
MANUÁL PRO UCHAZEČE  

Doporučený postup:  

1. Podzim 2021 – výběr univerzity, fakulty, studijního programu a oboru.  

  Vyberte si, jaký obor chcete studovat – jaký studijní program, na které fakultě a na které univerzitě. Můžete 
současně podat více přihlášek na několik fakult či vysokých škol, do programu stipendií však můžete 
uvést maximálně 2 volby. Zjistěte na webových stránkách našich partnerských univerzit přesné 
informace o podmínkách přijetí ke studiu a k přijímacím zkouškám. Zjistěte, jestli je obor, který jste 
vystudovali, kompatibilní s oborem, který chcete studovat (příklad: nelze studovat například 
navazující magisterský obor Stavebnictví, pokud uchazeč vystudoval například Bc. v oboru Filosofie)  

  Zjistěte, kdy musíte podat přihlášku na univerzitu a jestli univerzita požaduje k přihlášce nějaké další 
dokumenty. Od 1. 2. 2022 Vám s přihláškou na univerzitu může pomoct také naše organizace a na 
některé univerzity nemusíte platit poplatek za přihlášku - pouze zaškrtněte v přihlášce ke stipendiu 
pole: „Chci, aby mi vaše organizace pomohla s přihláškou na univerzitu.“ Pokud se hlásíte ke studiu, 
kde je potřeba podat přihlášku na univerzitu dříve a chcete pomoc od naší organizace, kontaktujte 
nás přímo e-mailem.  
2. 1. 12. 2021 – 31. 1. 2022:  

podávání přihlášky ke stipendiu JCMM -  ZÁKLADNÍ PODMÍNKY:  
Přihlášku ke stipendiu podejte v termínu od 1. 12. 2021 do 30. 1. 2022. Přihlásit se mohou pouze uchazeči ze 

zemí mimo Evropskou unii. Program stipendií je pouze pro uchazeče, kteří se hlásí do programu 
vyučovaného v českém jazyce.  

POZOR – většina fakult požaduje velmi dobrou znalost českého jazyka před začátkem studia, proto uchazeči, 
kteří nebudou splňovat tuto podmínku, budou automaticky vyřazeni ze seznamu uchazečů o 
stipendium. 

 Přihlásit se mohou pouze uchazeči, kteří nikdy předtím nestudovali na střední ani vysoké škole v České 
republice (výjimkou jsou jazykové kurzy a výměnné studentské stáže).  

Když podáváte přihlášku ke stipendiu, předpokládá se, že většinou ještě nejste přijati ke studiu, protože 
většina přijímacích zkoušek pro studium v akademickém roce 2022/2023 totiž probíhá až v letních 
měsících. Cílem programu je uchazeči pomoci v případě potřeby s přihláškou na VŠ a komunikací s VŠ, 
pokud nás o to požádá.  

ON-LINE PŘIHLÁŠKA: Uchazeč se zaregistruje v období 1. 12. 2021 - 31. 1. 2022 na 
http://www.jcmm.cz/projekt/internacionalizace#pageId5 

Tímto krokem si založí přihlášku, ve které je nutno vyplnit všechny části. Pokud některé části nevyplní při 
prvním přihlášení, může se opakovaně přihlásit znovu a doplnit chybějící části, nejpozději však do 31. 
1. 2022. Přihláška obsahuje následující části:  

Výběr vysoké školy – uchazeč uvede přesně, jakou chce studovat vysokou školu, fakultu, studijní program. 
Tyto informace najde na webových stránkách partnerských univerzit JCMM. (Dodatečná změna 
vybraného oboru po uzavření přihlášek je možná po dohodě s projektovým manažerem JCMM.)  

Osobní údaje – prosíme o přesné údaje, data budou použita později v případě vystavování dokumentů za 
účelem vydání víza a přihlášek na vysoké školy. Cestovní pas by měl být platný alespoň do roku 2023 
– pokud není, doporučujeme uchazečům včas zažádat o nový pas. Kontaktní údaje – jako 
permanentní adresu uveďte adresu, kde máte trvalý pobyt ve své domovské zemi. Jako kontaktní 
adresu uveďte PŘESNOU adresu, kam Vám můžeme zasílat poštu minimálně až do měsíce srpna 
2022.  

Dosažené vzdělání – uveďte, jakou střední školu a univerzitu jste již absolvovali. Vyplňte VŠECHNY 
požadované údaje, jsou nezbytné pro informaci univerzitám.  

Reference – můžete vložit dva doporučující dopisy od zástupců Vaší univerzity, střední školy, případně 
zaměstnavatele. Dopis musí být naskenovaný, s podpisem, ideálně také razítkem pokud je k dispozici. 
Doporučující dopis může být v českém nebo anglickém jazyce.  

http://www.jcmm.cz/projekt/internacionalizace#pageId5


Znalost cizích jazyků - U všech jazyků je nutno uvést, kde jste se jazyk učili a jak dlouho. Pokud máte certifikát 
nebo potvrzení o znalosti cizích jazyků, vložte naskenovaný dokument do přihlášky. Nejdůležitější je 
znalost českého jazyka.  

ČESKÝ JAZYK – znalost češtiny je pro studium podstatná. Při výběru stipendistů hraje úroveň znalosti českého 
jazyka také důležitou roli. Pokud se účastníte kurzu češtiny v průběhu školního roku 2021/2022 a 
certifikát získáte až později, napište do přihlášky ke stipendiu, kdy jej získáte a poté jej pošlete 
dodatečně e-mailem projektovému manažeru programu stipendií.  

