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STIPENDIJNÍ NABÍDKY DAAD
uzávěrka v listopadu 2022

▪ Na magisterské studium:
▪ Studijní stipendia pro absolventy všech oborů

▪ Stipendia pro umělce v oborech výtvarné umění,
design, vizuální komunikace a film

▪ Na doktorské studium/v rámci doktorského studia:
▪ Roční výzkumná stipendia pro doktorandy (7-12 měsíců) 

▪ Výzkumná stipendia v rámci doktorátu s dvojím vedením/ v rámci programu Cotutelle (7m-2 roky)

▪ Pro VŠ-učitele a vědce:
▪ Bilaterální výměna vědců (7 dní – 3 měsíce)



STIPENDIJNÍ NABÍDKY DAAD

V Německu existuje možnost získat 
stipendium od různých organizací.  
Kromě DAAD uděluje stipendia celá řada 
institucí.

Databáze stipendií na území Německa

- hledání podle oboru, země původu a dosaženého vzdělání

www.daad.cz (pro uchazeče z ČR)

www.funding-guide.de (pro uchazeče z celého světa)



STIPENDIJNÍ NABÍDKY DAAD
Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů

▪ Pro absolventy VŠ (zejména bakalářských studijních programů)

▪ Možnost absolvovat ucelené nástavbové či navazující magisterské studium a získat 
hodnost „Master“ nebo jiný vysokoškolský diplom

▪ Délka stipendia: 10 – 24 měsíců

▪ Výše stipendia: 861 EUR měsíčně

▪ Škola dle vlastního výběru (do přihlášky 5 možností)

▪ Přihlašování přes portál DAAD

▪ Deadline: 15.listopadu 2022



STIPENDIJNÍ NABÍDKY DAAD
Studijní stipendia pro umělce (výtvarné umění, design, vizuální komunikace, film)

▪ Možnost absolvovat ucelené nástavbové či navazující magisterské studium 
a získat hodnost „Master“ nebo jiný vysokoškolský diplom

▪ Délka stipendia: 10 – 24 měsíců

▪ Výše stipendia: 861 EUR měsíčně

▪ Škola dle vlastního výběru 

▪ Přihlašování přes portál DAAD, ukázky uměleckých prací se nahrávají do mediatéky DAAD

▪ Více informací na www.daad.de/extrainfo

▪ Deadline: 30. listopadu 2022



STIPENDIJNÍ NABÍDKY DAAD
Výzkumná stipendia pro absolventy a doktorandy

ROČNÍ STIPENDIA PRO DOKTORANDY 

▪ Pro absolventy magisterských
programů a doktorandy

▪ Možnost absolvovat výzkumný pobyt na 
univerzitě nebo ve výzkumném ústavu dle 
vlastního výběru 

▪ Délka stipendia: 7-12 měsíců

▪ Výše stipendia: 861 EUR měsíčně pro 
absolventy, 1200 EUR pro doktorandy

▪ Přihlašování přes portál DAAD

▪ DEADLINE: 15. listopadu 2022

STIPENDIA V RÁMCI DOKTORÁTU S DVOJÍM VEDENÍM/
STIPENDIA V RÁMCI COTUTELLE

▪ Pro absolventy magisterských programů a doktorandy

▪ Možnost absolvovat výzkumný pobyt na univerzitě nebo 
ve výzkumném ústavu dle vlastního výběru 

▪ Délka stipendia: 7 měsíců až 2 roky

▪ Výše stipendia: 1200 EUR 

▪ Přihlašování přes portál DAAD

▪ Doktorát s dvojím vedením: 1 diplom od české instituce

▪ Cotutelle: 2 diplomy – od české i německé školy

▪ DEADLINE: 15. listopadu 2022



STIPENDIJNÍ NABÍDKY DAAD
Bilaterální výměna vědců

▪ Možnost výzkumného pobytu na německé VŠ nebo v německém výzkumném ústavu 
dle vlastního výběru

▪ Délka stipendia: 7 dní – 3 měsíce

▪ Výše stipendia: 2000 EUR měsíčně pro odborné asistenty, 2150 EUR pro profesory

▪ Přihlašování přes portál DAAD

▪ Deadline: 15. listopadu 2022

▪ POZOR! Pro udělení podpory je třeba, aby se ucházel zároveň i německý vědec!
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JAK PODAT ŽÁDOST O STIPENDIUM?

Na www.daad.cz najít vyhledavač stipendií:

zadat „Status“ (stupeň studia)

zadat „Studijní obor“
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JAK PODAT ŽÁDOST O STIPENDIUM?
Databáze vyhledá všechny možnosti, které se pro danou kombinaci statusu a oboru nabízejí:
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JAK PODAT ŽÁDOST O STIPENDIUM?
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JAK PODAT ŽÁDOST O STIPENDIUM?
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JAK PODAT ŽÁDOST O STIPENDIUM?
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JAK PODAT ŽÁDOST O STIPENDIUM?



POTŘEBNÉ DOKUMENTY I
Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů

▪ Formulář žádosti (vyplňuje se online)

NAHRÁT DO PORTÁLU DAAD:

▪ Strukturovaný životopis (max. 3 stránky)

▪ Motivační dopis (1-3 stránky)

▪ Potvrzení o přijetí ke studiu na německé univerzitě (v době podání žádosti o stipendium uchazeč 
toto potvrzení ještě nemá)

▪ Formulář obsahující seznam a popis vybraných škol (je třeba zvolit 5 možností)

▪ Přehled známek za dosavadní studium (Transcript od Records)



POTŘEBNÉ DOKUMENTY II
Studijní stipendia pro absolventy všech vědních oborů
▪ Diplom z bakalářského (popř. i z magisterského) studia v ČR s dodatkem (Diploma supplement)

▪ Doklad o znalosti jazyka, ve kterém bude probíhat výuka v Německu (NJ/AJ – nesmí být starší než 2 roky)

▪ Nepovinné přílohy (diplomy ze soutěží, potvrzení o praxi, účast na konferencích apod.) 

▪ Překlady dokumentů, které jsou původně v češtině (do NJ/AJ)

▪ Doklad o znalosti němčiny, event. čestné prohlášení o neznalosti - platí pro uchazeče, kteří budou studovat 
v AJ, doklad nesmí být starší než 2 roky

ODEVZDAT OSOBNĚ NEBO POSLAT POŠTOU na adresu DAAD IP Praha, Masarykovo nábř. 32, Praha 1, 110 00:

▪ Doporučující dopis od VŠ-učitele z české univerzity

Formulář je třeba vygenerovat v portálu DAAD v záložce „Gutachten anfordern/Request Reference“ a dát k dispozici 
VŠ-učiteli k vyplnění. Musí se jednat o originál (tištěná verze s originálním podpisem a razítkem katedry).



Test onSET

Lektoráty DAAD na VŠ v České republice

Praha (2)

Plzeň

Hradec Králové

Liberec

České Budějovice
Brno

Olomouc

Ostrava

Seznam lektorů DAAD v ČR včetně 
kontaktů dostupný na www.daad.cz
v sekci O nás

ONLINE
ZDARMA
VÝSLEDEK HNED

www.onset.de



DAAD – Information Point Praha
c/o Goethe-Institut
Masarykovo nábř. 32

110 00 Praha 1

Tel: 224 931 182, 702 142 340

E-mail: info@daad.cz

Web: www.daad.cz

Facebook: www.facebook.com/daadceskarepublika
Instagram:  www.instagram.com/daad_ceskarepublika

MATERIÁLY, ODKAZY, KONTAKTY

DAAD IP Praha


