Vyhlášení soutěže o stipendia pro doktorandy a doktorandky filosofie na FF UK.
ÚFaR FF UK vyhlašuje pro rok 2019 soutěž o stipendia pro doktorandy a doktorandky
studijního oboru Filozofie na FF UK v následujících variantách:
1. Stipendia na podporu krátkodobých zahraničních studijních pobytů (zejména účast na
konferencích, letní školy, výzkumné pobyty v knihovnách apod.) v délce od 2 do 14 dnů. Částka
na den až 1 000 Kč v odůvodněných případech.
2. Stipendia na podporu dlouhodobých zahraničních studijních pobytů do maximální délky 6
měsíců. Částka na měsíc až 20 000 Kč v odůvodněných případech.
3. Stipendia na podporu dokončení disertační práce (bez nutnosti zahraničního pobytu).
Maximální délka 4 měsíce, až 15 000 Kč na měsíc v odůvodněných případech.
Přihlášky podávejte emailem na adresu ufar@ff.cuni.cz do 31. prosince 2018. Výsledky
budou oznámeny taktéž e-mailem do 15. ledna 2019.
Kdo může o stipendia žádat?
Studenti doktorandského studia oboru Filozofie na FF UK.
Co uvést v žádosti?
Stipendia budou přidělována na základě žádosti o maximálním rozsahu jedné normostrany.
V případě varianty 1. a 2. je nutné v žádosti uvést místo, délku a cíl pobytu a připojit krátké
zdůvodnění požadované částky. V případě, že jde o pobyt podporovaný z jiných zdrojů (např.
Erasmus, DAAD a další), je třeba navíc zdůvodnit, proč stipendium poskytované z jiných zdrojů
nepostačí na pokrytí potřeb spojených s nutnými náklady na zahraniční pobyt.
V případě varianty 3. je nutné v žádosti kromě zdůvodnění požadované částky (potřeba
uvolnění na neplacené volno ze stávajícího zaměstnání apod.) popsat současný stav disertační
práce, předložit časový a obsahový plán jejího dokončení a připojit závazek odevzdání celého
dokončeného rukopisu disertační práce školiteli či školitelce do konce doby, na níž je
stipendium žádáno. V případě této varianty je také k žádosti nutné připojit text doposud
dokončených kapitol disertační práce.
Ve všech variantách se žadatelka či žadatel zavazuje, že v případě přidělení stipendia odevzdá
po příjezdu ze zahraniční cesty či po uplynutí doby, na níž bylo stipendium přiděleno,
závěrečnou zprávu.
Stipendia jsou udělována ze speciálního stipendijního fondu financovaného dárcem, který si
nepřál být jmenován.
S případnými dotazy se můžete obrátit na koordinátora stipendijního fondu Ondřeje Švece.

