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Název Popis Kontakt 

AIA (Akademická Informační Agentura) Akademická informační agentura (AIA) informuje 
o nabídkách stipendijních pobytů v zahraničí na základě 
mezinárodních bilaterálních smluv. 
Zájemci z veřejných vysokých škol mohou využít tři druhy 
mobilit: studijní pobyty (pro studenty), letní jazykové 
kurzy a výzkumné či přednáškové pobyty (pro VŠ 
pedagogy). Studijní pobyty mohou trvat až jeden 
akademický rok, výjimečně celé studium.  

E-mail: aia@dzs.cz  
 
Internet:  
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/akademicka-
informacni-agentura  

AKTION Česká republika - Rakousko Česko-rakouský program podporuje vzájemnou spolupráci 
ve vzdělávání a vědě v terciárním sektoru prostřednictvím 
stipendií a projektů spolupráce. Zapojit se mohou 
jednotlivci a instituce. 
Cílem programu je rozvoj vzdělávání a  výzkumu na 
 vysokých školách, podpora spolupráce a  porozumění 
mezi Českou republikou a  Rakouskem  prostřednictvím 
projektů spolupráce, stipendijních pobytů pro studenty 
vysokých škol, výzkumných pobytů pro  akademické 
pracovníky a účasti na letních školách.  

E-mail: aktion@dzs.cz 
 
Internet: 
www.dzs.cz  
 
https://www.dzs.cz/program/aktion-ceska-
republika-rakousko  

Alexander S. Onassis Public Benefit 
Foundation 

Nadace Alexandra S. Onassise každoročně vyhlašuje 

stipendijní programy pro uchazeče ze zahraniční, v rámci 

kterých uděluje výzkumné granty a vzdělávací stipendia, 

které jsou dále děleny podle cílových skupin. 

E-mail: https://www.onassis.org/contact 
 
Internet: 
https://www.onassis.org/foundation/public-
benefit-foundation 
 

CANON FOUNDATION FELLOWSHIP Nadace Canon Foundation v Evropě každoročně uděluje až 
15 stipendií vysoce kvalifikovaným evropským 
a japonským výzkumným pracovníkům. Stipendia Nadace 
Canon jsou na minimálně tři měsíce až jeden rok. 

E-mail: foundation@canon-europe.com 
 
Internet: http://www.canonfoundation.org 
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COST (The European Cooperation in the 
Field of Scientific and Technical 
Research) 

COST je program mnohostranné evropské spolupráce v 
oblasti výzkumu a vývoje. Jedná se zejména projekty 
zaměřené na badatelský a částečně aplikovaný výzkum, 
trvající obvykle 5 let. 

E-mail: bedrich.pekarek@msmt.cz 
 
Internet: http://cost.cordis.lu/ 
 
                 http://www.msmt.cz 
 

DAAD (Deutscher Akademischer 
Austausch Dienst) 

Poskytuje informace o studiu a výzkumu v Německu, o 
stipendiích DAAD i jiných organizací. 

E-mail: info@daad.cz   
 
Internet: https://www.daad.cz/cs/  

EMBC (European Conference for 
Molecular Biology) 

Programy a aktivity EMBO jsou financovány Evropskou 
konferencí o molekulární biologii (EMBC). EMBC, založená 
v roce 1969, je mezivládní organizace, která zahrnuje 
30 členských států. EMBO a EMBC také spolupracují se 
zeměmi a organizacemi mimo Evropu, aby podpořily 
interakce s vědeckými komunitami jinde. 

E-mail: yip@embo.org 
 
Internet: https://www.embo.org/ 
 

Erasmus+  Erasmus+ je nejrozšířenější stipendijní program v Evropě 
s působností po celém světě. Nabízí výukový pobyt, 
školení nebo kombinaci výukového pobytu a školení. Na 
JU je program řízen centrálně Útvarem pro zahraniční 
vztahy Rektorátu JU. Přihlášky předkládají zaměstnanci na 
Zahraniční oddělení příslušné fakulty. 

