A
FORMULÁŘ ŽÁDOSTI O STIPENDIUM
Vyplňte prosím strojopisem nebo hůlkovým písmem a odevzdejte ve dvojím vyhotovení.

Akademický rok

201

–

201

Foto
Délka studijního/výzkumného pobytu

Termín

od

do

Příjmení

Křestní jméno

Pohlaví

Datum a místo narození

Státní příslušnost

Rodinný stav

E-mail
Číslo pasu, případně jiného
průkazu totoţnosti
Tel/Fax

Adresa pro poštovní styk
Ulice, číslo

Jména a adresa osoby, které má být v naléhavém
případě podána zpráva

Současné zaměstnání
Název a adresa navštěvované vzdělávací instituce nebo
zaměstnavatele

Město, PSČ

Země

VZDĚLÁNÍ
Škola

od (rok)

do (rok)

Obor studia

Titul/diplom/jiný
certifikát

Středoškolské
vzdělání
Vysokoškolské
vzdělání
(pregraduální)
Vysokoškolské
vzdělání
(postgraduální)

Jiné

JAZYKOVÉ ZNALOSTI
Dovednosti – uveďte prosím úroveň osvojení dovednosti na stupnici od 1 (začátečník) do
6 (téměř úroveň rodilého mluvčího).
Jazyky
Poslech

Čtení

Mluvení

Psaní

čeština
angličtina
francouzština
němčina
............
............
............
Předchozí studijní/výzkumné pobyty v zahraničí. Uveďte prosím rok, místo, obor studia/výzkumu a délku pobytu.

Uveďte prosím obor studia/výzkumu, kterému se v České republice hodláte věnovat.
......................................................................................................................................................................................
......................................................................................................................................................................................
Ţádáte o 1) studijní pobyt s výukou v češtině , nebo o 2) výzkumný pobyt s výukou v češtině
 nebo francouzštině  nebo němčině ? (Označte prosím příslušný údaj).
1)
Preferovaná hostitelská vysoká škola
2)
Získal/a jste jiţ předběţný doklad o přijetí od vzdělávací instituce, kterou jste si vybral/a?
Ano*



Ne



Ne



*Přiloţte prosím kopii.
Přejete si být ubytován/a na studentské koleji?
Ano



Podrobný plán studijního/výzkumného pobytu v České republice:

 nebo angličtině

Poţadované přílohy *) (Přiložte prosím níže uvedené doklady ve dvojím vyhotovení.)
A. studijní/výzkumný pobyt v délce do 30 dnů
ţivotopis;
seznam publikací.
B. studijní/výzkumný pobyt delší neţ 30 dnů
ţivotopis;
seznam publikací;
potvrzení o zdravotním stavu (jen v případě občanů zemí, které nejsou členskými státy EU/EHP);
dva doporučující dopisy od vysokoškolských pedagogů nebo zaměstnavatele;
fotokopie diplomu (pokud jste jeho drţitelem/drţitelkou);
potvrzený doklad o vykonaných zkouškách a získaných zápočtech.

*) Veškeré doklady musí být vyhotoveny v češtině, angličtině, francouzštině či němčině nebo opatřeny překladem
do jednoho z těchto jazyků.
Studenti/absolventi studia výtvarných a múzických umění musí předloţit ukázku své umělecké práce, např.
fotografie, video/audio nahrávku hudebního vystoupení atp.

Upozornění:
Neúplné sloţky ţádosti o stipendium a/nebo nedostatečně vyplněné formuláře ţádosti o stipendium se
nebudou posuzovat.
Ministerstvo školství, mládeţe a tělovýchovy si vyhrazuje právo změnit preferovaný termín stipendijního pobytu
a/nebo umístit uchazeče/uchazečku do jiného kurzu a/nebo na jinou vysokou školu, neţ uvedl/a ve své ţádosti
o stipendium, pokud přijetí dle poţadavků uchazeče/uchazečky není moţné.

Byl/a jsem informován/a o podmínkách stipendia.

Stvrzuji tímto, ţe informace uvedené v této ţádosti jsou pravdivé a úplné podle mého nejlepšího vědomí
a svědomí.

Já, níţe podepsaný/á, souhlasím s tím, aby mé osobní údaje uvedené v tomto formuláři ţádosti a přílohách k němu
byly zpracovány při vyřizování této mé ţádosti o přiznání stipendia a uchovány pro potřeby Ministerstva školství,
mládeţe a tělovýchovy České republiky v souladu s příslušnými ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně
osobních údajů a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů.

V

………………………

dne

………………………

podpis

……………………………………

