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Prezentace projektu
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům českých vysokých škol možnost získat
stipendium francouzské vlády na doktorandské studium pod dvojím vedením ve všech vědních
oborech (a jejich podoborech), a to zejména v následujících oblastech:






Přírodní vědy a vědy o Zemi
Exaktní a inženýrské vědy
Ekonomické a právní vědy
Humanitní a společenské vědy
Lékařství

Doktorandské studium pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské
vysoké škole či univerzitě a student po jeho ukončení obdrží diplom uznávaný oběma
vysokoškolskými vzdělávacími institucemi. Výzkumná práce tedy probíhá pod společným
vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele. Po dobu tří let pobývá doktorand
v každém roce střídavě na jedné z univerzit (vysokých škol). Během tří pobytů ve Francii pobírá
doktorand po dobu pěti měsíců stipendium francouzské vlády. Stipendium francouzské vlády na
doktorandská studia pod dvojím vedením je udělováno na 3 roky, bez možnosti prodloužení.
Pobyty začínají vždy 1. října nebo 1. listopadu.
Podmínky přípravy a realizace tohoto typu doktorandského studia přesně definuje dokument
zvaný „smlouva o disertační doktorandské práci pod dvojím vedením“, společně podepsaný
příslušnou francouzskou a českou vysokoškolskou vzdělávací institucí. Doporučujeme
žadatelům tento dokument pečlivě připravit a vyžádat si upřesnění u českých a francouzských
školitelů. V případě, že tento dokument nebude vyhotoven a podepsán před začátkem prvního
pobytu ve Francii, může být doktorandovi stipendium odebráno.
Není-li smlouva k dispozici při podání žádosti o stipendium, postačí zavazující dopis obou
školitelů.

Komu je program určený
Studijní stipendia na doktorandská studia pod dvojím vedením jsou určena studentům, kteří již
obdrželi nebo před odjezdem na studia do Francie získají diplom o ukončeném vysokoškolském
vzdělání (diplom a odpovídající akademický titul Ing. nebo Mgr.). Současně je nezbytně nutné,
aby byl student zapsán jak na české, tak i na francouzské vysoké škole či univerzitě.
Poznámka k úrovni znalostí francouzštiny: Stipendia na doktorandské studium pod dvojím
vedením jsou určena i studentům nefrankofonním pod podmínkou, že v dopise francouzského
pedagoga bude uveden souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině.
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Pedagogické zázemí doktorandského studia

Je na uchazeči o stipendium francouzské vlády nebo na jeho českém pedagogovi, aby vyhledal
francouzského vědeckého pracovníka schopného zajistit francouzskou část doktorandské
práce.
Existuje již mnoho dobře fungujících kontaktů a programů spolupráce mezi českými a
francouzskými výzkumnými pracovišti. Studenti by se o nich měli informovat u svých českých
profesorů. V případě, že k zamýšlenému tématu a projektu zatím žádná partnerská spolupráce
mezi francouzskými a českými partnery neexistuje a studentovi se podaří najít vhodný kontakt a
navázat novou spolupráci, ocení porota při výběrovém řízení taktéž jeho osobní snahu a
vynaložené úsilí.
Užitečné odkazy na webové stránky představující francouzské vysoké školy a univerzity a
okruhy jejich činností získáte na adrese:
https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main

 Pro zápis na doktorandská studia ve Francii nutné být držitelem francouzského
vysokoškolského diplomu „Master de recherche“ (ex-DEA) nebo získat osvědčení o ekvivalenci
českého vysokoškolského diplomu „Ing.“ či „Mgr.“ s uvedeným francouzským vysokoškolským
diplomem. Dané osvědčení uděluje příslušná francouzská vysoká škola či univerzita. Uchazeči
o doktorandské studium pod dvojím vedením by se měli poradit se svým francouzským
školitelem, jak postupovat, aby získali výše uvedené osvědčení o ekvivalenci vysokoškolského
diplomu resp. studia.

Nároky spojené s udělením stipendia francouzského státu
Stipendista získává příspěvek ve výši 1060 eur měsíčně (ekvivalent 27 160 Kč).
Při hledání ubytování ve Francii může využít služeb kanceláře Campus France. Délka ubytování
nesmí přesáhnout období, během něhož je vypláceno stipendium.
Pokud se stipendista rozhodne zajistit si ubytování sám, může se obrátit na Campus France s
žádostí o poskytnutí finančního příspěvku. Ten bude vyplacen na základě předložení řádně
uzavřené a podepsané smlouvy o ubytování a dokladů o zaplacení nájemného.
Stipendista může také požádat o příspěvek na bydlení (aide au logement, APL) přímo ve Francii
u místně příslušné Caisse d’Allocation Familiale. Výše příspěvku bude záviset na výši
nájemného a příjmech žadatele.
Dopravu do Francie si stipendista hradí sám. Campus France ovšem může uhradit náklady
přepravy z místa příjezdu na místo ubytování. Data příjezdu a odjezdu musí odpovídat datům
počátku a konce stipendia.
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Dokumentace žádosti o stipendium