Kontakty na JU: 
https://www.jcu.cz/mezinarodni-
spoluprace/kontakty 
Internet: https://www.jcu.cz/mezinarodni-
spoluprace/zahranicni-pobyty/erasmus-plus  
 
Kontakty Domu zahraniční spolupráce (DZS): 
info@dzs.cz 
Internet:  
https://www.dzs.cz/program/erasmus  
https://www.naerasmusplus.cz 
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European Science Foundation Podpora evropské vědecké spolupráce - jsou udělována 
stipendia na výzkumné pobyty a cestovní granty. 

E-mail: https://www.esf.org/contact/ 
 
Internet: https://www.esf.org/ 
 

Fritz Thyssen Stiftung Postdoktorandská stipendia Nadace Fritze Thyssena jsou 
nástrojem na podporu individuálních vysoce 
kvalifikovaných mladých výzkumných pracovníků 
s dočasným výzkumným projektem. Cílem těchto stipendií 
je například zapojení se do nové oblasti výzkumu nebo 
napsání vědecké publikace. Maximální délka je jeden rok. 

E-mail: fts@fritz-thyssen-stiftung.de 
 
Internet: http://www.fritz-thyssen-stiftung.de/ 
 

Fulbrightova Komise Komise J. Williama Fulbrighta je mezivládní česko-
americkou organizací založenou za účelem podpory 
vzdělávacích, vědeckých a kulturních výměn mezi Českou 
republikou a Spojenými státy americkými prostřednictvím 
stipendijních programů a poradenských a informačních 
služeb. 
Hlavní náplní práce Fulbrightovy komise je správa vládních 
stipendií, případně dalších programů pro studium, výzkum 
a výuku v USA pro české občany a naopak pro americké 
stipendisty na akademických institucích v České republice. 
Správa programů zahrnuje aktivity spojené s výběrovým 
řízením i s pobytem stipendistů v USA nebo v České 
republice. 

E-mail: fulbright@fulbright.cz   
 
Internet:  
https://www.fulbright.cz/kdo-jsme/o-komisi/  

Grantová agentura České republiky V rámci vyhlášených programů financuje vědecké projekty 
jak pro erudované vědce a týmy, tak pro mladé a začínající 
vědecké pracovníky. Při své činnosti se řídí zákonem 
č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu, experimentálního 
vývoje a inovací, a je samostatnou účetní jednotkou. 

E-mail: marie.pacakova@gacr.cz 
 
Internet: https://gacr.cz/ 
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GWI Graduate Women International Program IFUW (International Federation of University 
Women) byl změněn na GWI (Graduate Women 
International).  
Máme národní pobočky v 60 zemích a jednotlivé členy ve 
více než 40 dalších. Připojte se k našim mezinárodním 
advokátním a grantovým programům a zjistěte, jak se 
můžete stát součástí mezinárodní sítě žen pracujících pro 
změnu. 

E-mail: info@ifuw.org 

 
Internet: https://graduatewomen.org/ 

Humboldt Research Fellowship 
 

Určeno pro výzkumné pracovníky všech národností 
a výzkumných oblastí: Podporujeme 
vás - postdoktorandské a zkušené výzkumné 
pracovníky - s vaším výzkumem v Německu. 

E-mail: https://service.humboldt-
foundation.de/pls/web/pub_register.main?p_pac
kage=hfst&p_lang=en 
 
Internet:  
http://www.avh.de 
 
https://www.humboldt-
foundation.de/en/apply/sponsorship-
programmes/humboldt-research-fellowship 
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S-STS (Institute for Advanced Studies on 
Science, Technology and Society) 

Každý rok IAS-STS hostí přibližně tucet mezinárodních 
výzkumných pracovníků po dobu až devíti měsíců. Během 
tohoto období vědci zkoumají problémy uvedené v našem 
stipendijním programu, jehož zaměření se každý rok mění. 
V rámci tohoto stipendijního programu IAS-STS podporuje 
interdisciplinární zkoumání vazeb a interakce mezi vědou, 
technologií a společností, jakož i výzkum vývoje. 

