
Fulbrightova stipendia



Fulbrightův program

Poslání: „Podporovat vzájemné 
porozumění mezi národy 
prostřednictvím výměn 
v oblasti vzdělávání.“

• 1946 – americký senátor J. 
William Fulbright

• 155 partnerských zemí

• 1991 – Fulbrightova komise v 
České republice

• Vládní stipendium

• Přes 900 českých, téměř 700 
amerických stipendistů



Přehled stipendií

Pro studenty
• Fulbrightovo stipendium pro (post)graduální studia
• Fulbright-Masarykovo stipendium (juniorská kategorie)
Pro vědce a přednášející
• Fulbrightovo stipendium pro pobyty vědců a přednášejících
• Fulbright-Masarykovo stipendium (postdoktorská a seniorská 

kategorie)
• Proshek-Fulbrightovo stipendium pro lékaře
• Instituty amerických studií
Pro zástupce neziskových organizací
• Fulbright-Masarykovo stipendium pro neziskový sektor



Základní podmínky

• České občanství

• Trvalý pobyt v ČR

• Dobrá znalost angličtiny

• Přednost pro uchazeče bez dlouhodobé 
zkušenosti z USA



Termíny uzávěrek
• Možnost podat pouze jednu přihlášku v jednom roce 

(o to důležitější konzultace před podáním přihlášky s 
Fulbrightovou komisí)

• Uzávěrka pro Fulbright studentské stipendium 1.9. 

• Uzávěrka pro Fulbright-Masarykovo stipendium 
1.11.

• Uzávěrka Proshek-Fulbright programu 1.2.



Studentské stipendium
• Pro (post)graduální studium a výzkum u mediků po 

ukončení studia, tj v PhD programu

• Stipendium na jeden školní rok s možností:
• celé studium Ph.D. 

• „non-degree” roční studijní pobyt

• samostatný výzkum jako „visiting research student“

• Školné do výše 15 000 USD

• Životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění



Fulbright-Masarykovo stipendium
• Pro uchazeče z univerzitních či vědeckovýzkumných 

pracovišť (včetně aplikovaného výzkumu) ve třech 
kategoriích:

- juniorská: před dosažením Ph.D.

- postdoktorská: s Ph.D. maximálně před 5 lety

- seniorská: s Ph.D. před více než 5 lety

• 3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní 
pojištění)

• Úspěšná vědecká a/nebo pedagogická práce

• Aktivita mimo vlastní obor (v akademickém životě instituce, 
v místní komunitě, neziskovém sektoru apod.)



Proshek-Fulbright stipendium
University of Minnesota Medical school 

https://www.med.umn.edu/

https://www.med.umn.edu/


Proshek-Fulbright stipendium

• Financováno z prostředků Komise a Charles Proshek 
Foundation

• Všechny lékařské obory s výjimkou klinického lékařství
• Příbuzné základní vědy (anatomie, genetika a další 

biologické vědy) další zdravotnické vědy (stomatologie, 
veřejné zdraví, farmacie, pečovatelství) 

• 1-2 stipendia
• 3 až 6 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní 

pojištění)



Proshek-Fulbright stipendium
• Výzkumná stipendia ve 2 kategoriích: 
• A před dosažením PhD. nebo získáním osvědčení o 

zdravotnické způsobilosti (ekvivalent 2.atestace)
• B pro lékaře s PhD. resp. s osvědčením o zdravotnické 

způsobilosti

• On-line přihláška http://iie.embark.com/apply

• Znalost oborů na MED UMN předem - není potřeba 
pozvání, ale oborově musí odpovídat zaměření 
pracovišť

http://iie.embark.com/apply


Američtí stipendisté u nás
Možnost pozvat na 
univerzitní pracoviště 
americké stipendisty 
Fulbrightova programu 
přednášející v daném 
roce v ČR či jiné evropské 
zemi – seznam na 
stránkách Fulbrightovy 
komise

Úhrada ubytování zvoucí 
stranou, komise hradí 
cestu



Kontaktujte nás


