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POLSKO

8.1.

Studijní a výzkumné
pobyty pro studenty BSP,
MSP a DSP

8.1.

Pobyty pro studenty
polonistiky

6

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Studijní a výzkumné
pobyty pro akademické
pracovníky

7.1.

Číslo článku

Platnost stávajícího Protokolu mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a ministryní vědy a vysokého školství Polské republiky
o spolupráci v oblasti vysokoškolského vzdělávání vyprší na konci roku 2015; polská strana k datu publikace neoznámila, s jakým rozsahem stipendijní
výměny počítá do budoucna, a proto jsou zde zveřejněné informace o počtu stipendijních měsíců a podmínkách pobytů předběžné a mohou být potvrzeny
až po sjednání nového protokolu, resp. notifikaci nabídky polské strany.

Letní kurzy polského
jazyka a kultury pro
polonisty, případně
studenty oboru
středoevropská studia se
zaměřením na polštinu,
a pro VŠ učitele polského
jazyka v létě 2016

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

Nabízená stipendia
místa (M),
roky (r),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Délka pobytu
roky (r),
semestry (s),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Jiné údaje

Termín
odevzdání
přihlášek

2 - 10 m

Kontakt s polskou VŠ akceptační dopis

21. 1. 2016

100 m

Pol.,
příp.jiný po
dohodě se
školitelem

MVVŠ PR

VŠ

MŠMT
ČR

Pol.

MVVŠ PR

VŠ

MŠMT
ČR

50 m

2 - 10 m

Kontakt s polskou VŠ akceptační dopis

21. 1. 2016

MVVŠ PR

VŠ

MŠMT
ČR

30 m

1-5m

Kontakt s polskou VŠ

21. 1. 2016

MVVŠ PR

VŠ

MVVŠ
PR

12 M

cca 3 t

Pol.

21. 1. 2016
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Doklady pro žádost o stipendijní pobyt v Polsku
Studijní a výzkumné pobyty studentů bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
Pobyty pro studenty polonistiky
●

1x formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" ;

●

1 x plán studijního nebo výzkumného pobytu v anglickém jazyce (rozsah max. 2 A4);

●

1 x motivační dopis v anglickém jazyce;

●

2x polský formulář přihlášky (http://buwiwm.edu.pl/kwestionariusz-kandydata-na-ksztalcenie-w-polsce-pl-en/) + foto - (originál + fotokopie) – vyplňte
prosím v polském nebo anglickém jazyce a připojte k němu přílohy uvedené v bodu IV. na poslední straně
(povinné přílohy: doklad o vykonaných zkouškách, resp. dodatek k diplomu, 2 doporučující dopisy, akceptační/zvací dopis polské vysoké školy, který potvrdí,
že plán pobytu je možno na této škole realizovat; nepovinné přílohy: certifikáty potvrzující znalost cizích jazyků, jiné doklady, které by dle názoru
uchazeče/uchazečky mohly žádost podpořit);
přílohy k přihlášce musí být ve dvojím vyhotovení (originál + fotokopie);
veškerá dokumentace musí být vyhotovena v polském nebo anglickém jazyce nebo k ní musí být připojen překlad do jednoho z těchto jazyků (ověřený
překlad zatím polská strana nepožadovala);

Doklady prosím seřaďte v uvedeném pořadí ve dvou separátních složkách (originály/kopie).
Pobyty akademických pracovníků
● 1x formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia";
● 2x polský formulář přihlášky (http://buwiwm.edu.pl/kwestionariusz-kandydata-na-ksztalcenie-w-polsce-pl-en/) + foto - (originál + fotokopie) – vyplňte prosím
v polském nebo anglickém jazyce a připojte k němu akceptační/zvací dopis polské vysoké školy, který potvrdí, že plán pobytu je možno na této škole realizovat,
výzkumný plán, životopis, příp. i seznam publikací;
přílohy musí být ve dvojím vyhotovení (originál + fotokopie);
veškerá dokumentace musí být vyhotovena v polském nebo anglickém jazyce nebo k ní musí být připojen překlad do jednoho z těchto jazyků (ověřený překlad
zatím polská strana nepožadovala);
● 1 x plán pobytu v českém jazyce v rozsahu max. 2 A4.
Letní kurz polského jazyka a kultury
●

1x formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia";
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2x polský formulář přihlášky (http://buwiwm.edu.pl/kwestionariusz-kandydata-na-ksztalcenie-w-polsce-pl-en/) + foto - (originál + fotokopie) – vyplňte prosím v
polském jazyce a připojte k němu motivační dopis v českém jazyce.
V případě, že počet přihlášených uchazečů a uchazeček převýší počet nabízených míst/měsíců, proběhne výběrové řízení ve spolupráci s Velvyslanectvím Polské republiky
v ČR, resp. vysokými školami, které uchazeče doporučily.
O přijetí uchazečů a uchazeček, kteří budou následně v březnu nominováni, rozhoduje polská strana. Podstatný je zejména souhlas přijímající polské vysoké školy. Včas
odevzdaný akceptační/zvací dopis zpravidla přijetí urychlí.
Jestliže dojde ke sjednání nové smlouvy mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a Ministerstvem vědy a vysokého školství Polské republiky
s platností pro akademický rok 2016/2017 (viz též výše uvedená výhrada o platnosti nabídky), bude uchazečům a uchazečkám, jejichž přijetí ke studijním a výzkumným
pobytům potvrdí polská strana, rozhodnutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy přiznáno stipendium ve výši 7700 Kč na měsíc pro studenty bakalářských a
magisterských studijních programů, 8000 Kč na měsíc pro studenty doktorských studijních programů a 8500 Kč na měsíc pro akademické pracovníky. Pozn.: uvedené částky
měsíčního stipendia odpovídají podmínkám stipendijního programu v době publikace a k jejich navýšení v roce 2016/2017 pravděpodobně nedojde. Případné zvýšení částek
bude zveřejněno na tomto místě.
V případě článku 7.1 (letní jazykové kurzy) poskytuje stipendium polská strana. Za přijaté uchazeče a uchazečky uhradí organizátorům kurzů zápisné a ubytování a stravování
po dobu konání kurzu. Součástí stipendia není žádná finanční částka a kapesné si přijatí uchazeči/uchazečky zajišťují z vlastních zdrojů.

