Newsletter 2/2013
Nabídka stipendijních pobytů v zahraničí
a možností mezinárodní projektové spolupráce
Dobrý den,
rádi bychom Vás opět informovali o nabídce bilaterálních a multilaterálních stipendijních programů spravovaných
Domem zahraničních služeb. Níže naleznete informace o nabídce stipendií pro vysokoškolské studenty a akademické
pracovníky a o možnostech projektové spolupráce, příp. o nabídce podpory pro další pracovníky ve vzdělávání.
Informace o dalších aktivitách a nabídkách, které spravuje Dům zahraničních služeb, naleznete na internetových
stránkách www.dzs.cz a www.naep.cz.
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Akademická informační agentura
Stipendia na základě mezinárodních smluv
Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do Mexika:
1. část: 5. duben 2013/2. část: 14. červen 2013
Více informací: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=215
Termín pro podávání žádostí o stipendia pro účast na kurzu španělského jazyka a laplatské kultury v Argentině
v létě 2013: 12. duben 2013
Více informací: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=3957
Nabídka stipendií do Japonska na akademický rok 2013/2014
bude pravděpodobně notifikována během dubna 2013
Více informací: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=216
Termín pro podávání žádostí o stipendia na akademický rok 2013/2014 do Peru pro studenty magisterských
a doktorských studijních programů v oblasti zemědělství či lesnictví: 14. červen 2013
Více informací na: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=3306
V průběhu celého roku 2013 je možné podávat žádosti o stipendia Roche Diagnostics pro postdoktorandy
do Německa
Více informací na: http://www.zahranici-stipendium.cz/scripts/detail.asp?id=176
a na https://www.daad.de/en/index.html
Bližší informace k nabídce stipendií na základě mezinárodních smluv jsou zveřejněny na: http://www.zahranicistipendium.cz
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AKTION ČR – RAKOUSKO
Stipendia do Rakouska
Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu pro studenty veřejných VŠ v ČR, kteří chtějí v zimním
semestru 2013/14 absolvovat stipendijní pobyt v Rakousku.
Termín pro podávání žádostí: 15. duben 2013
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=332&
Jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let
Termín pro podávání žádostí: 15. duben 2013
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=330&
Termíny pro podávání návrhů projektů spolupráce programu AKTION ČR – Rakousko, spolupráce ve vědě
a vzdělávání: 15. duben 2013 pro realizaci od 1. 7. 2013 do 30. 6. 2014
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=192&
Stipendia pro účast na Letních jazykových školách tzv. SOMMERKOLLEGS
Termín pro podávání žádostí: 30. duben 2013
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=191&

CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies
Stipendia do zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu
Stipendia pro studenty bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů
a pro vysokoškolské pedagogy veřejných VŠ v ČR pro stipendijní pobyty v zimním semestru 2013/14
Termín pro podávání žádostí: 15. červen 2013
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=306&
CEEPUS National MEETING pro kontaktní osoby zapojených vysokých škol a udělení ocenění The Czech National
CEEPUS Office Prize 2012 nejlepším projektům
21. května 2013, Vysoké učení technické v Brně (registrace bude zveřejněna na www.dzs.cz)
Přečtěte si o nás v tisku
http://www.staze.cz/ohlednuti-za-akademickym-rokem-20112012-v-programu-ceepus/

Norské fondy a fondy EHP
Pokračuje příprava na zahájení implementace programu „Spolupráce škol a stipendia“
Podporované aktivity:
Projekty mobilit a stáže (projekty mobilit, individuální mobilita)
Projekty institucionální spolupráce
Přípravné návštěvy
K dispozici je databáze pro hledání projektových partnerů v rámci programu: http://siu.no/eng/Front-Page/EEAPartner-search
V rámci programu „Spolupráce škol a stipendia“ ještě nebyla vyhlášena výzva. Informace o jejím vyhlášení budou
zveřejněny na webových stránkách: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=103&
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Pokud máte již nyní zájem o realizaci krátkodobých jednorázových aktivit s cílem podpory bilaterálních vztahů,
je možné žádat o podporu v rámci Fondu pro bilaterální spolupráci na národní úrovni, jehož zprostředkovatelem
je Ministerstvo financí České republiky:
http://www.mfcr.cz/cps/rde/xchg/mfcr/xsl/fm_norska_2014_aktuality_76837.html

SCIEX-NMSch – Fond na stipendia
Stipendia do Švýcarska
Stipendia pro doktorandy a post-doktorandy (tzv. Junior Researcher)
Termín pro vyhlášení výzvy v roce 2013: 1. září 2013 (lze očekávat drobnou úpravu podmínek oproti předchozím
výzvám)
Termín pro podávání žádostí v roce 2013: 1. listopad 2013
Více informací na: http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520&
Aktuální informace jsou k dispozici i na facebooku: http://www.facebook.com/findfriends/browser/?rpix=1#!/pages/sciexcz/108672889161074

Česko-americká vědecko-technická spolupráce – KONTAKT II
Dne 1. března 2013 přešla agenda projektů česko-americké vědecko-technické spolupráce z Amerického vědeckého
informačního střediska, o.p.s. na Dům zahraničních služeb.
Předpokládaný termín výzvy pro podávání žádostí o podporu česko-americké vědecko-technické spolupráce
je červen 2013.
Informace o vyhlášení výzvy sledujte na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR
www.msmt.cz a na webových stránkách Domu zahraničních služeb www.dzs.cz.
Kontaktní údaje na příslušné pracovnice Domu zahraničních služeb naleznete zde:
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=553&view_type_code=contact&

S přáním hezkého dne
Martina Hamplová
Dům zahraničních služeb
Na Poříčí 1035/4 I 110 00 Praha 1
Tel.: +420 221 850 513 I hamplova@dzs.cz
www.dzs.cz
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