USA
Fulbrightova komise
V České republice byla Fulbrightova komise zřízena v roce 1991. Její činnost řídí správní
rada složená z českých a amerických odborníků. Na financování Fulbrightova programu se
podílejí vlády obou zemí.
Fulbrightův mezinárodní vzdělávací program vznikl ve druhé polovině 40. let minulého
století z iniciativy amerického senátora J. Williama Fulbrighta. Tento program spravují
Fulbrightovy komise přibližně po 140 zemích po celém světě.
Pro účast na programu je třeba splňovat několik podmínek:





české občanství
trvalé bydliště na území České republiky
velmi dobrá znalost angličtiny
alespoň minimální dosažená úroveň vysokoškolského vzdělání – titul bakalář

Program je určen pro:






studenty a absolventy vysokých škol (kromě studentů bakalářských studijních
programů)
vědce a vysokoškolské učitele (zpravidla s hodností PhD)
učitele středních škol, 2. stupně základních škol a vyšších odborných škol (viz
samostatnou informaci)
vysoce kvalifikované pracovníky z praxe nacházející se uprostřed pracovní dráhy ve
státní správě nebo neziskovém sektoru
lékaře (pro ty je určeno Proshekovo-Fulbrightovo stipendium poskytované společně s
Proshekovou nadací, nejde o klinickou medicínu)

Podrobné informace, pokyny a potřebné formuláře jsou k dispozici na níže uvedené
webové stránce Fulbrightovy komise. Termíny pro podávání přihlášek jsou zpravidla na
podzim nebo v zimě (jednou za rok). Všechna stipendia jsou udělována pouze v rámci přesně
a pevně definovaných programů a podle stanovených postupů. O stipendia se uchází
jednotlivci přímo u Fulbrightovy komise, nikoliv přes své domovské akademické či jiné
instituce. Stipendisté jsou vybíráni v otevřené soutěži.
Stipendia zpravidla pokrývají životní náklady, zpáteční letenku a zdravotní pojištění, případně
i některé další náklady (školné či jeho část, nákup knih apod.).
Stipendisté do USA cestují na vízum J-1 pro kulturní a vzdělávací výměny. K tomuto vízu se
v případě vládou sponzorovaného pobytu, což je i případ Fulbrightových stipendií, vztahuje
podmínka následného dvouletého programu v domovské zemi. Celkem je každoročně
podpořeno kolem 40 českých občanů.

Přihlášky do jednotlivých programů je možné podávat ve všech oborech – humanitních,
přírodovědných i technických – s výjimkou MBA a klinické medicíny. Vítány jsou mj.
přihlášky v oboru amerických studií i přihlášky zaměřující se na multikulturní či mezioborové
aspekty dané problematiky.
Kontakt a bližší informace:
Komise J. W. Fulbrighta
Karmelitská 17
118 00 Praha 1
Tel.: 222 718 452
222 729 987
e-mail: fulbright@fulbright.cz
advisor@fulbright.cz
Internet: www.fulbright.cz
Pomoc při výběru kvalitních jazykových kursů v USA naleznete na zajímavé internetové
adrese http://www.aaiep.org – American Association of Intensive English Programs.