Další aktivity – Zde uveďte zkušenost s pobytem v zahraničí (minimálně 1 měsíc).  
Dále Vám doporučujeme v této části uvést také Vaše dosavadní aktivity týkající se oboru Vašeho dalšího 

studia (konference, publikace, odborné práce, pracovní zkušenost, soutěže, stáže). Pokud máte k 
tomuto pobytu nebo činnostem certifikát, můžete jej zde do přihlášky nahrát.  

CV a motivační dopis – v této části přihlášky nahrajte svůj životopis a motivační dopis (pouze v českém nebo v 
anglickém jazyce). Možné formáty jsou Word, PDF, JPG. Životopis může mít rozsah max. 2 strany. 
Obsahuje stručný přehled Vašich dosavadních studijních a profesních zkušeností a také dovedností. 
Ideálně životopis typu EuroCV. Motivační dopis může mít rozsah max. 2 strany. Zahrnuje například 
informace, proč právě Vy byste měli být přijati do programu stipendií, jaká je Vaše motivace ke studiu 
a stipendiu, Vaše budoucí studijní plány a ambice a další.  

Diplom a dodatek diplomu – do on-line přihlášky nahrajte naskenovaný diplom a dodatek diplomu a jejich 
překlad do anglického nebo českého jazyka. Pokud nyní studujete a diplom získáte nejpozději do 15. 
7. 2022, nahrajte naskenované potvrzení od Vaší univerzity, že jste studentem posledního ročníku – s 
podpisem a razítkem (v českém, anglickém nebo ruském jazyce).  

 Uznání zahraničního vzdělání provádí české univerzity a naše organizace pomáhá uchazečům pouze 
dokumenty zprostředkovat mezi uchazečem a univerzitou. Bez uznání zahraničního vzdělání nelze 
nastoupit k dalšímu studiu na vysoké škole v České republice, musí být proto hotovo nejpozději na 
začátku akademického roku 2022/2023. Proces vyřizování nostrifikace trvá zpravidla 30 dnů, avšak v 
některých případech se může protáhnout i na delší dobu, proto studentům výrazně doporučujeme 
zaslat doklady co nejdříve!  

  Uchazeči, kteří již mají uznání zahraničního vzdělání (tzv. nostrifikaci), neposílají poštou už nic, pouze 
nahrají do on-line přihlášky ke stipendiu sken této nostrifikace.  
3. Přijímací řízení na univerzitu PŘIHLÁŠKA KE STUDIU NA UNIVERZITU Každý uchazeč je 
zodpovědný za to, aby si ohlídal lhůtu podání přihlášky ke studiu na vybrané univerzitě. Uchazeč 
může požádat projektového manažera programu stipendií JCMM o pomoc a asistenci s přihláškou ke 
studiu. Pokud student projeví zájem, na některé vybrané univerzity za studenty podá projektový 
manažer JCMM přihlášku ke studiu bezplatně (Vysoké učení technické). Student je povinen sám a 
včas zjistit, zda je potřeba k přihlášce na vysokou školu dodat případně i další dokumenty a jaké. Tuto 
informaci zjistí většinou na webových stránkách vybrané fakulty nebo může kontaktovat 
zaměstnance studijního oddělení na fakultě.  
4. PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA UNIVERZITU Uchazeč je povinen sám zjistit, kdy přesně bude 
probíhat přijímací zkouška na fakultu. Přijímací zkouška probíhá v českém jazyce. V případě, že 
potřebujete pro vstup do České republiky vízum, musíte požádat fakultu včas o zaslání písemného 
pozvání k přijímacímu řízení klasickou poštou, s originálem razítka a podpisu na zvacím dopisu (scan 
ani email nejsou dostačující).  

Prominutí přijímacího řízení – na některých fakultách existuje možnost požádat o prominutí přijímacích 
zkoušek na základě dosavadních dobrých studijních výsledků. Tuto informaci zjistí uchazeč buď na 
webových stránkách dané fakulty nebo může kontaktovat studijní oddělení fakulty, případně bližší 
informace poskytne také projektový manažer JCMM.  

 Výběr stipendistů 
 Finální výběr stipendistů proběhne poslední týden v červnu 2022. Výběr proběhne pouze z uchazečů, kteří 

budou přijati ke studiu na vysokou školu v Jihomoravském kraji do českého studijního programu. 
Pokud budou mít někteří uchazeči přijímací řízení v pozdějším termínu, budou do výběru stipendistů 
zařazeni také. V případě, že budou vybráni mezi stipendisty, bude jim stipendium uděleno pouze 
tehdy, pokud budou přijati, v opačném případě získá stipendium vybraný náhradník. Výběr 



stipendistů provádí komise složená z prorektorů všech partnerských univerzit JCMM. Tento výběr 
probíhá na základě doporučujícího bodového systému, přednost mají uchazeči o technické a 
přírodovědné obory, především PhD a magisterského studia. Uchazeči, kteří nebudou vybráni mezi 
stipendisty, avšak ke studiu přijati budou, mohou samozřejmě studovat na vlastní náklady.  

KONTAKTNÍ OSOBA: Iveta Kumstátová – projektová manažerka programu stipendií e-mail: 
iveta.Kumstatova@jcmm.cz 
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