E-mail: office.sts@tugraz.at 
 
Internet: 
https://www.tugraz.at/arbeitsgruppen/sts/ias-
sts/ 
www.sts.tugraz.at 
 

Institute for Human Sciences IWM nabízí prostor pro výzkum a vědeckou debatu. 
Stipendijní programy jsou základní součástí práce 
institutu. Každoročně přibližně 100 hostujících 
spolupracovníků, juniorských hostujících spolupracovníků 
a hostů z celého světa získává stipendia k provádění svých 
individuálních výzkumných projektů při pobytu v IWM 
jako členové mezinárodní a multidisciplinární akademické 
komunity. 

E-mail: iwm@iwm.at 
 
Internet:  
https://www.iwm.at/fellowship-programs/ 
 

INTERNATIONAL FELLOWSHIPS Vzdělávací nadace AAUW (The American Association of 
University Women) každoročně poskytuje stipendia pro 
pre-graduální i post-graduální studium žen a granty pro 
vědecké pracovnice s cílem zlepšit postavení žen ve 
společnosti. 

E-mail: aauw@applyists.com 
 
Internet: http://www.aauw.org 
 

International Visegrad Fund Mobilita, ať už jde o studium, výzkum nebo pobyt umělce, 
je ústřední součástí našeho cíle podporovat kreativitu 
a porozumění mezi lidmi.  
Hledají jednotlivce usilující o inovativní nápady ve vědě 
a vzdělávání, stejně jako umělce a skupiny umělců, kteří se 
chtějí zapojit do konverzace o současném umění ve 
visegrádském regionu. 

E-mail: visegradfund@visegradfund.org 
   
Internet: https://www.visegradfund.org/ 
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Japan Society for the Promotion of 
Science 

Vybízí k mezinárodní vědecké spolupráci vysoce 
kvalifikované výzkumné pracovníky z celého světa. 
Provádí společné výzkumné aktivity s kolegy na 
japonských univerzitách a ve výzkumných ústavech. 
JSPS nabízí pět postdoktorských stipendijních programů, 
každý s různými požadavky na způsobilost. 

E-mail:  postdoc-standard@jsps.go.jp 
               postdoc-short@jsps.go.jp 
               postdoc-pathway@jsps.go.jp 
 
Internet:  
https://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/ 
 

Klassik Stiftung Weimar Klassik Stiftung Weimar s různými stipendijními formáty 
podporuje vědce, jejichž výzkumné projekty se zaměřují 
na evropské kulturní dějiny od raného moderního období 
až po současnost a kteří chtějí pracovat se sbírkami Klassik 
Stiftung Weimar. 

E-mail: info@klassik-stiftung.de 
 
Internet:  
Förderung - Forschungsaktivitäten, Sammlungen 
und Bestände (klassik-stiftung.de) 
 

Marie Curie Fellowships Cílem programu je podpořit rozvoj lidských zdrojů, 
mobilitu a profesní růst výzkumných pracovníků ve všech 
vědních oborech. 

E-mail: tc@tc.cz 
 
Internet: https://www.tc.cz/en 
 

Matsumae International Foundation Požadavky na způsobilost: Žadatel jiné než japonské 
národnosti, zaměstnaní ve vaší domovské zemi, 
s doktorským titulem, ve věku 49 let nebo mladší, bez 
předchozích / současných zkušeností s pobytem 
v Japonsku atd. Doba trvání 3 – 6 měsíců. 

E-mail: http://www.mif-japan.org/contact/?hl=en 
 
Internet: http://www.mif-japan.org/?hl=en 
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Mellonova nadace Spolupracuje s vysokými školami, univerzitami a dalšími 
organizacemi, které přijímají rovnost ve vysokoškolském 
vzdělávání. 
Vedle investic na vysokoškolské a postgraduální úrovni 
v oblasti práce a zdraví v hlavních humanitních oborech 
nabízíme silnou podporu interdisciplinárním studiím, 
které posouvají paradigma a jsou nezbytné pro vývoj 
těchto tradičních oborů. 
 

