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Prezentace projektu
Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí studentům českých vysokých škol možnost získat
stipendium francouzské vlády na 1 až 3 měsíční výzkumnou stáž 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

Obsahem stáže by měla být studijní či vědecko-výzkumná činnost vyžadující pobyt ve Francii:
např. seznámení se specifickými technikami výzkumu, práce s ojedinělými vědeckými přístroji,
studium odborných děl a publikací, která nejsou v České republice k dispozici, zpracovávání
studie o Francii nebo realizace krátkodobé specializované vzdělávací stáže ve Francii.
Bylo by možné uvést četné další příklady, proto uchazečům o stáž ve Francii doporučuje, aby se
obrátili přímo na osobu odpovědnou v rámci Francouzského velvyslanectví v ČR za vědecká
stipendia (viz rubrika «Kontaktní údaje»)

Komu je stipendijní program určený
Spolupráce francouzské vlády s příchodem do Francie jsou pro doktoráty z českých vysokých
škol.
Poznámka k úrovni znalostí francouzštiny: Stipendia na doktorandské studium jsou určena i
studentům nefrankofonním pod podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden
souhlas francouzské vysoké školy či univerzity se studiem v angličtině.

Výběr stáže
Je na žadateli o stipendium, aby si ve Francii našel kompetentní kontaktní osobu – pedagoga,
vědecko-výzkumného pracovníka či lékaře, která bude po odborné stránce odpovídat za
realizaci stáže ve Francii.
Existuje celá řada společných projektů a dobře fungujících partnerských spoluprací mezi
českými a francouzskými výzkumnými týmy. Studenti by se o nich měli informovat u svých
českých profesorů.
Odkazy na seznamy francouzských vědecko-výzkumných pracovišť, včetně oblastí jejich
působení, a adresy francouzských fakultních nemocnic naleznete na následujících internetových
stránkách: Campus France, ADEME, Réseau CHU, Ministère de la recherche.
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Nároky spojené s udělením stipendia francouzského státu
Stipendista získává příspěvek ve výši 1060 eur měsíčně (ekvivalent 27 077 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



popis projektu – maximálně dvoustránkový napsaný ve francouzštině nebo v angličtině
obsahující detailně rozpracovaný program stáže. Povinně je nutné uvést taktéž délku
stáže, včetně přesných dat zahájení a ukončení stáže*, a kontaktní údaje francouzského
partnera odpovědného za průběh stáže ve Francii



písemné pozvání k uskutečnění stáže od francouzského pracovníka odpovědného za
stáž, který v něm potvrdí, že souhlasí s přijetím uchazeče a jeho odborným vedením po
celou dobu realizace stáže, přičemž je nutné uvést jak délku stáže, tak přesná data jejího
konání. Tento dopis musí obsahovat data pobytu kandidáta.



dopis českého nadřízeného žadatele o stipendium (vedoucího disertační práce pro
doktorandy), kde vyjádří souhlas s uskutečněním zamýšlené stáže. Dopis napsaný v
češtině musí být doplněn překladem do francouzštiny nebo do angličtiny (překlad může
uchazeč udělat sám). Tento dopis musí obsahovat data pobytu kandidáta.



přehled známek (výsledků zkoušek) z posledních dvou let vysokoškolského studia (platí
pro studenty) pokud možno s překladem do francouzštiny nebo do angličtiny

* Poznámka k termínům pobytů ve Francii: Stáž je nutné uskutečnit v období od 1. května 2019
do 15. prosince 2019. O výjimku je možné zažádat jen v případech, že realizace stáže v daném
časovém horizontu není možná z důvodů organizace akademického roku. Z administrativních
důvodů musí stáž začínat vždy k 1. dni daného měsíce.
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Žádosti musí být doručeny v elektronické podobě a jako jedna složka referentovi pro vědeckou
spolupráci (sciences.prague@gmail.com) do 1. února 2019, 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
Vědecká a univerzitní sekce Francouzského velvyslanectví v České republice provede první
selekci došlých žádostí, na základě které všechny uchazeče v první polovině února
2019 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 na konci února 2019 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

1. února 2019

Uzávěrka podávání žádostí

25. února 2019

Humanitní a sociální vědy

26. února 2019

Exaktní a inženýrské vědy

27. února 2019

Přírodní vědy, lékařství

28. února 2019

Ekonomické a právní vědy

Začátek března 2019

Výsledky

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

Mathieu Wellhoff – mathieu.wellhoff@ifp.cz
Atašé pro vědu a vysoké školy
Francouzský institut v Praze
Vědecká a univerzitní sekce
Štěpánská 35 - PO BOX 850 - 111 21 PRAHA 1
Telefon: (+420) 221 40 10 24 - Fax: (+420) 221 40 10 54
Internetové stránky: www.ifp.cz a www.france.cz
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