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> Studovat ve Francii

[Stipendium na stáž]

Rok 2013
2013

Stáž

Podmínky žádosti

Prezentace
Prezentace

Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské
vlády na 1 až 3 měsíční výzkumnou stáž ve všech vědních oborech (a jejich podoborech),
zejména z následujících oblastí:
-

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

Stáž by měla odpovídat potřebám žadatele na pobyt ve Francii: např. seznámit se i s výzkumnou
technikou nebo přístroji, studium děl, která nejsou v České republice k dispozici, vypracovat studii
týkající se Francie či absolvovat ve Francii speciální krátkodobé studium.
Mohlo by být uvedeno mnoho dalších příkladů, proto se uchazečům o stáž ve Francii doporučuje
kontaktovat pracovníka odpovědného za vědecká stipendia (viz rubrika «Kontakt»)

Určení
Určení

Stipendia na stáž jsou určena studentům české státní příslušnosti doktorského a post-doktorského
studia. Postdoktorand musí být však zapsán na univerzitě nebo výzkumné instituci.
Zájemci, kteří nemají českou státní příslušnost se musí se informovat na francouzském
velvyslanectvi podle země původu.

Výběr stáže
stage

Výběr stáže

Je na žadateli, aby si zajistil ve Francii kontaktní osobu, která bude odpovědná za jeho pobyt ve
Francii (pedagog, vědec, lékař).
Existuje řada společných projektů a kontaktů mezi českými a francouzskými výzkumnými
pracovníky. Studenti by se o nich měli informovat u svých profesorů.
Odkazy na seznamy francouzských výzkumných pracovišt s oblastmi jejich činností a adresy
francouzských fakultních nemocnic lze najít na adrese :
http://www.campusfrance.org/en/page/find-your-program
http://www.ademe.fr/pcrd/telechargements/partenaires/poren.pdf
http://www.reseau-chu.org/
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/

žádosti
Žádosti

ŽÁDOST O STIPENDIUM
• životopis - maximálně dvoustránkový napsaný ve francoužštině* a s uvedením přesné adresy a spojení
na uchazeče (adresa, telefonní číslo, e-mail)
• motivační dopis - maximálně dvoustránkový napsaný ve francouzštině* a upřesňující uchazečův
profesionální záměr
• popis projektu - maximálně dvoustránkový napsaný ve francouzštině* a s přesným programem stáže.
Je třeba povinně uvést datum zahájení a ukončení stáže** a adresu se spojením na 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 žadatele po dobu jeho stáže a uvede přesné datum trvání stáže
• dopis českého nadřízeného žadatele (děkan fakulty pro studenty, vedoucí disertační práce pro
doktorandy, vedoucí výzkumného pracoviště pro post-doktorandy), kde vyjádří souhlas se zamýšlenou
stáží žadatele. Dopis napsaný v češtině musí být doplněn překladem do francouzštiny* (překlad žadatel
může udělat sám)
• přehled známek (výsledků zkoušek) z posledních dvou let studia (platí pro studenty) pokud možno
s překladem do francouzštiny*

Žádost o stipendium musí být doručena poštou v jediné zásilce(1) na adresu zástupce atašé pro
vědeckou a univerzitní spolupráci (viz adresa uvedená v Kontaktu) do 15. března 2013 17:00
(datum doručení, nikoli datum poštovního razítka). Žádost může být také odevzdána osobně na
recepci Francouzského institutu v Praze.
(1) Pro usnadnění správy a vyřizování Vaší žádosti Vám doporučujeme, abyste nám souběžně zaslali žádost a
veškeré požadované dokumenty taktéž v elektronické podobě, a to buď e-mailem na adresu
sciences.prague@gmail.com (v případě, že soubor veškerých příloh nepřesahuje velikost 1Mb) anebo s využitím
internetové úschovny / dočasného uložení dokumentů (v případě objemnějších příloh). V posledním uvedeném
případě nám však nezapomeňte zaslat adresu stránek a vstupní kódy!

* Poznámka k úrovni francouzštiny
Stipendia na stáž jsou určena i nefrankofonním studentům za podmínky, že francouzský vedoucí
stáže uvede ve zvacím dopise souhlas s průběhem stáže v angličtině.

** Poznámka k možným datům pobytů ve Francii
Stáže musí být uskutečněny mezi 1. červnem 2013 a 15. prosincem 2013. V některých zvláštních
případech, podmíněných průběhem akademického roku, je možné požádat o výjimku.
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Výběr kandidátů
Výběr kandidátů

Oddělení pro vědeckou a univerzitní spolupráci Francouzského velvyslanectví provede první selekci
došlých žádosti a všechny kandidáty bude v měsíci březnu 2013 písemně informovat o výsledcích
registrace.
Uchazeči o stipendia, jejichž dokumentace byla zaregistrována, budou vyzváni k ústní prezentaci
svých žádostí na začátku dubna 2013 před francouzsko-českou komisí složenou z profesorů a vědců
obou zemí a z reprezentantů Francouzského velvyslanectví v ČR. Každý kandidát představí v 10
minutách (maximálně 7 diapozitivů) svůj projekt stáže a poté odpoví na otázky členů poroty.
Hlavním kritériem pro hodnocení žádosti je vědecká kvalita projektu, pečlivost jeho vypracování a
význam stáže pro žadatele. Připomínáme, že programem stipendií francouzské vlády chce
Francouzské velvyslanectví v ČR 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 obou zemí.

Kalendář
Kalendář

2. března 2013
1. dubna 2013
2. dubna 2013
4. dubna 2013
5. dubna 2013
Začátek května
2013

uzávěrka podávání žádostí
Exaktní a inženýrské vědy
Přírodní vědy, lékařství
Humanitní a sociální vědy
Ekonomické a právní vědy
Výsledky

kontakty

Kontakty

Žadatelé o stipendium, kteří by potřebovali podrobnější informace, které nejsou uvedené v této
informační brožuře, mohou kontaktovat : Ing. Jonathan Banigo
Zástupce atašé pro vědu a vysoké školy
jonathan.banigo@diplomatie.gouv.fr

Francouzský institut v Praze
Vědecká a univerzitní sekce
Štěpánská 35 - PO BOX 850 - 111 21 PRAHA 1
Tél. : (+420) 221 40 10 03 - Fax : (+420) 221 40 10 54
sites web : www.ifp.cz et www.france.cz
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