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Věkový limit a státní občanství 

narozen/a po 1. 9. 1982, české státní občanství 
 

Úhrada pobytu 

National Institute for International Education Development (NIIED)  
 

Výše stipendia  

1 000 000 KRW měsíčně 
 

Úhrada cestovného  

Cestovné se neproplácí. 
 

Počet stipendijních míst 

2 
    

Délka pobytu 

MSP: 3 roky (roční jazyková příprava* + dvouleté studium) 

DSP: 4 roky (roční jazyková příprava* + tříleté studium) 
 

Termín odevzdání přihlášek 

bude upřesněn  
 

Požadované dokumenty 

• Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia 

• dokumentaci dle informačního manuálu korejské strany ve čtyřech 

vyhotoveních  
 

Adresa 

Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1 

 

 

 

  

 

Korejská republika 

Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP 

(resp. absolventy BSP a MSP) 

Střední a 

východní 

Asie 

 

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
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Další informace 

Nabídka stipendií s nástupem v roce 2022 bude platná až po případné notifikaci, 

kterou zahraniční partner v posledních letech zasílal zpravidla v lednu či únoru. 

K zařazení na seznam uchazečů, který předá MŠMT spolu s vyplněnými 

přihláškami Velvyslanectví Korejské republiky v ČR, je zapotřebí, aby uchazeče 

doporučila MŠMT veřejná vysoká škola, na níž uchazeč studuje, popř. kterou 

absolvoval. K doporučení uchazeče se používá formulář "Návrh na vyslání". Pro 

účely nominace zcela postačuje potvrzení formuláře součástí vysoké školy, 

nevyžaduje se potvrzení vydané rektorátem. Pokud by vysoká škola odmítla 

formulář potvrdit absolventům studia, může absolvent k vlastnoručně 

podepsanému návrhu na vyslání připojit běžný doporučující dopis v českém 

jazyce vystavený vysokou školou absolventa a adresovaný MŠMT. K návrhu na 

vyslání v ČJ uchazeči přikládají rovněž dokumenty v anglickém nebo korejském 

jazyce, které požaduje korejská strana. Pro předložení nominace kandidátů 

korejské straně je tedy nutné shromáždění další dokumentace v rozsahu, který 

určí plátce (Ministerstvo školství Korejské republiky) a jeho zástupce v ČR – 

Velvyslanectví Korejské republiky v ČR. Informaci o rozsahu shromažďovaných 

údajů je možné získat z publikace platné pro rok 2021. 

* Během ročního jazykového přípravného kurzu musí student dosáhnout 

znalosti korejštiny min. na úrovni TOPIK 3. Pokud uchazeč prokáže znalost 

korejštiny na úrovni TOPIK 5 a výše, může ihned nastoupit do studijního 

programu a délka stipendijního pobytu mu bude zkrácena o roční jazykový kurz. 

Pokud této úrovně znalosti dosáhne během prvních šesti měsíců pobytu, 

jazykový kurz se adekvátně zkracuje a následuje zahájení studia ve studijním 

programu (viz detailní podmínky v informačním materiálu korejské strany).  

 

 

 

Korejská republika 

Studijní pobyty pro studenty MSP a DSP 

(resp. absolventy BSP a MSP) 

Střední a 
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