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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 

12 
Studijní pobyty pro 
studenty BSP, MSP a DSP 

  Rum* MNV R VŠ 
MŠMT 

ČR 
27 m 2 - 9 m 

*rumunština nebo jazyk 
schválený rumunskou stranou 

14. 12. 2018 

11 
Studijní a přednáškové 
pobyty pro VŠ učitele 

  Rum* MNV R VŠ 
MŠMT 

ČR 
3 m do 1 m 

* rumunština nebo jazyk 
schválený rumunskou stranou 

14. 12. 2018 

13 
Letní kursy rumunštiny   
pro VŠ studenty a VŠ 
učitele v roce 2019 

  Rum MNV R VŠ MNV R 4 M 1 m 
více informací na 

https://www.edu.ro/summer-
courses  

14. 12. 2018 

 
Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)  
do 14. prosince 2018 do 12:00 hodin: 
 
●  vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia",  
●  motivační dopis v českém jazyce psaný na počítači nebo psacím stroji, 
●  doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu,  
●  uchazeči o studijní a přednáškové pobyty: plán studijního/výzkumného pobytu v českém jazyce. 
 
 
Vybraní kandidáti na studijní pobyty budou poté vyzváni, aby doručili opět na adresu Akademické informační agentury dokumenty požadované rumunskou stranou dle 
následujícího seznamu: 
 
1.  vyplněný formulář + průkazová fotografie;  
2.  životopis v AJ, FJ nebo RJ; 
3.  detailní plán studijního pobytu s uvedením studijního oboru, preferované univerzity a návrhu termínu jeho realizace v AJ, FJ nebo RJ;   
4.  kopie cestovního pasu; 

http://www.edu.ro/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/59_mezinarodni_smlouvy-uhrada_cestovneho/
http://www.edu.ro/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/59_mezinarodni_smlouvy-uhrada_cestovneho/
http://www.edu.ro/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/59_mezinarodni_smlouvy-uhrada_cestovneho/
https://www.edu.ro/summer-courses
https://www.edu.ro/summer-courses
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/#Studijni_plan
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5.  doklad o vykonaných zkouškách| (tzv. transcript of records) v AJ, FJ nebo RJ; 
6.  lékařské potvrzení s důrazem na vyloučení přenosných chorob v AJ, FJ nebo RJ; 
7.  motivační dopis v AJ, FJ nebo RJ; 
8.  doporučující dopis v AJ, FJ nebo RJ. 
 
 
Letní kursy rumunského jazyka probíhají obvykle na čtyřech rumunských univerzitách: University of Craiova, Ovidius University (Constanța), Alexandru Ioan Cuza 
University (Iași) a West University (Timișoara). Bližší informace o konání letních kursů rumunského jazyka jsou dostupné na internetové adrese 
https://www.edu.ro/summer-courses.  
 
Požadované dokumenty: 

1.  kopie cestovního pasu; 
2.  životopis v AJ, FJ nebo NJ s uvedením úrovně znalosti rumunštiny a kontaktních údajů;  
3.  vyplněné formuláře 3 vybraných organizátorů letních kurzů s uvedením pořadí preferencí. 
 
 
Nominace spolu s dokumenty vybraných kandidátů jsou partnerskému ministerstvu zasílány prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Bukurešti.  
 
O přijetí kandidátů na studijní/výzkumné pobyt a jazykové kurzy rozhoduje Ministerstvo národního vzdělávání Rumunska. Výsledky tohoto druhého kola výběrového řízení by 
měly být známy do konce června 2019.  
 

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/54_mezinarodni_smlouvy-vyzadovane_dokumenty/#Motivacni_dopis
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/54_mezinarodni_smlouvy-vyzadovane_dokumenty/#Doporucujici_dopis
https://www.edu.ro/summer-courses

