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Studium v Německu - stipendia

 Během bakalářského studia

- Letní kurzy na německých vysokých školách

- Studijní cesty skupin studentů do Německa

 Na magisterské studium

- Studijní stipendia - magisterské studium 
pro všechny vědní obory

- Speciální stipendia pro umělce a architekty

 Pro doktorandy, postdocs, VŠ- učitele a vědce

- Výzkumná stipendia - více druhů 

- Výzkumné a pracovní pobyty (1-3 měsíce)
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Stipendia umožňující účast na letním kurzu 2022

 pro studenty od 2. ročníku VŠ (žádost se podává nejdříve ve 
3. semestru)

 čistě jazykový kurz němčiny nebo tematický kurz v NJ 
(literatura, hudba, odborná terminologie pro mediky, právníky 
apod.) 

 znalost německého jazyka minimálně na úrovni A2
 délka stipendia: 3 - 4 týdny

 výše stipendia: 1061 EUR + příspěvek na cestovné 

 uzávěrka podání přihlášek: 1. prosince 2021
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Výběr kurzů
 na www.daad.de/hsk-kursliste

 lze vybírat pouze z kurzů 
pořádaných v němčině

 stipendia se vztahují pouze 
na kurzy se symbolem

 do formuláře přihlášky je 
třeba vyplnit 3 volby kurzu

 vybírejte z kurzů, které odpovídají 
vaší jazykové úrovni
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Podmínky pro podání žádosti
 věk 18 let 

 uchazeč musí být studentem v době podání žádosti min. v 2. 
ročníku VŠ, v době čerpání stipendia za sebou musí mít 
úspěšně uzavřené minimálně 2 roky studia

 v době čerpání stipendia musí být uchazeč stále ještě 
studentem

 uchazeč musí být schopen účastnit se aktivně výuky

 v případě neúspěchu v jednom roce je možné podat žádost 
další rok

 žádost lze podat pouze v němčině

 jazykový doklad nesmí být starší než 2 roky

5



15

Dokumenty potřebné pro žádost
 vyplněný formulář přihlášky na letní kurz (v portálu DAAD)

 Strukturovaný životopis v němčině

 motivační dopis v němčině 

 aktuální doklad o znalosti NJ na úrovni min. A2
 výpis známek z posledních 2 let studia, v případě uchazečů 

v 2. ročníku Bc.- výpis známek z 1. ročníku (+ překlad do NJ/AJ)

 studenti v Bc.-studiu: maturitní vysvědčení (+ překlad do NJ/AJ)

 studenti v Mgr.-studiu: bakalářský diplom (+ překlad do NJ/AJ)

 další dokumenty, které by mohly žádost podpořit 

 ŽÁDOST SE ODEVZDÁVÁ ELEKTRONICKY DO PORTÁLU DAAD 

A V TIŠTĚNÉ PODOBĚ DO AIA DZS
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15 Jazykový doklad z němčiny
 potřebná minimální úroveň: A2

 lze použít tyto doklady: 

onSET-Deutsch – (informace a registrace na www.onset.de) 

TestDaF

Goethe Institut-Nachweis

DSD (lze získat na střední škole)

DSH (lze získat pouze na VŠ v Německu)

telc Deutsch

ÖSD-Zertifikat

 doklad nesmí být starší než dva roky
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Jazykový doklad z němčiny

Testy z němčiny
 dostačující pro podání žádosti o stipendium DAAD

 ZDARMA pro uchazeče o stipendia DAAD

 lze složit u lektorů DAAD 

 výsledek testu je k dispozici hned po jeho absolvování

 výsledek dostupný v profilu každého registrovaného 
účastníka, lze kdykoli stáhnout a vytisknout

 termíny pro ČR  jsou zveřejněné na www.daad.cz

 online test, skládá se na počítači za přítomnosti lektora DAAD

 instrukce: na hlavní stránce www.daad.cz aktuality s logem 
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Jazykový doklad z němčiny

Jazykové přezkoušení lektorem DAAD

 dostačující pro podání žádosti o stipendium DAAD o letní kurz

 ZDARMA pro uchazeče o stipendia DAAD

 lze složit u lektorů DAAD 

 výsledek testu lektor naskenuje a pošle jako přílohu e-mailu

 termíny pro ČR  jsou zveřejněné na www.daad.cz

 trvá asi 30 min.

 forma: videohovor

 instrukce: na hlavní stránce www.daad.cz u aktuality s logem 

 pro žádost k 1. prosinci 2021 je platný i doklad z podzimu 2020
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Lektoři DAAD v České republice
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Lektoráty DAAD na českých univerzitách - viz web www.daad.cz

