
 

 

 

Úhrada pobytu  

MŠMT ČR  

Výše stipendia 

BSP a MSP: 9000 Kč měsíčně  

DSP: 9500 Kč měsíčně 

Úhrada cestovného  

vysoká škola 

Počet stipendijních míst 

80 měsíců  

Délka pobytu 

2 až 10 měsíců 

Termín odevzdání přihlášek 

16. 2. 2023 

Požadované dokumenty 

 Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT 

 plán studijního pobytu v AJ (max. 2 A4) 

 motivační dopis v AJ 

Adresa 

Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, Na Poříčí 1035/4, 110 

00 Praha 1 | Naskenovanou žádost vč. příloh je možné zaslat rovněž na  

e-podatelna@dzs.cz. 
 

 

 

Polsko 

Studijní a výzkumné pobyty 

pro studenty BSP, MSP a DSP 

Střední 

Evropa 

 

https://www.dzs.cz/program/akademicka-informacni-agentura/projekty-granty#informace-pro-pracovniky-zahranicnich-oddeleni-k-uhrade-cestovneho
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
mailto:e-podatelna@dzs.cz


 

 

 

Další informace 

Uvedené informace budou platné po podpisu aktuálně připravované resortní smlouvy 

a budou upřesněny po vypsání stipendijní nabídky polskou stranou. 

V případě, že součet počtu stipendijních měsíců v řádně podaných žádostech uchazečů 

převýší maximální počet měsíců, který je na daný rok k dispozici, proběhne výběrové řízení 

za účasti polské strany. 

Polská strana zveřejňuje požadavky na dokumentaci a metodu jejího odevzdání zpravidla až 

na počátku kalendářního roku, v němž nominace probíhá (2023). Nominace se polské straně 

obvykle předkládá do konce dubna, aktuální termín bude znám po zveřejnění nového 

informačního materiálu polskou stranou. 

Zachová-li se metoda z předchozího roku, budou nominovaní kandidáti následně vyzváni k 

vyplnění online formuláře v portálu polské agentury NAWA (Narodowa Agencja Wymiany 

Akademickiej) v termínu, který NAWA určí.  

Upozorňujeme, že povinnou přílohou bývá zvací/akceptační dopis polské VŠ, uchazečům 

doporučujeme, aby jej získali s předstihem. 

Bližší informace o stipendijní nabídce včetně seznamu požadovaných dokumentů budou 

součástí nové výzvy NAWA začátkem roku 2023. Pro představu o rozsahu odevzdávané 

dokumentace a shromažďovaných osobních údajích je zatím k dispozici (již neplatné) 

vyhlášení výzvy pro žadatele, které NAWA zveřejnila v minulém roce. 

 

Polsko 

Studijní a výzkumné pobyty 

pro studenty BSP, MSP a DSP 

Střední 

Evropa 

 

https://www.dzs.cz/sites/default/files/2022-01/2.%20Announcement%202021%20offer%20ENG.pdf