E-mail: inquiries@mellon.org 
 
Internet: https://mellon.org/ 
 

Nadace Český literární fond Nadace Český literární fond je jedním z mála alternativních 
zdrojů podpory nekomerčních aktivit v oblastech tvorby 
a interpretace slovesného i dramatického umění, vědy 
a publicistiky. 
Posláním a účelem působení Nadace ČLF je podpora tvůrčí 
činnosti a nekomerčních projektů v oblasti literatury, 
divadla, filmu, rozhlasu, televize, vědy a novinářství. 

E-mail: nadace@nclf.cz 
 
Internet: www.nclf.cz 
 

Nadace Dagmar a Václava Havlových 
VIZE 97 

Nadace Dagmar a Václava Havlových VIZE 97 má poměrně 
široký záběr činnosti a zájmů. Prioritně se orientuje na 
počiny v oblasti kulturní, sociální, vzdělávací 
a  zdravotnické. 

E-mail: nadace@vize.cz 
 
Internet: https://www.vize.cz/ 
 

Nadace "Nadání Josefa, Marie a Zdeňky 
Hlávkových” 

Nadační příspěvky jsou přiznány všem, kteří splnili 
požadovaná kritéria a byli doporučeni významnými 
osobnostmi české vědy a kultury. Nadační příspěvky jsou 
přiznávány ve formě stipendií výjimečným jednotlivcům 
(nikoli institucím nebo kolektivům). 

E-mail: josefhlavka@volny.cz  
 
Internet: http://www.hlavkovanadace.cz/ 
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National Humanities Center Národní humanitní centrum vítá žádosti o stipendia od 
vědců zabývajících se pokročilým humanitním výzkumem 
bez ohledu na občanství nebo národní původ. 
Každý rok jsou pak vyhlašovány prioritní obory, kterým je 
dávána přednost. 

E-mail: https://aseanop.com/contact-us/ 
 
Internet: 
https://nationalhumanitiescenter.org/become-a-
fellow/ 
 
https://aseanop.com/national-humanities-center-
fellowship-2021-2022-canada/ 
 

NATO - SPS Cílem tohoto programu je umožnit a posílit spolupráci 
mezi vědci (resp. vědeckými týmy) z členských 
a partnerských zemí NATO. 

E-mail: matysova@csvs.cz 
             lachman@msmt.cz 
 
Internet: 
NATO - Science for Peace and Security 
Programme 
 
MŠMT ČR (msmt.cz) 
 

OECD (Organization for Economic Co-
operation and Development) 

Organizace pro hospodářskou spolupráci a rozvoj (OECD) 
je mezinárodní, vládní. Kromě podpory spolupráce 
každoročně vyhlašuje soutěže o granty v tematických 
oblastech, které se mění podle potřeb organizace 
a v závislosti na celosvětovém dění. 

E-mail: oecd.paris@embassy.mzv.cz 
 
Internet:  
Stálá mise České republiky při OECD v Paříži 
(mzv.cz) 
 
OECD.org - OECD 
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Operační programy MŠMT Podporována realizace projektů mezinárodní mobility 
výzkumných, technických a administrativních pracovníků 
je zaměřena na posílení mezinárodní spolupráce a rozvoj 
lidských zdrojů ve výzkumu. Hlavním cílem je podpora 
profesního růstu výzkumných, technických a 
administrativních pracovníků a rozvoj výzkumných 
organizací posílením lidských zdrojů. 
 
A dále je podporován rozvoj lidských zdrojů ve výzkumu 
formou podpory kvalitních projektů schválených na 
evropské úrovni z Horizonu 2020, Marie Skłodowska-Curie 
Actions, které jsou uvedené v „no-money“ seznamu. 
Hlavním cílem je podpora profesního růstu výzkumných 
pracovníků, podpora kvalitního výzkumu, vzdělávání pro 
praxi, rozvoj komunikace a spolupráce. Podpořeny jsou 
pouze projekty European Fellowships. 

