
 

 

 

Stipendijní pobyty na Writhově institutu rakouských a středoevropských studií 

na University of Alberta v kanadském Edmontonu  
 

Výzva pro studenty doktorských studijních programů z České republiky 
 
 
The Wirth Institute for Austrian and Central European Studies, University of Alberta, vyhlašuje výzvu pro 
uchazeče/uchazečky o Czech Doctoral Research Fellowship na akademický rok 2023/2024. 
 
Žádosti mohou podávat studenti a studentky doktorských studijních programů v humanitních, 
společenskovědních a uměleckých oborech, kteří dosáhli fáze studia, v níž mají splněny veškeré 
povinnosti s výjimkou dizertační práce. Nabízeno je jedno stipendium, které je určeno k absolvování 
ročního pobytu ve Wirth institute v Edmontonu. 
 
Od stipendisty/stipendistky se očekává aktivní zapojení do výzkumu v rámci vlastní dizertační práce, 
rovněž zapojení do kulturních a akademických aktivit univerzity a rozvíjení vztahů s relevantními 
institucemi v České republice. Očekává se rovněž spolupráce s krajany v místě pobytu a snaha 
o propojování krajanské komunity s fakultou. 
 
Jednou z podmínek plátce stipendia je státní příslušnost ČR. Plátce stipendia preferuje zájemce 
s výbornou znalostí anglického jazyka, kteří jsou zároveň schopni studovat texty v dalším 
středoevropském jazyce, např. v němčině. V případě zájemců z ČR není možné započítat slovenštinu 
jako druhý středoevropský jazyk. 
 
Výhodou je doložení výzkumné aktivity (nejlépe ve formě přehledu publikací). 
 
Žádost o stipendium musí zahrnovat shrnutí výzkumného projektu (max. 500 slov), kompletní životopis 
a jména minimálně dvou osob, které mohou o žadateli/žadatelce podat reference. Zmíněné součásti 
žádosti je nutné doručit ve formě jednoho dokumentu v PDF, přičemž název souboru musí tvořit jméno, 
příjmení a země původu uchazeče/uchazečky (např. Jan_Novak_Czech.pdf). 
 
Zájemci naleznou text vyhlášení v detailu programu na stránkách University of Alberta. 
 
Žádosti je nutné zaslat řediteli Wirthova institutu (prof. Alexander Carpenter) e-mailem na adresu: 
rawright@ualberta.ca, a současně v kopii na Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy na adresu: 
helena.cermakova@msmt.cz nejpozději do 10. dubna 2023. 
 
Výběrová komise University of Alberta sestaví seznam uchazečů/uchazeček, kteří/které budou 
pozváni/y na pohovor s ředitelem Wirthova institutu. Pohovory proběhnou v květnu nebo v červnu 
2023. V červnu 2023 bude znám výsledek výběrového řízení. 
 
O termínu pohovoru budou uchazeči/uchazečky zařazení do užšího výběru informováni/y e-mailem. 
Institut upozorňuje, že vzhledem k celkovému počtu žádostí nemůže zaslat zprávu všem vyřazeným 
žadatelům/žadatelkám.

https://www.ualberta.ca/wirth-institute/fellowship-awards/doctoral-research-fellowships/czech-republic.html
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Czech Doctoral Research Fellowship at the Wirth Institute for Austrian  

and Central European Studies, University of Alberta 

Call for applications for advanced students in the Czech Republic 

 
 
The Czech Doctoral Research Fellowship is tenable in the 2023-2024 academic year (1 October 2023 –
30 September 2024) at the Wirth Institute for Austrian and Central European Studies of the University 
of Alberta in Edmonton, Canada. The Fellowship is valued at CAN $ 27,600.00 and will be paid in equal 
monthly installments at the end of each month, beginning October 2023. 
 
The successful candidate will hold this fellowship at the Wirth Institute for Austrian and Central 
European Studies, and is expected to be actively engaged in Ph.D. thesis research. Successful 
candidates are also expected to participate in the Institute's cultural, scholarly and academic activities 
and events, particularly the development of academic relationships with institutions in the Czech 
Republic. A willingness to engage with the local Czech community and serve as a liaison between that 
community and the Faculty of Arts is also a requirement. 
 
Young scholars from any discipline in the Humanities, Social Sciences or Fine Arts are invited to apply. 
Candidates should be Czech citizens and enrolled in a Ph.D. programme at a Czech university at "all-
but-dissertation" level. Preference will be given to applicants who have an excellent command of 
spoken and written English as well as a sound reading knowledge of either German or another central 
European language (Slovak is not counted as an additional language for Czech applicants). A proven 
research record (ideally in the form of publications) would also be an asset. 
 
The University of Alberta welcomes diversity and encourages applications from all qualified women 
and men, including persons with disabilities. 
 
Applicants should submit a short English-language description (maximum 500 words) of their research 
project, a full curriculum vitae, and the names of two references, as one single file with first name, 
last name, and country included in the file name (i.e., John_Smith_Czech.PDF). Application 
should be submitted by e-mail to Professor Alexander Carpenter, Director of the Institute, 
at: rawright@ualberta.ca, and copied to Mgr. Helena Čermáková at the Czech Ministry of Education, 
Youth and Sport, at: helena.cermakova@msmt.cz  
 
Application deadline: 10 APRIL 2023 
 
Finalists in the competition for this fellowship will be interviewed by the Director of the Wirth Institute 
for Austrian and Central European Studies in May or June 2023. We anticipate that interviews will take 
place in-person unless circumstances related to the Covid-19 public health emergency dictate 
otherwise. Successful candidates will be advised by e-mail beforehand of the specific date, time and 
place of the interview. Due to the large number of applicants, we regret that unsuccessful candidates 
may not receive a notification of their status. 
 
Decisions expected to be announced in June 2023. 
 

mailto:rawright@ualberta.ca
mailto:helena.cermakova@msmt.cz

