Dobrý den,
rádi bychom Vás i v novém roce informovali o nabídce bilaterálních a multilaterálních
stipendijních programů spravovaných Domem zahraniční spolupráce, který pod novým
názvem funguje od 1. října 2013. 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 zahraniční spolupráce,
naleznete na internetových stránkách www.dzs.cz a www.naep.cz.
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Akademická informační agentura
Stipendia na základě mezinárodních smluv na akademický rok 2014/2015
Termín pro podávání žádostí o stipendia do Indie pro studenty doktorských studijních
programů veřejných VŠ z oborů indické jazyky, filozofie, přírodní vědy, příp. alternativní
léčba: 17. ledna 2014
Více informací na: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=190
Termín pro podávání žádostí o studijní a výzkumná stipendia do Polska pro studenty
bakalářských, magisterských, doktorských studijních programů a akademické pracovníky
veřejných VŠ: 20. ledna 2014
Více informací na: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=198
Termín pro podávání žádostí o studijní stipendia na Slovensko pro studenty magisterských
a doktorských studijních programů veřejných VŠ: 28. února 2014
Více informací na: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=210
Předběžný termín pro podávání žádostí o stipendia do Francie pro absolventy magisterských
studijních programů /studenty 5. ročníků a studenty doktorských studijních programů
veřejných VŠ: 28. února 2014; přesný termín nutno ověřit na www.france.cz
Více informací na: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=207
Termín pro podávání žádostí o stipendia do Portugalska pro studenty veřejných VŠ:
únor/březen 2014
Více informací na: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=954
Termín pro podávání žádostí o studijní a výzkumná stipendia do Japonska pro studenty
veřejných VŠ: bude upřesněn po notifikaci nabídky v dubnu 2014
Více informací na: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=216

Termíny pro podávání žádostí o studijní a výzkumná stipendia do Mexika pro studenty
veřejných VŠ: 4. dubna 2014 a 13. června 2014 (žádosti se podávají ve dvou fázích)
Více informací na: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=215
Předběžný termín pro podávání žádostí o studijní a výzkumná stipendia do Peru pro
studenty magisterských a doktorských studijních programů veřejných VŠ: červen 2014
Více informací na: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=3306
Termín pro podávání žádostí o studijní a výzkumná stipendia do Korejské republiky pro
studenty magisterských a doktorských studijních programů veřejných VŠ bude upřesněn
po notifikaci nabídky.
Více informací na: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=4261

AKTION ČR – RAKOUSKO
Stipendia a dotace na mezinárodní spolupráci
Semestrální stipendia na přípravu závěrečné práce pro studenty magisterských a
doktorských studijních programů veřejných VŠ v ČR, kteří chtějí v zimním semestru
2014/2015 absolvovat stipendijní pobyt v Rakousku
Termín pro podávání žádostí: 15. března 2014
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=329&
Krátkodobá výzkumná stipendia pro akademické pracovníky veřejných VŠ v ČR ve věku
do 35 let na zimní semestr 2014/2015
Termín pro podávání žádostí: 15. března 2014
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=329&
Stipendia pro zpracování disertační práce v tandemu pro české a rakouské studenty
doktorských studijních programů ve věku do 35 let
Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2014
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=332&
Jednoměsíční výzkumná stipendia pro vysokoškolské učitele do 60 let
Termín pro podávání žádostí: 15. dubna 2014
Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=330&
Šestiměsíční habilitační stipendia pro postdoktorandy
Termín pro podávání žádostí: 15. března 2014 Více informací na:
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=447&
Termíny pro podávání návrhů projektů spolupráce programu AKTION ČR – Rakousko,
spolupráce ve vědě a vzdělávání: 15. dubna 2014 pro realizaci od 1. 7. 2014 do 30. 6. 2015

Více informací na: http://www.dzs.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=192&
Termíny pro podávání žádostí o stipendia pro účast na letních
jazykových školách tzv. Sommerkollegs včetně aktualizovaných
programů letních kurzů budou uveřejněny na webových stránkách
programu AKTION od února 2014:
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=191&
Program AKTION podporuje kampaň „šprechtíme“ a tím i výuku němčiny v ČR!

CEEPUS – Central European Exchange Programme for University Studies
Stipendia do zemí střední a východní Evropy a západního Balkánu
Podání žádosti o projekt sítí spolupráce vysokých škol v rámci programu CEEPUS
Zapojit se mohou pouze veřejné vysoké školy v ČR.
Termín: 15. ledna 2014
Více informací na: www.ceepus.info a http://www.dzs.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=148&

Norské fondy a fondy EHP
Norsko – Lichtenštejnsko - Island
Byla spuštěna databáze pro hledání projektových partnerů v rámci programu:
http://siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search
Konkrétní informace k výzvě budou zveřejněny na webových stránkách:
http://www.naep.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=103&

SCIEX-NMSch – Fond na stipendia

Stipendia pro doktorandy a post-doktorandy (tzv. Junior Researcher)
Pozor změna! Programové období v rámci Fondu na stipendia SCIEX se chýlí ke konci,
poslední výzva byla vyhlášena mimořádně 1. ledna 2014.

Uzávěrka pro podávání žádostí: 1. dubna 2014
Více informací na: http://www.naep.cz/index.php?a=view-projectfolder&project_folder_id=520&
www.sciex.ch

AMVIA

Česko-americká vědecko-technická spolupráce – KONTAKT II

Informace o vyhlášení výzvy v roce 2014 budou zveřejněny na webových stránkách Domu
zahraniční spolupráce (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 zahraniční spolupráce 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 úspěšného roku 2014
za tým administrace bilaterálních a multilaterálních programů DZS
Martina Hamplová

