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Francouzské velvyslanectví v ČR nabízí českým studentům možnost získat stipendium francouzské
vlády na doktorát pod dvojím vedením ve všech vědních oborech (a jejich podoborech), zejména
z následujích oblastí:
- Přírodní vědy a vědy o Zemi
- Exaktní vědy
- Ekonomické a právní vědy
- Humanitní a společenské vědy
- Lékařství

Doktorát pod dvojím vedením se připravuje současně na české a francouzské univerzitě a po jeho
ukončení obdrží student diplom uznávaný oběma univerzitami. Výzkumná práce tedy probíhá pod
společným vedením jednoho českého a jednoho francouzského školitele. Po dobu tří let pobývá
doktorand v každém roce střídavě na jedné z univerzit. Během tří pobytů ve Francii pobírá
doktorand stipendium francouzské vlády na 5 měsíců. Doba trvání stipendia francouzské vlády na
doktorát pod dvojím vedením je max. 3 roky, bez možnosti prodloužení. Pobyty začínají 1. října,
15. října nebo 1. listopadu.
Podmínky přípravy doktorátu ustanovuje dokument zvaný « smlouva o disertační doktorské práci
pod dvojím vedením », společně podepsaný francouzskou a českou univerzitou. Doporučujeme
žadatelům tento dokument pečlivě připravit a vyžádat si upřesnění u českých a francouzských
školitelů. V případě, že tento dokument nebude vyhotoven a podepsán před začátkem 1. pobytu ve
Francii, může být doktorandovi stipendium odebráno.
Není-li smlouva k dispozici při podání žádosti o stipendium, postačí zavazující se dopis obou
školitelů.

Určení
Určení

Studijní stipendia na doktorát pod dvojím vedením jsou určena studentům, kteří mají, nebo před
odjezdem na studia do Francie získají, diplom o ukončeném vysokoškolském vzdělání (diplom Ing.
nebo Mgr.). Nutné je být zapsán na české i francouzské univerzitě.
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Vedení doktorátu
Vedení doktorátu

Je na uchazeči o stipendium nebo na jeho českém pedagogovi, aby vyhledal francouzského vědce
schopného zajistit francouzskou část doktorandské práce.

Existuje již mnoho kontaktů a programů spolupráce mezi českými a francouzskými výzkumnými
pracovišti. Studenti by se měli informovat u svých českých profesorů. V případě, že k zamýšlenému
tématu neexistuje spolupráce a studentovi se podaří iniciovat nový kontakt, porota při výběrovém
řízení ocení jeho vynaložené úsilí.

Užitečné odkazy na webové stránky představující francouzské univerzity a okruhy jejich činností
získáte na adrese http://www.campusfrance.org/en/page/find-your-program

K zápisu na doktorát je ve Francii nutné být držitelem diplomu Master de recherche (ex-DEA)
nebo získat osvědčení o ekvivalenci českých diplomů Ing. či Mgr. s tímto diplomem. Osvědčení
uděluje francouzská univerzita. Uchazeči o doktorát pod dvojím vedením by se měli poradit se
svým francouzským školitelem, aby mohli provést potřebné kroky k získání tohoto osvědčení.

Porota při výběrovém řízení organizovaném Francouzským velvyslanectvím v Praze zohlední
uchazeče, kteří získali nebo se snaží získat osvědčení o ekvivalenci s Master. Pokud francouzská
univerzita neuzná český diplom a osvědčení o ekvivalenci s Master nevydá, může francouzské
velvyslanectví za určitých podmínek poskytnout stipendium na roční studium ve Francii, které je
nezbytné k získání tohoto typu diplomu. Po jeho získání může být, po novém přezkoumání žádosti,
uchazečovi uděleno stipendium na doktorát pod dvojím vedením.
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Žádosti
Žádosti

ŽÁDOST O STIPENDIUM
• Životopis - maximálně dvoustránkový napsaný ve francouzštině* nebo angličtině
a s uvedením přesné adresy a spojení na uchazeče (adresa, telefonní číslo, e-mail)
• motivační dopis - maximálně dvoustránkový napsaný ve francouzštině* nebo
angličtině, upřesňující uchazečův profesionální záměr, výběr typu studia a také
vysvětlující výběr Francie
• popis projektu - maximálně dvoustránkový napsaný ve francouzštině* nebo
angličtině a upřesňující výzkumný projekt a povinně obsahující termíny 3 pětiměsíčních
pobytů ve Francii a jméno s adresou českého a francouzského školitele**
• dopis francouzského školitele odpovědného za doktorát vyjadřující souhlas s
tím, že povede doktorát spolu se svým českým kolegou a zároveň se zaváže přijmout do
svého výzkumného týmu českého doktoranda během jeho tří 5měsíčních pobytů ve
Francii. Tento dopis může být formulován s výhradou získání osvědčení o ekvivalenci
uchazečova diplomu s francouzským diplomem Master
• dopis českého školitele odpovědného za doktorát vyjadřující souhlas s tím, že
povede doktorát spolu se svým francouzským kolegou; tento dopis musí být předložen
spolu s jeho překladem do francouzštiny nebo angličtiny
• přehled známek (výsledků zkoušek) z vysokoškolského studia (alespoň
posledních dvou ročníků studia )

z

Žádosti o stipendium musí být doručeny 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 ke znalosti francouzštiny
Stipendia na doktorát pod dvojím vedením jsou určena i studentům nefrankofonním, ale pod
podmínkou, že v dopise francouzského pedagoga bude uveden souhlas francouzské univerzity se
studiem v agličtině.
** Poznámka k termínům pobytu
Pobyty ve Francii začínají 1. října, 15. října nebo 1. listopadu.
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Výběr kandidátů
Výběr kandidátů

Po uzávěrce přijímaní žádostí provede Oddělení pro vědeckou a univerzitní spolupráci
Francouzského velvyslanectví první selekci došlých žádosti a všechny kandidáty bude kolem poloviny
března 2013 písemně informovat o výsledcích registrace.
Uchazeči o stipendia, jejichž dokumentace byla zaregistrována, budou vyzváni k ústní prezentaci
studijních projektů 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 studijní projekt a poté odpoví na otázky členů poroty.
Hlavním kritériem pro hodnocení žádosti je vědecká kvalita projektu, pečlivost jeho vypracování a
význam 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

15. 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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