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Věkový limit a státní občanství 

narozen/a po 1. 4. 1998, české státní občanství 
 

Úhrada pobytu 

Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska (MEXT) 
 

Výše stipendia v předchozím roce (pozn.: plátce podmínky vyhlašuje 

každoročně a výše stipendia se může změnit)  

117 000 JPY měsíčně  
 

Úhrada cestovného  

Ministerstvo školství, kultury, sportu, vědy a technologie Japonska (MEXT) 

hradilo jednu cestu do Japonska a zpět do země původu. 
 

Počet stipendijních míst 

bez stanovené kvóty 
    

Délka pobytu 

5 až 7 let (roční přípravní kurz + čtyřletý BSP nebo šestiletý MSP) 
 

Termín odevzdání přihlášek 

bude upřesněn  
 

Požadované dokumenty 

• Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia 

• dokumenty dle informačního manuálu na stránkách „Study in Japan“ 

japonské agentury JASSO (Japan Student Services Organization) 
 

Adresa 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, 

Karmelitská 529/5, 118 12 Praha 1 (Zásilka by měla být označena slovy 

"JAPONSKO – STIPENDIA".) 
 

 

Japonsko 

Stipendia k absolvování VŠ studia v Japonsku pro 

absolventy SŠ a pro studenty prvních ročníků VŠ 

(Undergraduate Students) 

Střední a 

východní 

Asie 

 

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/vyjezdy-pobyty
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
https://www.studyinjapan.go.jp/en/smap-stopj-applications-undergraduate.html
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Další informace 

Nabídka stipendií s nástupem v roce 2023 bude platná až po případné notifikaci, kterou 

japonská strana v posledních letech zasílala zpravidla v dubnu. K zařazení na seznam 

uchazečů a uchazeček, který předá MŠMT spolu s vyplněnými přihláškami velvyslanectví, 

je zapotřebí, aby uchazeče/uchazečky doporučila ministerstvu škola, na níž 

uchazeč/uchazečka studuje, popř. kterou absolvoval/a. K doporučení 

uchazeče/uchazečky se používá formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání 

stipendia". Pokud by příslušná škola odmítla formulář potvrdit 

absolventům/absolventkám studia, může absolvent/absolventka k vlastnoručně 

podepsanému návrhu na vyslání připojit běžný doporučující dopis v českém jazyce 

vystavený školou absolventa/absolventky a adresovaný Ministerstvu školství, mládeže a 

tělovýchovy. K česko-jazyčnému návrhu na vyslání (resp. návrhu na vyslání a příp. 

doporučujícímu dopisu) uchazeči a uchazečky přikládají rovněž dokumenty v anglickém 

nebo japonském jazyce, které požaduje japonská strana. Pro předložení nominace 

kandidátů/kandidátek japonské straně je tedy nutné shromáždění další dokumentace 

v rozsahu, který určil plátce (MEXT) a jeho zástupce v ČR – Velvyslanectví Japonska 

v České republice. Dokumenty zveřejníme na tomto místě. Pro orientaci naleznete 

informace z loňského roku zde. 

Výběrové řízení uspořádá Velvyslanectví Japonska v Praze. První část výběrového řízení 

tvoří písemné testy z matematiky, japonského a anglického jazyka a příp. dalších dvou 

přírodovědných předmětů v závislosti na zvoleném oboru. Následně proběhnou 

pohovory s těmi, kteří úspěšně absolvují písemný test. Další část výběrového řízení 

probíhá v Japonsku, kde příslušná komise MEXT rozhodne o konečných výsledcích. 

Úspěšní uchazeči zahájí stipendijní pobyt v dubnu 2023. 
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