
 

Úhrada pobytu 
Ministerstvo školství a vědy Gruzie prostřednictvím International Education Center 

Výše stipendia  
800 GEL měsíčně 

Úhrada cestovného  
vysoká škola 

Počet stipendijních míst 
27 měsíců  

Délka pobytu 
2 až 9 měsíců 

Termín odevzdání přihlášek 
průběžně 

Požadované dokumenty  
• Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT 
• žádost podaná online (vč. povinných příloh, viz níže) 
• motivační dopis v ČJ  
• plán studijního pobytu v ČJ 

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. 

Další informace 

Žádosti o stipendium podávají vybraní uchazeči prostřednictvím online registračního systému 
gruzínské strany. Deadline pro akademický rok 2023/2024 je 30. 4. 2023.  

Uchazeč o stipendium je povinen:  

1. vyplnit online formulář přihlášky  
2. nahrát do systému povinné přílohy (v angličtině): 

• CV a seznam vědeckých publikací (platí pro PhD studenty) 
• motivační dopis a plán výzkumného pobytu (platí pro PhD studenty) 
• ověřenou kopii VŠ diplomu včetně dodatku nebo potvrzení o studiu a výpis předmětů 

a známek 
• 1 doporučující dopis z domovské VŠ (doporučení se vyplňuje přímo do registračního 

formuláře) 
• osvědčení o znalosti AJ (jazykový diplom)  
• kopii pasu nebo jiného dokladu totožnosti 
• akceptační dopis z gruzínské VŠ 

Gruzie 
Studijní pobyty pro studenty BSP, MSP 
a DSP 

Východní 
Evropa       
a Pobaltí 
 

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


 

Při vyplňování online žádosti by měla být dokumentace, která není uvedena v příslušných polích 
žádosti, nahrána do pole „Další dokumenty“. 

Seznam vysokoškolských institucí a Informace o možnostech studia a výzkumu pro cizince jsou 
dostupné na webové adrese https://eqe.ge/en/page/static/89/umaghlesi-saganmanatleblo-
datsesebulebebi?fbclid=IwAR31s38b6T4ITPT-YouTfOAhPSzzRNv7tNuxVeC6qjuaGQxJkt-3g0i_nTo 

Za účelem zajištění studijní nebo výzkumné návštěvy v Gruzii a obdržení oficiálního akceptačního/ 
zvacího dopisu je třeba kontaktovat přímo oddělení zahraničních vztahů (International Office) 
vybrané gruzínské veřejné vysoké školy. 

O udělení stipendia uchazečům o studijní pobyty pro BSP, MSP, DSP rozhoduje výhradně 
gruzínská strana. 

Dotazy a další informace k nabízenému stipendiu: International Education Center,  
info-iec@iec.gov.ge 

https://eqe.ge/en/page/static/89/umaghlesi-saganmanatleblo-datsesebulebebi?fbclid=IwAR31s38b6T4ITPT-YouTfOAhPSzzRNv7tNuxVeC6qjuaGQxJkt-3g0i_nTo
https://eqe.ge/en/page/static/89/umaghlesi-saganmanatleblo-datsesebulebebi?fbclid=IwAR31s38b6T4ITPT-YouTfOAhPSzzRNv7tNuxVeC6qjuaGQxJkt-3g0i_nTo
mailto:info-iec@iec.gov.ge

