
www.dzs.cz/program/aia/vyjezdy-pobyty 

 

 

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 

9. 3. 2022  
 

Požadované dokumenty 

• Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia 

• 1 originál dokumentace Global Korea Scholarship Application vč. povinných příloh (viz 

manuál pro žadatele – s. 16)  
 

Adresa 

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

 

Další informace 

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/Žádost o přiznání stipendia. Pro účely nominace zcela postačuje potvrzení formuláře 

součástí vysoké školy, nevyžaduje se potvrzení vydané rektorátem. 
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K návrhu na vyslání v ČJ uchazeči přikládají rovněž dokumenty, které požaduje korejská strana:   

• Upozorňujeme uchazeče/uchazečky na podstatnou změnu oproti minulosti, která se však 

po jednání Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy s korejskou stranou bude 

vztahovat pouze na ty, kteří ve výběrovém řízení uspějí a budou doporučeni na přiznání 

stipendií. Úspěšní kandidáti a kandidátky budou muset bezprostředně po pohovorech 

opatřit doklady z kategorie „certificates“ apostilou. Konkrétně bude nutné opatřit již 

odevzdanou notářsky ověřenou kopii diplomu s úředním překladem a/nebo 

dvojjazyčného dodatku k diplomu apostilou (viz odkaz na postup níže). Totéž se týká 

korejskou stranou vyžadovaného rodného listu (úspěšní uchazeči/uchazečky musí 

doplnit ověřenou kopii opatřenou apostilou a úředním překladem do angličtiny). 

V případě dokladu o vykonaných zkouškách byla korejská strana upozorněna na fakt, že 

tento doklad není možné legalizovat. Je nutné, aby tento doklad (transcript of records), 

pokud bude odevzdáván samostatně a nebude nahrazen dodatkem k diplomu, nesl 

potvrzení fakulty o jeho autentičnosti.  

• Všichni zájemci nicméně musí již pro účely výběrového řízení odevzdat notářsky ověřené 

kopie zmíněných dokumentů s příp. vlastním překladem (nebo dle vlastní volby s 

úředním překladem). Legalizaci a apostilu a příp. úřední překlad poté doplní jen ti, kteří 

budou vybráni na udělení stipendií. Odevzdaná dokumentace jim bude vrácena. 

• Korejská strana dále požaduje vyjádření prospěchu formou CGPA (Cumulative Grade 

Point Average) – viz s. 11 manuálu. Jestliže daná fakulta nepoužívá tento systém, není 

možné řešit požadavek prostým přepočtem, který vyhotoví uchazeč/uchazečka, ale 

konverzi studijních výsledků na GPA musí oficiálně potvrdit vysoká škola (doporučuje se 

požádat o potvrzení studijní oddělení nebo získat dopis akademického pracovníka 

zaručující správnost konverze).   

• Zájemci a zájemkyně, kteří/které dosud neabsolvovali/y svůj studijní program, mají 

odevzdat tzv. „certificate of expected graduation“. Měli by požádat studijní oddělení své 

fakulty o vydání potvrzení (pokud možno přímo v angličtině) o datu, k němuž jsou zapsáni 

ke státní závěrečné zkoušce. Tento doklad není možné nahradit pouhým potvrzením o 

studiu.  

Informace o legalizaci dokladů naleznete na webu MŠMT. Informace o ověřování listin 

Ministerstvem zahraničních věcí (apostile) jsou k dispozici zde.  

Doporučujeme žadatelům prostudovat si aktuální publikaci (Application Guidelines for Graduate 

Degree) pro rok 2022 nebo se podívat na často kladené dotazy k formálním požadavkům žádosti. 

* 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).  
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