Internet: 
https://opvvv.msmt.cz/  
 
https://opvvv.msmt.cz/clanek/op-jak-zamereni-a-
navrh-struktury-op-jak.htm  

Österreichischer Austauschdienst 
(ÖAD/OeAD GmbH) 

Je ústředním centrem služeb pro evropské a mezinárodní 
mobility a programy spolupráce v oblasti vzdělávání, vědy 
a výzkumu. 

Internet: 
www.oead.at/en/ 
 

ParaFrap  ParaFrap se zcela věnuje moderní parazitologii pomocí 
nejmodernějších výzkumných nástrojů a je řízen 
26 předními mezinárodními skupinami francouzské 
parazitologické komunity. 
 

E-mail: paru@paru.cas.cz 
 
Internet: 
PARAZITOLOGICKÝ ÚSTAV | INTERNATIONAL PhD 
PROGRAM in Parasitology 'ParaFrap' (cas.cz) 
 
ParaFrap international PhD Program - Online 
Application Systems 
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Postdoctoral Fellowships 2021-22  
(IASH - The Institute for Advanced 
Studies in the Humanities) 

Institut vítá hostující výzkumné pracovníky z celého světa.  
Nabízí postdoktorandská stipendia od žadatelů z jakékoli 
oblasti umění, humanitních a společenských věd. Vítají 
zejména žádosti spojené s tématy nového projektu 
Institutu pro dekoloniálnost (IPD'24), který se koná na 
IASH v letech 2021 až 2024. 

E-mail: iash@ed.ac.uk 
 
Internet: Home | IASH (ed.ac.uk) 
 

Postgraduate Studies at the European 
University Institute 

EUI nabízí řadu stipendií pro mladé i vyšší akademické 
pracovníky. Jedná se o stipendia Maxe Webera, Jean 
Monnet Fellowships v RSCAS či Fernand Braudel Senior 
Fellowships. Další možností jsou externě financovaná 
postdoktorská stipendia, jako je Marie Curie, Canon 
Foundation a Academy of Finland. 

E-mail:  https://www.eui.eu/events  
              (informace a registrace) 
 
Internet: 
https://www.eui.eu/ProgrammesAndFellowships 
 

ROBERT S. MCNAMARA FELLOWSHIPS 
PROGRAM 

Světová banka Robert S. McNamara Fellowships 
Programme (RSMFP) spojuje aspirující výzkumné 
pracovníky z rozvojové ekonomiky s rozvojovými zeměmi 
s ekonomy pro výzkum Světové banky. 

E-mail: rsm_fellowships@worldbank.org 
 
Internet: 
https://www.worldbank.org/en/programs/schola
rships/brief/robert-s-mcnamara-fellowships-
program 
 

Smithsonian Institution Smithsonian nabízí svět výzkumných příležitostí pro 
postgraduální, prediální nebo postdechodemické 
studenty, stejně jako pro návštěvy odborníků, studentů, 
vědců nebo učenců provádějících nezávislý výzkum. 

E-mail: info@si.edu 
 
Internet:  
Fellowships and Internships | Smithsonian 
Institution (si.edu) 
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Technologická agentura ČR Technologická agentura ČR (TA ČR) centralizuje státní 
podporu aplikovaného výzkumu a vývoje. TA ČR 
zabezpečuje mj. přípravu a realizaci programů 
aplikovaného výzkumu, vývoje a inovací včetně programů 
pro potřeby státní správy, veřejných soutěží ve výzkumu, 
vývoji a inovacích na podporu projektů a zadávání 
veřejných zakázek. 

E-mail: info@tacr.cz 
 
Internet: https://www.tacr.cz/programy-a-
souteze/ 
 
 

The Eppley Foundation for research  Eppleyova nadace pro výzkum byla založena v roce 1947 
za účelem „zvyšování znalostí v čisté nebo aplikované 
vědě - v chemii, fyzice a biologii prostřednictvím studia, 
výzkumu a publikací.“ 
Mezi konkrétní oblasti zájmu patří inovativní lékařská 
vyšetřování, změna klimatu, studie celého ekosystému, 
jakož i výzkum jednotlivých druhů, pokud mají ve svém 
prostředí, v USA i v zahraničí, zvláštní význam. 

