Program podpory společných vědeckých projektů (PPP)

p
 odpora spolupráce výzkumných skupin z Německa
a ČR
■ u
 rčeno především doktorandům a mladým vědcům
délka podpory: 2 roky
více na: www.daad.de/ppp
■

P.R.I.M.E.

p
 rogram je určen postdoktorandům
n
 abízí kvalifikovaným vědcům pracovní místa na
vysokých školách a výzkumných ústavech
více na: www.daad.de/prime

■
■

DLR – DAAD Research Fellowship

p
 rogram umožňuje kvalifikovaným vědcům pobyt na
pracovišti DLR (German Aerospace Center)
více na: www.daad.de/dlr

■

Místo podání přihlášek:
přihláška se podává vždy elektronicky přes on-line portál
DAAD (přístup k portálu DAAD přes databázi stipendií na
www.daad.cz po volbě konkrétního stipendia) a v tištěné
podobě:

■ Akademická informační agentura AIA,
DZS MŠMT spolu s Návrhem na vyslání
(žadatelé ze státních vysokých škol)
Akademická informační agentura (AIA), Dům zahraniční
spolupráce MŠMT, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
tel.: 221 850 504, email: aia@dzs.cz
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Další programy:

■ DAAD Information Point Praha
(žadatelé ze soukromých vysokých škol)
DAAD IP Praha, Masarykovo nábř. 32, 110 00 Praha 1
tel.: +420 224 931 182, email: info@daad.cz

■ centrála DAAD v Bonnu, referát ST21
(uchazeči o studijní stipendia pro umělce a architekty)
DAAD Bonn, Referat ST21, Kennedyallee 50, 53175 Bonn,
Německo

Stipendia DAAD
pro ČR
DAAD Information Point Praha

 alší informace v českém jazyce:
D
www.daad.cz – Najít stipendium – Stipendia
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/
Podrobné informace v německém a anglickém jazyce:
www.daad.de
Databáze stipendií DAAD:
www.daad.cz – Hlavní stránka
Ostatní informace:
https://www.daad.de/de/laenderinformationen/europa/
tschechische-republik/

Kontakt
DAAD Information Point Praha
c/o Goethe-Institut
Masarykovo nábř. 32
CZ-110 00 Praha 1
tel.: +420 224 931 182, mob.: 702 142 340
email: info@daad.cz
www.facebook.com/daadceskarepublika

www.daad.cz

Stipendia pro studenty bakalářských
a magisterských programů:

Stipendia pro doktorandy:

Stipendia umožňující účast na letním kurzu

■

 ro studenty všech oborů bakalářského
p
a magisterského studia od 2. ročníku VŠ – seznam
nabízených kurzů na: www.daad.de/hsk-kursliste
délka stipendia: 3–4 týdny
termín podání žádosti: 1. prosince

■

Studijní stipendia – magisterské studium pro všechny
vědní obory

určeno k absolvování navazujícího magisterského studia
délka stipendia: 10–24 měsíců
termín podání žádosti: 16. listopadu

■

Studijní stipendia pro architekty

 rčeno k absolvování navazujícího magisterského
u
studia v oboru architektura
délka stipendia: 10–24 měsíců
termín podání žádosti: 30. září

■

Studijní stipendia pro umělce – hudba

 rčeno absolventům oboru hudba na navazující
u
magisterské studium
délka stipendia: 10–24 měsíců
termín podání žádosti: 1. října

■

Krátká výzkumná stipendia

s tipendium umožňuje absolvovat krátkodobý pobyt do
6 měsíců na německé univerzitě nebo ve výzkumném
ústavu v rámci výzkumné činnosti v ČR
délka stipendia: 1–6 měsíců
termín podání žádosti: 2x ročně: 16. listopadu
a 30. dubna

Roční výzkumná stipendia

s tipendium umožňuje absolvovat pobyt v délce až
2 semestrů na německé univerzitě nebo ve
výzkumném ústavu v rámci doktorátu v ČR
délka stipendia: 7–12 měsíců
termín podání žádosti: 16. listopadu

■

Výzkumná stipendia v rámci doktorátu
s dvojím vedením /Cotutelle

s tipendium umožňuje absolvovat pobyt v délce až 2 let
na německé univerzitě nebo ve výzkumném ústavu
v rámci doktorátu
délka stipendia: max. 2 roky
termín podání žádosti: 16. listopadu
■

Stipendia pro skupiny studentů
v doprovodu vysokoškolského učitele:

Studijní stipendia pro umělce – scénické umění

Studijní cesty skupin zahraničních studentů do Německa

■

■

 rčeno absolventům oboru scénické umění na
u
navazující magisterské studium
délka stipendia: 10–24 měsíců
termín podání žádosti: 30. října

Studijní stipendia pro umělce – výtvarné umění, design a film

 rčeno absolventům oborů výtvarné umění, design
u
a film na navazující magisterské studium
délka stipendia: 10–24 měsíců
termín podání žádosti: 30. listopadu

s tipendium je určeno na cesty s návštěvou nejméně
dvou německých VŠ
■ žádost podává vysokoškolský učitel české VŠ
termíny podání žádosti: 3x ročně – 1.2., 1.5., 1.11.
místo podání žádosti: portál DAAD (pouze elektronicky)

Stipendia pro postdoktorandy
a vysokoškolské učitele:
Krátká výzkumná stipendia (viz Stipendia pro doktorandy)
Výzkumné pobyty pro vysokoškolské učitele a vědce

s tipendium umožňuje vysokoškolským učitelům
a vědeckým pracovníkům absolvovat výzkumný pobyt
v délce do 3 měsíců
délka stipendia: 1–3 měsíce
termín podání žádosti: 2x ročně: 16. listopadu
a 30. dubna

■

Stipendia pro umělce a architekty – pracovní pobyty pro
vysokoškolské učitele

s tipendium umožňuje vysokoškolským učitelům
uměleckých oborů a oboru architektura absolvovat
pracovní pobyt na partnerské instituci
délka stipendia: 1–3 měsíce
termín podání žádosti: 2x ročně: 16. listopadu
a 30. dubna

■

Bilaterální výměna vědců

s tipendium umožňuje vysokoškolským učitelům
a vědcům absolvovat výzkumný pobyt do 3 měsíců na
německé univerzitě nebo ve výzkumném ústavu
podmínka: současně podaná žádost z německé strany
délka stipendia: 7 dní – 3 měsíce
termín podání žádosti: 2x ročně: 16. listopadu
a 30. dubna

■

Stipendia pro bývalé stipendisty:
Nová pozvání pro bývalé stipendisty

 rčeno bývalým stipendistům DAAD na výzkumnou
u
nebo odbornou pracovní činnost v délce do 3 měsíců
délka stipendia: 1–3 měsíce
termín podání žádosti: 2x ročně: 16. listopadu
a 30. dubna

■

■

Praktika:
Pro zahraniční studenty přírodovědeckých
a inženýrských oborů, zemědělství a lesnictví

více na www.iaeste.cz

