
STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● MAKEDONIE 

 
 

MAKEDONIE   
 

Č
ís

lo
 č

lá
n

ku
 

Druh pobytu 
(komu je určen, obory) 

 

Věkový 
limit 

 

Požadovaný 
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 

 6 

Studijní a přednáškové 
pobyty pro VŠ učitele 

a vědecké pracovníky  -
je třeba navázat předem 
kontakt a získat souhlas 

hostitelské instituce 

   * Mak. MŠ Mak. VŠ MŠ Mak. 2 M maximálně 10 d 
* Makedonština nebo jazyk 
schválený makedonskou 

přijímající institucí 
14.12. 2018 

 7 
Studijní pobyty pro 

studenty BSP a MSP 
   * Mak. MŠ Mak. VŠ MŠ Mak. 10 m minimálně 2 m 

* Makedonština nebo jazyk 
schválený makedonskou 

přijímající institucí 
14.12. 2018 

 8 
Studijní pobyty pro 

studenty DSP 
   * Mak. MŠ Mak. VŠ MŠ Mak. 10 m minimálně 2 m 

* Makedonština nebo jazyk 
schválený makedonskou 

přijímající institucí 
14.12. 2018 

 
Zájemci musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) do 14. prosince 2018 
do 15:00 hodin: 

1.  vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia"; 
2.  motivační dopis (v českém nebo anglickém jazyce);  
3.  plán studijního/výzkumného pobytu (v českém nebo anglickém jazyce);  
4.  u nominací na článek 7 doklad o vykonaných zkouškách (pokud možno s uvedením celkového prospěchu), který může být vyhotoven 
v českém jazyce.    

Jestliže počet přihlášených uchazečů převýší počet nabízených stipendií, budou uchazeči pozváni na výběrové řízení, které proběhne formou pohovoru 
pravděpodobně na konci ledna 2019 nebo v první polovině února 2019.  
 
Upozornění: požadované dokumenty pro získání stipendia budou zpracovány MŠMT a DZS v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů 
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. Dokumentace bude následně 
předána na Velvyslanectví Makedonské republiky v Praze.  
 
Ostatní stipendia do Makedonie - viz Výběrová řízení. 

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/59_mezinarodni_smlouvy-uhrada_cestovneho/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/59_mezinarodni_smlouvy-uhrada_cestovneho/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/59_mezinarodni_smlouvy-uhrada_cestovneho/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/54_mezinarodni_smlouvy-vyzadovane_dokumenty/#Motivacni_dopis
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/54_mezinarodni_smlouvy-vyzadovane_dokumenty/#Studijni_plan
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/54_mezinarodni_smlouvy-vyzadovane_dokumenty/#Doklad_o_vykonanych_zkouskach
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/44_mezinarodni_smlouvy-vyberova-rizeni/