E-mail: eppleyfoundation@gmail.com 
 
Internet: https://fdnweb.org/eppley/ 
 

THE ERCIM FELLOWSHIP PROGRAMME 
(European Research Consortium for 
Informatics and Mathematics) 

ERCIM nabízí stipendia pro držitele titulu Ph.D. z celého 
světa. 
Grant umožňuje mladým vědcům kolektivně pracovat na 
špičkových problémech v předních evropských 
výzkumných centrech a prohlubovat si vědomosti 
o evropských výzkumných strukturách a sítích. 

E-mail: emma.liere@ercim.eu 
             contact@ercim.eu 
 
Internet: https://fellowship.ercim.eu/ 
 

THE HARVARD ACADEMY SCHOLARS 
PROGRAM 

Program Akademie učenců byl založen za cílem 
identifikovat a podporovat vynikající vědce, kteří jsou na 
začátku své kariéry a jejichž práce kombinuje disciplinární 
excelenci ve společenských vědách nebo právu. 
Akademičtí učenci jsou jmenováni na dvouleté, pobytové, 
postdoktorandské stipendium na Harvardově akademii 
pro mezinárodní a oblastní studia, Harvard university, 
Cambridge, MA. 

E-mail: khoover@wcfia.harvard.edu 
             bjackan@wcfia.harvard.edu 
 
Internet: 
http://www.wcfia.harvard.edu/academy/ 
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The Harry Frank Guggenheim Foundation Nadace Harryho Franka Guggenheima prostřednictvím 
svých výzkumných aktivit podporuje práci v oblasti 
společenských a přírodních věd a sladěných oborů, aby 
lépe porozuměla příčinám, projevům a kontrole násilí 
v současném světě. 

E-mail: info@hfg.org 
 
Internet:  
The Harry Frank Guggenheim Foundation 
(hfg.org) 

THE HAYEK FUND FOR SCHOLARS Hayek fund for scholars podporuje studenty a učitele, kteří 
zkoumají a učí myšlenky v rámci klasické liberální tradice 
v mezích společenských a humanitních věd, financuje celé 
řady výzkumných a kariérních aktivit  
O financování mohou požádat všichni vědci, kteří se 
v současné době zabývají výzkumem nebo výukou v rámci 
společenských nebo humanitních věd na akreditované 
vysoké škole nebo univerzitě. 

E-mail: funding@theihs.org 
 
Internet:  
https://theihs.org/funding/hayekfund/ 
 

The Japan Foundation / Velvyslanectví 
Japonska v ČR 
 

Japonská nadace provádí programy ve třech hlavních 
oblastech výměny umění a kultury, japonskojazyčného 
vzdělávání v zámoří, japonských studií a intelektuální 
výměny, jakož i posílení kulturní výměny v Asii. V každé 
z těchto oblastí existují příslušné programy a je 
poskytována podpora pro činnosti prováděné jednotlivci 
a organizacemi, které se podílejí na mezinárodní výměně. 

E-mail: jf-toiawase@jpf.go.jp 
 
Internet:  
The Japan Foundation - Program Guidelines 
(jpf.go.jp) 

The J. Paul Getty Trust 
(Getty Center a Villa jsou uzavřeny, aby 

podpořily nouzovou reakci na 

koronavirus (COVID-19). Více na 

getty.edu/coronavirus) 

The Getty Trust poskytuje granty organizacím 
i jednotlivcům, kteří se zabývají dějinami umění 
a problematikou zachování kulturního dědictví. 

E-mail: visitorservices@getty.edu 
             communications@getty.edu 
 
Internet: The Getty 

The Leverhulme Trust Granty pro zavedené výzkumné pracovníky k rozvoji 
nových znalostí, dovedností a nápadů v jednom nebo více 
výzkumných centrech mimo Velkou Británii.  
Granty trvající tři až dvacet čtyři měsíců. 

