Zájemci o studijní pobyt v Japonsku si mohou vybrat z několika možností. K dispozici jsou
státní stipendia japonské vlády, studijní stáže podporované jednotlivými univerzitami např. v
rámci meziuniverzitních smluv a další možnosti. V Japonsku také lze studovat na vlastní
náklady.
Velvyslanectví Japonska v ČR zprostředkovává pro občany ČR několik druhů stipendií
nabízených Ministerstvem školství, kultury, sportu, vědy a technologií Japonska (MEXT).
Občané jiných zemí musí o stipendia žádat na diplomatických misích Japonska v zemi svého
občanství.
Tato prestižní stipendia dávají úspěšným kandidátům možnost studovat v Japonsku s
dostatečnou administrativní i finanční podporou (včetně uhrazení zpáteční letenky), a tak jim
umožňují plně se věnovat svému vzdělávání. Součástí víceletých programů je intenzivní
jazyková příprava.
Upozornění - na základě vývoje epidemie nemoci COVID-19 či jiných nevyhnutelných okolností
může dojít ke změnám či zrušení přijímacího procesu.
Stipendium Undergraduate Students
Program pro absolvování celého bakalářského studia v Japonsku
1 rok jazykové přípravy + 4 – 6 let studia (podle oboru)
Zisk bakalářského titulu
Možnost prodloužení do Mgr. studia

•
•
•
•

Informace v odkazu zde: Studium v Japonsku | Embassy of Japan in the Czech Republic (embjapan.go.jp)

Nabídka pro studenty středních škol. Jedná se o letní akademii pro zájemce o studium v USA a také o
videosoutěž ke Dni Země. Více informací níže.

EducationUSA Academy - a virtual academic
enrichment program for international high school
students around the world considering study in the
United States

In 2021, the program will be offered exclusively in virtual format. EducationUSA
Academy is a short term (three-to-six-week) academic enrichment program for 15- to
17-year-old foreign nationals who are intermediate, advanced, or native English
speakers. The long-term goal of the program is to create and sustain a pipeline of highly
qualified international high school students who are well positioned for future study in
the United States. In addition to English language training, the program also facilitates
the development of skills necessary for success as undergraduates at U.S. higher
education institutions. The program is administered under a cooperative agreement with
the Institute of International Education (IIE). The following U.S. campuses will host virtual
EducationUSA Academy Connects sessions in summer 2021:

•

Boston University (Massachusetts)

•

Diablo Valley College (California)

•

Embry-Riddle Aeronautical University (Florida)

•

St. Cloud State University (Minnesota)

•

St. John’s University (New York)

•

Temple University (Pennsylvania)

•

University of Colorado Boulder (Colorado)

Partial or full-scholarships MAY be available for qualified students with a
demonstrated financial need. Please contact SejnohovaK@state.gov for more
information.
More information: http://www.edusaacademy.org

Soutěž o nejlepší video k
letošnímu Dni Země: „Uzdravme
spolu planetu!“
Velvyslanectví USA v Praze a vzdělávací centrum TEREZA společně
vyhlašují k letošnímu Dni Země studentskou soutěž o nejlepší krátké
video s návrhem řešení, jak pomoci uzdravit naši Zemi.

Vytvořte video v délce do 1 minuty, které kreativním způsobem popíše anebo
zobrazí tři aktivity, které můžeme uskutečnit každý den a které přispívají ke
zlepšení životního prostředí a ozdravení planety Země.
Kdo se může přihlásit?
Jednotlivci, dvojice nebo trojice žáků a studentů ve věku 15-18 let.
Více informací zde: https://cz.usembassy.gov/cs/soutez-o-nejlepsi-video-kletosnimu-dni-zeme-uzdravme-spolu-planetu/

