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POLSKO

8.1.

Studijní a výzkumné
pobyty pro studenty BSP,
MSP a DSP

8.1.

Pobyty pro studenty
polonistiky

6

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Studijní a výzkumné
pobyty pro akademické
pracovníky

7.1.

Číslo článku

Protokol mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti
vysokoškolského vzdělávání

Letní kurzy polského
jazyka a kultury pro
polonisty, případně
studenty oboru
středoevropská studia se
zaměřením na polštinu,
a pro VŠ učitele polského
jazyka v létě 2019

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

Nabízená stipendia
místa (M),
roky (r),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Délka pobytu
roky (r),
semestry (s),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Jiné údaje

Termín
odevzdání
přihlášek

2 - 10 m

Kontakt s polskou VŠ akceptační dopis

22. 1. 2019

80 m

Pol.,
příp.jiný po
dohodě se
školitelem

MVVŠ PR

VŠ

MŠMT
ČR

Pol.

MVVŠ PR

VŠ

MŠMT
ČR

40 m

2 - 10 m

Kontakt s polskou VŠ akceptační dopis

22. 1. 2019

MVVŠ PR

VŠ

MŠMT
ČR

30 m

1-5m

Kontakt s polskou VŠ

22. 1. 2019

MVVŠ PR

VŠ

MVVŠ
PR

12 M

cca 3 t

Pol.

22. 1. 2019

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● POLSKO

Doklady pro žádost o stipendijní pobyt v Polsku
Studijní a výzkumné pobyty studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
Pobyty pro studenty polonistiky
Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) do 22. ledna 2019:
●
●
●
●

1x vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia";
1 x plán studijního nebo výzkumného pobytu v anglickém jazyce (rozsah max. 2 A4);
1 x motivační dopis v anglickém jazyce
2x polský formulář přihlášky (NAWA Form_Word, NAWA Form_Pdf): originál + fotokopie, vyplňte prosím formulář v polském nebo anglickém jazyce a
připojte k němu přílohy uvedené na poslední straně formuláře
(povinné přílohy: doklad o vykonaných zkouškách, resp. dodatek k diplomu, 2 doporučující dopisy, akceptační/zvací dopis polské vysoké školy, který potvrdí,
že plán pobytu je možno na této škole realizovat; nepovinné přílohy: certifikáty potvrzující znalost cizích jazyků, jiné doklady, které by dle názoru
uchazeče/uchazečky mohly žádost podpořit);

●

i přílohy k přihlášce musí být ve dvojím vyhotovení (originál + fotokopie);
veškerá dokumentace musí být vyhotovena v polském nebo anglickém jazyce nebo k ní musí být připojen překlad do jednoho z těchto jazyků (ověřený
překlad zatím polská strana nepožadovala); doklady prosím seřaďte v uvedeném pořadí ve dvou separátních složkách (originály/kopie).

Pobyty akademických pracovníků
Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) do 22. ledna 2019:
●
●
●
●

1x vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia";
2x polský formulář přihlášky (NAWA Form_Word, NAWA Form_Pdf): originál + fotokopie, vyplňte prosím formulář v polském nebo anglickém jazyce a
připojte k němu akceptační/zvací dopis polské vysoké školy, který potvrdí, že plán pobytu je možno na této škole realizovat, výzkumný plán, příp. i seznam
publikací;
i přílohy musí být ve dvojím vyhotovení (originál + fotokopie);
veškerá dokumentace musí být vyhotovena v polském nebo anglickém jazyce nebo k ní musí být připojen překlad do jednoho z těchto jazyků (ověřený
překlad zatím polská strana nepožadovala);
1 x plán pobytu v českém jazyce v rozsahu max. 2 A4.

Letní kurz polského jazyka a kultury
Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) do 22. ledna 2019:
●
●

1x vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia";
2x polský formulář přihlášky (NAWA Form_Word, NAWA Form_Pdf): originál + fotokopie, vyplňte prosím v polském nebo anglickém jazyce a odevzdejte bez
dalších příloh.
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OBECNÉ INFORMACE
V případě, že počet přihlášených uchazečů a uchazeček převýší počet nabízených míst/měsíců, proběhne výběrové řízení ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky
v ČR, resp. vysokými školami, které uchazeče doporučily.
Pro předložení nominace kandidátů/kandidátek polské straně je nutné shromáždění dokumentace v rozsahu, který určuje polská strana ve výše uvedeném vlastním formuláři,
případně jeho aktualizované verzi, která může vzniknout po datu zveřejnění této informace. Informaci o rozsahu shromažďovaných údajů je možné získat z publikace na webu
polské NAWA (www.nawa.gov.pl).
O přijetí uchazečů a uchazeček, kteří budou následně v březnu nominováni, rozhoduje polská strana. Podstatný je zejména souhlas přijímající polské vysoké školy. Včas
odevzdaný akceptační/zvací dopis zpravidla přijetí urychlí.
Uchazečům a uchazečkám, kteří budou nominováni na udělení stipendií podle ‚Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministrem
vědy a vysokého školství Polské republiky o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání‘ a jejichž přijetí ke studijním a výzkumným pobytům potvrdí polská strana, bude
rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přiznáno měsíční stipendium, jehož současná výše činí 7700 Kč na měsíc pro studenty bakalářských a
magisterských studijních programů, 8000 Kč na měsíc pro studenty doktorských studijních programů a 8500 Kč na měsíc pro akademické pracovníky. Pozn.: uvedené částky
měsíčního stipendia odpovídají podmínkám stipendijního programu v době publikace. Případné zvýšení částek na rok 2019/2020 bude zveřejněno na tomto místě.
V případě článku 7.1 (letní jazykové kurzy) poskytuje stipendium polská strana. Za přijaté uchazeče a uchazečky uhradí organizátorům kurzů zápisné a ubytování a stravování
po dobu konání kurzu. Součástí stipendia není žádná finanční částka a kapesné si přijatí uchazeči/uchazečky zajišťují z vlastních zdrojů.