E-mail: grants@leverhulme.ac.uk 
 
Internet: https://www.leverhulme.ac.uk/ 
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The Newberry  Dlouhodobý stipendijní program Newberry poskytuje 
vynikajícím vědcům čas, prostor a komunitu potřebnou 
k tomu, aby usilovali o inovativní a průlomové stipendium. 
Kolegové mají přístup k rozsáhlým a vzácným archivním 
materiálům Newberry, stejně jako k živé, interdisciplinární 
komunitě výzkumníků, kurátorů a knihovníků. 
Očekáváme, že příjemci budou rozvíjet stipendia v různých 
oblastech, rozvíjet nové interpretace a rozšiřovat naše 
chápání minulosti. 

E-mail: research@newberry.org 
 
Internet: Fellowships | Newberry 
 

The Rockefeller Foundation 
 

Rockefellerova nadace podporuje širokou škálu úsilí po 
celém světě o zlepšení životů a planety a o podporu 
spravedlnosti a spravedlnosti.  

E-mail: Contact Us - The Rockefeller Foundation 
 
Internet: Home - The Rockefeller Foundation 

The Warburg Institute Postdechtiální krátkodobá stipendia Warburgova institutu 
podporují výzkum projektů týkajících se aspektů 
kulturních, intelektuálních nebo uměleckých dějin 
týkajících se historie klasické tradice, starověkého 
blízkého východu a kontaktů mezi Evropou a Asií, které 
jsou podporovány zdroji knihovny, fotografické sbírky 
nebo archivu ústavu.  
Od 27. září 2021 do 1. července 2022 jsou k dispozici tři 
tříměsíční stipendia. 

E-mail: warburg@sas.ac.uk 
 
Internet:  
Short-Term Research Fellowships in Intellectual, 
Cultural and Art History | The Warburg Institute 
(sas.ac.uk) 
 
The Warburg Institute | School of Advanced 
Study (sas.ac.uk) 
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The Wenner-Gren Foundation Nadace Wenner-Gren podporuje celosvětový výzkum ve 
všech odvětvích antropologie. 

E-mail: inquiries@wennergren.org 
 
Internet: http://www.wennergren.org/ 
 

The Woodrow Wilson International 
Center for Scholars 

The Woodrow Wilson International Center for Scholars 
vítá vynikající a oceněné vědce, odborníky, novináře 
a veřejné intelektuály, kteří se účastní jeho nestranického 
dialogu. Centrum každoročně hostí přibližně 160 vědců, 
kteří provádějí nezávislý výzkum národních a/nebo 
mezinárodních otázek zaměřených na klíčové výzvy 
veřejné politiky. 

E-mail: wwics@wilsoncenter.org 
             https://www.wilsoncenter.org/contact-us 
 
Internet: 
https://www.wilsoncenter.org/fellowships-grants 
 

Volkswagen Stiftung Nadace Volkswagen může dle předpisů (stanov) 
podporovat všechny vědní obory. Soustředí se však na 
oblasti, které sama rozvíjí. S nimi na jednu stranu 
upozorňuje na nové výzkumné oblasti a metody a na 
druhou stranu dává podněty k podpoře zlepšení 
strukturálních předpokladů ve výzkumu a teorii, tak jako 
v mezinárodní spolupráci. Zatím co rámcový koncept 
podpory je stabilní, konkrétní nabídka podpory se plynule 
mění. 

E-mail: info@volkswagenstiftung.de 
 
Internet: https://www.volkswagenstiftung.de/ 
 

Vzdělávací nadace Jana Husa (VNJH) Jedná se o nepolitickou, nekonfesijní nadaci, která byla 
zřízena k podpoře vzdělanosti, kultury a svobody. Působí 
v České republice a ve Slovenské republice. 
Stipendium je určeno pro doktorandy nebo doktory do 35 
let věku (včetně, počítáno ke dni uzávěrky žádostí), 
působící v neaplikovaných humanitních, 
společenskovědních a příbuzných oborech. 

E-mail: vnjh@vnjh.cz 
             jsvabova@vnjh.cz 
 
Internet: https://www.vnjh.cz/  

 


