
 

 

 
Státní občanství 

občané ČR 
 

Úhrada pobytu 

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny 
 

Forma stipendia 

- podporované jsou bakalářské, magisterské a doktorské studijní programy v humanitních vědách, sociálních 

vědách a technických oborech   

- úhrada školného za studium v BSP/MSP/DSP a za účast v ročním přípravném jazykovém kurzu 

- zvýhodněná cena ubytování na VŠ kolejích 

- akademické stipendium v souladu s ukrajinskou legislativou (od 2000 UAH pro studenty BSP a MSP, od 

7500 UAH pro studenty DSP) 

- zdravotní služby v souladu s ukrajinskou legislativou 
 

Úhrada cestovného  

vysoká škola, avšak pouze při splnění podmínky, že je student v době úhrady mezinárodní dopravy zapsán 

ke studiu na veřejné vysoké škole v České republice 
 

Počet stipendijních míst 

3 
 

Délka pobytu 

minimálně 2 roky (délka pobytu závisí na zvoleném studijním programu, ke standardní délce studia je 

potřeba přičíst ještě 1 rok jazykové přípravky) 
 

Termín odevzdání přihlášek a požadovaných dokumentů do sídla MŠMT 

15. 3. 2023 
 

Požadované dokumenty  

• Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT 

• vyplněná žádost o udělení stipendia  

• doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (maturitní vysvědčení / VŠ diplom včetně dodatku 

k diplomu) 

• výpis předmětů a známek (týká se uchazečů, kteří ještě nemohou doložit maturitní vysvědčení či VŠ 

diplom) 

• kopie pasu (stránky s identifikačními údaji) 

• téma výzkumu / výzkumný záměr (500–100 slov) – týká se uchazečů o studium DSP 

Pozn.: Všechny dokumenty kromě Návrhu na vyslání a přihlášky musí být přeloženy do ukrajinštiny. 
 

Adresa 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, odbor mezinárodních vztahů, Karmelitská 529/5, 118 12 Praha  

 

Ukrajina 

Stipendia k absolvování kompletního 

VŠ studia (BSP, MSP, DSP) 

 

Východní 

Evropa       

a Pobaltí 

 

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/
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2023-01/application%20form.pdf
http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/
https://www.dzs.cz/sites/default/files/2023-01/application%20form.pdf


 

 

 
Další informace 

Návrh na vyslání nemusí být potvrzen zástupcem české vysoké školy, neboť se očekává, že po přijetí ke 

studiu na Ukrajině přestane být dotyčný studentem české VŠ. 

O udělení stipendia rozhoduje Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny. Vybraní uchazeči jsou povinni zahájit 

studium nejpozději 30. 9. 2023 (BSP/MSP) či 31. 10. 2023 (DSP) a předložit následující dokumenty:  

1. vyplněnou přihlášku (poskytnutou přijímající ukrajinskou VŠ) 

2. doklad o nejvyšším dosaženém vzdělání (originál + kopii) včetně výpisu známek  

3. uchazeči o studium MSP dokládají originál a kopii dokumentu s informacemi o obsahu 

absolvovaného oboru, stupni studia, délce studia, získaných kreditech a známkách 

4. platný pas 

5. platné zdravotní pojištění (pořízené po příjezdu na Ukrajinu) 

6. 4 fotografie (30x40 mm) 

7. případné další dokumenty požadované vysokou školou k nostrifikaci/legalizaci 

Dokumenty uvedené v bodě 2 a 3 musí být přeloženy do ukrajinštiny a notářsky ověřeny. 

Nostrifikace/uznání předchozího vzdělání bude provedeno během 1. semestru studia. 

Upozornění: Jazykem studia je ukrajinština. Samotnému studiu akreditovaného studijní programu předchází 

roční přípravný jazykový kurz (účastníkům kurzu není poskytováno měsíční stipendium).  

Ministerstvo školství a vědy Ukrajiny nehradí poplatky za nostrifikaci/uznání dosaženého vzdělání, 

legalizaci/apostilu ukrajinských dokladů o vzdělání, vystavení povolení k přechodnému pobytu, zdravotní 

pojištění, visa a cestovní náklady. 

 

 

Ukrajina 

Stipendia k absolvování kompletního 

VŠ studia (BSP, MSP, DSP) 

Východní 

Evropa       

a Pobaltí 

 


