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
V průběhu měsíce září 2013 bude na webových stránkách AIA zveřejněna kompletní aktualizace
nabídky stipendijních pobytů na základě mezinárodních smluv, které se uskuteční v akademickém
roce 2014/2015. Přihlášky na tyto stipendijní pobyty do téměř 40 zemí světa bude možné podávat
od října 2013. Bližší informace na: http://www.zahranici-stipendium.cz
Stipendia pro magisterské a doktorandské studium na tureckých vysokých školách poskytovaná
Vědeckotechnickou výzkumnou radou Turecka
Termín pro podávání žádostí: 27. září 2013
Více informací na:
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/internationalprogrammes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students

AKTION ČR – RAKOUSKO
Stipendia do Rakouska
Semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a doktorských
studijních programů a krátkodobá výzkumná stipendia pro akademické pracovníky veřejných
VŠ v ČR, kteří chtějí v letním semestru 2013/14 absolvovat stipendijní pobyt v Rakousku.
Termín pro podávání žádostí: 31. říjen 2013
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=329&
Jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let
Termín pro podávání žádostí: 30. listopad 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. září 2013 pro realizaci od 15. 10. 2013 do 31. 12. 2013 a také pro realizaci v roce 2014
30. listopad 2013 pro realizaci od 1. 3. 2014 do 28. 2. 2015
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=192&
Přečtěte si Zprávu o činnosti programu AKTION za rok 2012 na:
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=174&

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 letním semestru 2013/14
Termín pro podávání žádostí v sítích zapojených VŠ: 31. říjen 2013
Termín pro podávání žádostí na individuální mobility: 30. listopad 2013 („freemover“)
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=306&

Norské fondy a fondy EHP
Program „Spolupráce škol a stipendia“ byl schválen.
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/EEA-Partner-search
V rámci programu „Spolupráce škol a stipendia“ ještě nebyla vyhlášena výzva. Předpokládaný
horizont pro její vyhlášení je podzim 2013.
Informace o vyhlášení výzvy budou zveřejněny na webových stránkách:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=103&
Zájemce o podporu studijních pobytů v Norsku z řad studentů lze pro tuto chvíli odkázat na jiné
stipendijní nabídky, které neadministruje DZS:
Stipendia pro studenty norského jazyka - stipendia pro studenty norského jazyka a příbuzných
témat. Bližší informace v podobě rozhovoru se současnými stipendisty naleznete na:
http://www.siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/For-the-media/News/Semester-grants-for-studiesin-Norway
Stipendia pro podporu výzkumných pobytů doktorandů v Norsku – Yggdrasil. Více informací
naleznete na:
http://www.forskningsradet.no/servlet/Satellite?c=Informasjonstekst&pagename=internasjonalestipend%2FHovedsidemal&cid=1232959459237

SCIEX-NMSch – Fond na stipendia
Stipendia do Švýcarska
Stipendia pro doktorandy a post-doktorandy (tzv. Junior Researcher)
Programové období v rámci Fondu na stipendia SCIEX se chýlí ke svému závěru, v nadcházejícím
období lze očekávat dvě poslední výzvy:
Termín pro vyhlášení výzvy v roce 2013: 1. září 2013
Termín pro podávání žádostí v roce 2013: 1. listopad 2013
Předpokládaný termín pro vyhlášení poslední výzvy v roce 2014: 1. únor 2014
Předpokládaný termín pro podávání žádostí v roce 2014: 1. duben 2014
Více informací na:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=520&
www.sciex.ch
Aktuální informace a odkazy na aktuálně zveřejněné články jsou k dispozici i na facebooku:
http://www.facebook.com/find-friends/browser/?rpix=1#!/pages/sciexcz/108672889161074

AMVIA

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.
Termín výzvy pro podávání žádostí o podporu česko-americké vědecko-technické spolupráce:
1. červenec - 6. září 2013.
Informace o vyhlášení výzvy naleznete na webových stránkách Domu zahraničních služeb
(www.dzs.cz) pod názvem agendy AMVIA – Americká vědecká informační agentura nebo
na webových stránkách Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy (www.msmt.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&

V případě, že si nepřejete, aby Vám byl tento newsletter v budoucnu zasílán, informujte o dané
skutečnosti níže uvedenou kontaktní osobu. Děkujeme.
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