- sekce „O nás“

- Lektoři DAAD

Praha (3)

Liberec

Plzeň
České Budějovice

Brno

Ostrava

Hradec Králové

Olomouc
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Stipendium: elektronická přihláška

Databáze stipendií: www.daad.cz na hlavní stránce

 Hledat podle:

• dosaženého vzdělání (status: STUDENT)

• oboru

11

KLIK



15

Stipendium: elektronická přihláška
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KLIK
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Stipendium: elektronická přihláška
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Stipendium: elektronická přihláška
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Stipendium: elektronická přihláška
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Stipendium: elektronická přihláška
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Žádost o stipendium DAAD - důležitá upozornění
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 Všechny přílohy je třeba do portálu DAAD nahrát ve formátu PDF během 
jednoho přihlášení do portálu. 

 Dokumenty v českém jazyce (diplomy apod.) se musí pro potřeby žádosti 
přeložit buď do NJ nebo do AJ. Překlad si může uchazeč pořídit sám, není třeba 
ověřeného překladu od profesionálního překladatele.

 Žádost se musí do portálu DAAD odevzdat do 23:59 v den uzávěrky, později už 
není možnost žádost uzavřít. 
Doporučení: pokud možno nepodávejte žádost poslední den, kdy je to možné, 
vyhnete se eventuálním problémům spojeným s přetížením portálu DAAD 
(stejná uzávěrka pro mnoho zemí na světě). 



15

Formulář Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia
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 Formulář Akademické informační agentury DZS

 Vyplnit ho musí všichni uchazeči o stipendia DAAD z veřejných vysokých škol

 Odkaz na formulář: www.daad.cz – Najít stipendium – Stipendia – Obecné pokyny 
k podání žádosti o stipendium 

K žádostem o stipendium na letní kurz je 
třeba vyplnit tento formulář v elektronické 
podobě. Poté formulář odešlete online, 
vytiskněte, podepište a přidejte k tištěné 
žádosti, kterou odešlete (DOPORUČENĚ)
na adresu

Akademická informační agentura
Dům zahraniční spolupráce
Na Poříčí 1035/4
110 00 Praha 1

http://www.daad.cz/
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Tištěná žádost o stipendium na letní kurz
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 Forma tištěné žádosti = tzv. BEWERBUNGSZUSAMMENFASSUNG, 

které si vygenerujete z portálu DAAD

 Jedná se o PDF-dokument, který se vytvoří v portálu DAAD ze všech vašich podkladů 
(= formulář žádosti v portálu DAAD + všechny přílohy) - elektronická forma podání,
poté vytiskne a odešle/doručí osobně na AIA DZS v Praze - žádost podaná v papírové 
podobě

 JAK SE POZNÁ BEWERBUNGSZUSAMMENFASSUNG?
Dokument obsahuje čísla stránek

 Jak má žádost vypadat?
Žádost se odevzdává v tzv. rychlovazači:
Jednotlivé stránky už prosím 
nevkládejte do plastových fólií. Stránky
nespojujte ani svorkami ani sešívačkou.
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Sociální sítě
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Facebook
https://www.facebook.com/DAADCeskaRepublika

! NOVINKA !

Instagram  
https://www.instagram.com/daad_ceskarepublika

YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCu0ebqs4Uh_FCDDQOaKqqSA

https://www.facebook.com/DAADCeskaRepublika
https://www.instagram.com/daad_ceskarepublika
https://www.youtube.com/channel/UCu0ebqs4Uh_FCDDQOaKqqSA


1521

DAAD Information Point Praha
c/o Goethe-Institut
Masarykovo nábř.  32
110 00 Praha 1

Web: www.daad.cz
E-mail: info@daad.cz
Facebook: https://www.facebook.com/DAADCeskaRepublika

Instagram: https://www.instagram.com/daad_ceskarepublika

Telefon: + 420 224 931 182
Mobil: +420 702 142 340

Vedoucí kanceláře: Mgr. Barbora Boušová

Kde nás najdete?

http://www.daad.cz/
mailto:info@daad.cz
https://www.facebook.com/DAADCeskaRepublika
https://www.instagram.com/daad_ceskarepublika


1522

Děkuji Vám za pozornost!

www.daad.cz
info@daad.cz
www.facebook.com/DAADCeskaRepublika
www.Instagram.com/daad_ceskarepublika

http://www.facebook.com/DAADCeskaRepublika
http://www.instagram.com/daad_ceskarepublika

