
Věkový limit 
35 let 

Úhrada pobytu 
Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael 

Výše stipendia  
bezplatná účast v kurzu, bezplatné ubytování a příspěvek na další pobytové náklady 
součástí stipendia je i zdravotní pojištění v základním rozsahu (pozn. k pokrytí všech 
příp. nákladů na zdravotní péči se doporučuje souběžná individuální zdravotní pojistka 
– viz pasáž Zdravotní pojištění

Úhrada cestovného 
vysoká škola 

Počet stipendijních míst 
6 

Délka pobytu 
3 týdny 

Termín doručení přihlášek 
29. 12. 2022

Požadované dokumenty 
• Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT (vlastnoručně

podepsaný a řádně potvrzený) 
• vyplněná a podepsaná přihláška (Israel Goverment Scholarships – Application Form)

o její součástí je oddíl o zdravotním stavu uchazeče/uchazečky, který vyplní
praktický lékař (pozn.: potvrzení o zdravotním stavu vyžaduje plátce stipendia,
při existenci objektivních překážek a časové tísni, které znemožní jeho získání
pro účely prvního kola výběrového řízení, bude možné doplnit deklaraci lékaře
dodatečně)

o plátce stipendia vyžaduje připojení fotografie k přihlášce

o pro účely prvního kola výběrového řízení postačí jedno vyhotovení přihlášky;
uchazeči a uchazečky, kteří/které budou doporučeni/y na udělení stipendií,
budou muset v určeném termínu doplnit další 2 vyhotovení;
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• motivační dopis v anglickém jazyce

• dva doporučující dopisy vystavené akademickými pracovníky/pracovnicemi
v anglickém jazyce; v případě objektivních překážek a časové tísně je možné pro
účely prvního kola výběrového řízení odevzdat pouze 1 doporučující dopis

• doklad o vykonaných zkouškách v anglickém jazyce (průběh bakalářského studia
mohou absolventi/absolventky BSP doložit ověřenou kopií dvojjazyčného dodatku
k diplomu)

• certifikát o znalosti anglického jazyka a/nebo potvrzení vysoké školy, pokud není
údaj o zkoušce z angličtiny součástí dokladu o vykonaných zkouškách

Adresa 
Akademická informační agentura, Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 
110 00 Praha 1 | Naskenovanou žádost vč. příloh je možné zaslat rovněž na 
e-podatelna@dzs.cz.

Další informace 
Nabídka je určena studentům/studentkám veřejných vysokých škol a mladým 
akademickým pracovníkům/pracovnicím (pozn.: v případě účasti akademických 
pracovníků je nutné akceptovat to, že organizátoři kurzů počítají primárně s účastí 
studentů a tomu odpovídá ubytování). 

Uchazeč/uchazečka musí být buď absolventem/absolventkou min. bakalářského 
studijního programu, nebo musí bakalářské studium absolvovat v akademickém roce 
2023/24. V případě, že uchazeč/uchazečka již v minulosti získal/a některé ze stipendií 
nabízených v rámci mezivládních dohod mezi Státem Izrael a Českou republikou, 
nemůže se již o další stipendium ucházet. Stejně tak v případě, že získá stipendium na 
letní jazykový kurz v roce 2023, nebude se již moci v budoucnosti ucházet o další 
stipendium v rámci mezivládních dohod mezi Českou republikou a Státem Izrael. 
Uchazeč/uchazečka musí mít dostatečnou znalost anglického jazyka, kterou prokáže 
jednak dokladem o vykonané zkoušce (zkouška v rámci studia na vysoké škole, certifikát, 
např. TOEFEL/GRE/GMAT), jednak během příp. pohovoru v rámci výběrového řízení. 
Uchazeč/uchazečka nesmí být občanem Státu Izrael. Uchazeč/uchazečka nesmí 
být starší 35 let. Znalost hebrejštiny není pro získání stipendia podmínkou. 

Jestliže počet přihlášených uchazečů a uchazeček převýší počet nabízených stipendií, 
proběhne výběrové řízení formou pohovoru a/nebo posouzení předložené 
dokumentace. O uspořádání výběrového řízení a jeho formě rozhoduje plátce stipendia, 
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Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael, a jeho zástupce v České republice, 
Velvyslanectví Státu Izrael v ČR. Případné pohovory se uskuteční 11. ledna 2023, 
náhradní termíny se nenabízejí.  

Uchazeči/uchazečky, kteří/které uspějí v prvním kole výběrového řízení, budou 
nominováni/ nominovány na udělení stipendií. Pro předložení nominace 
kandidátů/kandidátek doporučených na udělení stipendií a obě kola výběrového řízení, 
z nichž druhé probíhá v Izraeli, je nutné shromáždění dokumentace v rozsahu, který určil 
plátce – Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael. Nominace se předkládají 
diplomatickou cestou. Informaci o rozsahu shromažďovaných údajů je možné získat 
z publikace na webu plátce: 
gov.il/en/service/scholarships_application_for_academic_studies_in_israel. 

O přiznání stipendií rozhoduje jejich plátce – Ministerstvo zahraničních věcí Státu Izrael, 
které jedná o přijetí nominovaných kandidátů a kandidátek s organizátory letních 
jazykových kurzů ULPAN. Plátce stipendia si zároveň vyhrazuje možnost změnit 
podmínky přiznání/výplaty stipendia. Výsledky tohoto druhého kola výběrového řízení 
by měly být známy do konce června 2023. 

Zájemci mohou případné další dotazy spojené se stipendii v Izraeli zasílat emailem 
na public-diplomacy@prague.mfa.gov.il, případně na scholarship@mfa.gov.il.  

Více informací a přihlášku najdete na: 
gov.il/en/service/scholarships_application_for_academic_studies_in_israel. 
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