
 

 

STUDIJNÍ STIPENDIUM 

NA ZIMNÍ SEMESTR 

2012/2013 

Upozorňujeme, že se blíží termín odevzdávání přihlášek na studijní pobyty v Německu 

na zimní semestr 2012/2013! Přihlášky musí být odevzdány do 31. března 2012 na 

adresu sim.binkova@gfps.cz 

GFPS-CZ zprostředkovává stipendia na letní a zimní semestry na 

německých univerzitách. Stipendia jsou financována z Nadace Roberta 

Bosche a Česko-německého fondu budoucnosti. Výše stipendia je asi 580 € 

měsíčně. 

Hlavní přednosti, které odlišují stipendium GFPS od jiných stipendijních 

programů (např. Erasmus) jsou osobní asistence při zařizování stipendijního 

pobytu (jak před odjezdem, tak po příjezdu). GFPS má v univerzitních 

městech své „Stadtgruppen“, skupiny členů a příznivců GFPS, kteří 

stipendistovi pomohou administrativou, bydlením i začleněním do 

společnosti. Stipendisté GFPS se dvakrát během svého pobytu setkávají. 

Poprvé na „Städtetage“, kdy některá ze Stadtgruppen uspořádá poznávací a 

seznamovací seminář v některém německém městě. Na konci stipendijního 

pobytu se koná “Quadrat” (čtyři národnosti), kde se všichni stipendisté sejdou 

a prezentují výsledky svého stipendijního pobytu. Jediným poţadavkem, 

který GFPS na stipendisty klade, je aktivní výkon studijního záměru a účast 

na těchto setkáních stipendistů (tzn. nepoţadujeme získání určitého počtu 

kreditů jako u programu Erasmus). 

Podmínky, které musí uchazeči o stipendium splňovat 

• student denního studia VŠ (bakalářské, magisterské studium) | Pozor, 

stipendium GFPS není určeno pro doktorandy! 

• věk maximálně 30 let 

• stipendia jsou otevřená všem oborům (technické, humanitní, 

přírodovědné) 

• zájem o prostor střední Evropy a kulturní spolupráci 



 

 

• základní znalost německého jazyka, ca. B2 

 

Univerzity, s nimiž má GFPS smlouvu o vysílání stipendistů 

Aachen, Bayreuth, Berlin, Bielefeld, Bochum, Bonn, Bremen, Chemnitz, 

Dresden, Düsseldorf, Erlangen, Essen, Frankfurt am Main, Frankfurt/O., 

Freiburg in Br., Greifswald, Göttingen, Hamburg, Hannover, Heidelberg, 

Ingoldstadt, Jena, Karlsruhe, Konstanz, Kornheim, Köln, Leipzig, Mainz, 

Marburg, München, Münster, Oldenburg, Osnabrück, Passau, Potsdam, 

Regensburg, Trier, Tübingen, Weimar 

K žádosti o stipendium požadujeme následující podklady: 

1) Vyplněný formulář - Ţádost o stipendium 

2) Popis projektu, na kterém chcete pracovat během zahraničního pobytu. 

Tímto projektem můţe být výstup ze studia na zahraniční univerzitě, 

vypracování práce, nebo realizace projektu, nápadu (výstava, kulturní 

spolupráce, atp. – je třeba konzultovat) 

• co je účelem projektu  

• obor, ve kterém je práce psaná 

• popis tématu práce 

• popis metodiky práce 

• hypotézy, které chcete prací potvrdit, pokud uţ nějaké máte 

• krátká osnova 

 

Popis projektu musí být v německém jazyce v rozsahu 2-3 stran (Times New 

Roman 12, řádkování 1,5). 

3) Motivační dopis – tj. důvody, proč se ucházíte o stipendium právě u GFPS-

CZ. Neměla by chybět vaše představa o vašem eventuelním angaţmá v 

dobrovolnické organizace GFPS-CZ. V německém jazyce, 1 normostrana (Times 

New Roman 12, řádkování 1,5). 

4) Poplatek za výběrové řízení 150,- Kč. Tento poplatek je třeba uhradit spolu 

se zasláním přihlášky na účet 197 426 1369/0800. Ve zprávě pro příjemce 

http://gfps.cz/cz/wp-content/uploads/2008/03/formular_stipendiat2-11.doc


 

 

uveďte své jméno a jako variabilní symbol pouţijte vaše rodné číslo bez 

lomítka. Bez zaplacení nebude přihláška brána za úplnou! 

Způsoby odevzdání: 

• Naskenované na adresu sim.binkova@gfps.cz. do 31.3.2012 

 

DŮLEŽITÉ: 

Odevzdáním přihlášky dává uchazeč sdružení GFPS-CZ souhlas ke zpracování 

osobních údajů. Sdružení GFPS-CZ se zavazuje, že tyto údaje nebude poskytovat 

třetí osobě. 
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