Životopis - maximálně dvoustránkový napsaný ve francouzštině nebo v angličtině
obsahující přesné kontaktní údaje uchazeče (adresa, telefonní číslo, e-mail)



motivační dopis - maximálně dvoustránkový napsaný ve francouzštině nebo v angličtině
upřesňující plánované profesní směřování uchazeče, zdůvodňující výběr daného typu
studia a vysvětlující výběr Francie coby studijní destinace



popis projektu - maximálně dvoustránkový sepsaný ve francouzštině nebo v angličtině,
který podrobněji představuje plánovaný výzkumný projekt, včetně uvedení období tří
plánovaných pětiměsíčních pobytů ve Francii* a jmen a kontaktních údajů obou - českého
i francouzského školitele.



dopis francouzského školitele odpovědného za doktorandské studium vyjadřující souhlas
s tím, že povede doktorát spolu se svým českým kolegou a zároveň se zaváže přijmout do
svého výzkumného týmu českého doktoranda během jeho tří pětiměsíčních pobytů ve
Francii. Současně musí být jisté, že studentovi bude uznáno jeho dosavadní
vysokoškolské studium, a že získá osvědčení o ekvivalenci s francouzským
vysokoškolským diplomem „Master“. Tento dopis musí obsahovat data pobytu kandidáta.



dopis českého školitele odpovědného za doktorát vyjadřující souhlas s tím, že povede
doktorát spolu se svým francouzským kolegou; tento dopis musí být předložen spolu s
jeho překladem do francouzštiny nebo do angličtiny. Tento dopis musí obsahovat data
pobytu kandidáta.



přehled známek (výsledků zkoušek) z dosavadního vysokoškolského studia (alespoň z
posledních dvou absolvovaných ročníků)

* Poznámka k termínům pobytu: Pobyty ve Francii začínají vždy 1. října nebo 1. listopadu.
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Žádosti musí být doručeny v elektronické podobě a jako jedna složka referentovi pro vědeckou
spolupráci (sciences.prague@gmail.com) do 16. března 2018, 17 hodin.
Požadované dokumenty nám zasílejte (nejlépe ve formátu PDF) v následující úpravě:


jediná komprimovaná složka dokumentů označená podle následujícího schématu:
„PŘÍJMENÍ jméno - stáž/společné vedení – kategorie“. Rozlišujeme čtyři kategorie,
z nichž každá má vlastní odbornou porotu:
- Vědy o životě a Zemi a Lékařství (SVT et Médecine),
- Ekonomické a právní vědy (SEJ),
- Exaktní a inženýrské vědy (SEI),
- Humanitní a společenské vědy (SHS).
V názvu uveďte iniciály kategorie, do níž spadá váš projekt. Příklad: DUPONT Amélie –
Stáž – SEJ.



Každý jednotlivý dokument, který je součástí vaší složky, musí být označen následovně:
„PŘÍJMENÍ jméno - název dokumentu (př.: DUPONT Amélie - CV)“.

Komprimovaná složka obsahující všechny požadované dokumenty musí být zaslána buď
emailem na adresu: sciences.prague@gmail.com nebo uložena na úložišti/v úschovně (v
případě objemnějších souborů). Ve druhém zmíněném případě nezapomeňte uvést jméno
úložiště a přístupové heslo!

Výběr uchazečů
Po uzávěrce přijímání žádostí provede Vědecká a univerzitní sekce Francouzského
velvyslanectví v České republice první selekci došlých žádosti, na základě které všechny
uchazeče v druhé polovině března 2017 písemně vyrozumí, zda jejich žádost byla zařazena do
výběrového řízení o udělení stipendia.
Uchazeči o stipendium francouzské vlády, jejichž dokumentace žádosti byla řádně přijata a
zařazena do výběrového řízení, budou vyzváni, aby koncem března – začátkem dubna
2018 ústně prezentovali své studijní projekty před francouzsko-českou odbornou výběrovou
komisí složenou z profesorů a vědců z obou zemí a ze zástupců Francouzského velvyslanectví
v ČR.
Každý kandidát stručně – ve zhruba desetiminutové prezentaci (maximálně 7 diapozitivů) –
představí svůj studijní projekt a poté odpoví na otázky členů poroty.
Hlavním kritériem pro hodnocení žádosti je vědecká kvalita projektu, pečlivost jeho vypracování
a jeho význam pro žadatele. Připomínáme, že smyslem programu stipendií francouzské vlády
poskytovaných Francouzským velvyslanectvím v ČR je umožnit českým studentům a mladým
vědeckým pracovníkům zvýšit si ve Francii vzdělání a nabýt nových zkušeností, aby je po
návratu do České republiky mohli zhodnotit v různých oblastech spolupráce. Stipendisté se tak
stávají významnými aktéry bilaterální spolupráce mezi oběma zeměmi a současně taktéž
přispívají k upevnění česko-francouzských vztahů.
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Časový harmonogram
16. března 2018

Uzávěrka podávání žádostí

9. dubna 2018

Humanitní a sociální vědy

10. dubna 2018

Exaktní a inženýrské vědy

11. dubna 2018

Přírodní vědy, lékařství

12. dubna 2018

Ekonomické a právní vědy

Začátek května 2018

Výsledky

Kontaktní údaje
Žadatelé o stipendium, kteří by rádi získali podrobnější informace, které nejsou uvedené v této
informační brožuře, se mohou obrátit na:

Julie Hallac – julie.hallac@ifp.cz
Referent pro vědeckou spolupráci
Francouzský institut v Praze
Vědecká a univerzitní sekce
Štěpánská 35 - PO BOX 850 - 111 21 PRAHA 1
Telefon: (+420) 221 40 10 03 - Fax: (+420) 221 40 10 54
Internetové stránky: www.ifp.cz a www.france.cz
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