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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
2002 – nová dohoda o Fulbrightově komisi
2016 – 25. výročí působení



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



• Výše a typy stipendia
• Základem stipendia je MMR (monthly maintenance rate)

• Studenti MMR

• Scholar, F-Masaryk postdoc MMR +1500 USD

• F-Masaryk senior MMR + 2000 USD

• F-Masaryk jr a F-Masaryk NGO 2000 USD

• Další položky: travel: 1300 (stipendista) a 500 (rodinný 
příslušník) USD, životní náklady: 200-400 USD na rodinné 
příslušníky, research allowance: 1000-4000 USD podle 
kategorie



Základní předpoklady/omezení

• 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 studentské stipendium 1.9. (na 
následující akademický rok)

• Uzávěrka pro stipendium pro vědce a přednášející i 
pro uchazeče o Fulbright-Masarykovo stipendium 
(ve všech kategoriích včetně pre-PhD) 1.11.



Studentské stipendium

• Pro (post)graduální studium a výzkum (po ukončení 
bakalářského studia)

• Stipendium na jeden školní rok s možností:
• celé studium programů Master's, Ph.D. 
• „non-degree” roční studijní pobyt
• samostatný výzkum jako „visiting research student“

• Školné do výše 15 000 USD
• Životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění
• Termín odevzdání přihlášek 1. září pro pobyt v 

následujícím akademickém roce



Požadavky

• Dokončený bakalářský program
• Přihláška  včetně motivačních esejů (Personal Statement, 

Study Objectives)
• 3 doporučující dopisy (akademické)
• TOEFL (zkoušky je nutné skládat včas)
• GRE (zkoušky je nutné skládat včas) u studijních pobytů 
• Pozvání z USA pro výzkumné pobyty 
• CV
• Uzávěrka 1. září
• Výběrová řízení do konce září



Výběry

• Rozhoduje kvalita studenta a jeho přihlášky

• Akademické i osobnostní předpoklady

• Cíle a motivace

• Přednost mají uchazeči bez dlouhodobé akademické 
zkušenosti z USA

• Okolo 6 studentů / přibližně 20 přihlášek



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

• Všechny obory (s výjimkou klinického lékařství)
• 3 až 10 měsíců (životní náklady, cestovné, zdravotní pojištění)
Předpoklady:
• Úspěšná vědecká a/nebo pedagogická práce
• Aktivita mimo vlastní obor (v akademickém životě instituce, v 

místní komunitě, neziskovém sektoru apod.)



Fulbright-Masarykovo stipendium 
(pokr.)

• Online přihláška
• Kvalitní výzkumný projekt (odborná oponentura)
• CV (včetně přehledu publikací)
• Pozvání instituce v USA
• Tři doporučující dopisy (online)
• Termín odevzdání přihlášek 

1. listopadu pro pobyt v následujícím akademickém 
roce

• Výběrové řízení



Instituty amerických studií
• Pro uchazeče z univerzitních pracovišť zabývajících se ve své 

výuce či výzkumu amerikanistikou

• Několik tematicky odlišných šestitýdenních pobytů
zaměřených na prohloubení znalostí o USA (jeden v zimě, 
většina v létě) –

• Study of the U.S. for Secondary School Educators
• U.S. Culture and Society
• American Politics and Political Thought
• Contemporary American Literature
• U.S. Foreign Policy
• Journalism and Media
• Religious Pluralism in the United States
• US National Security

• Termín odevzdání přihlášek každoročně vyhlašován

http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#secondary
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#culture
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#american
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#contemporary
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#foreign
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#journalism
http://exchanges.state.gov/academicexchanges/scholars/institutes.html#religious


Stipendium 
pro vědce a přednášející

• Pro akademické pracovníky vysokých škol a 
výzkumných pracovišť k řešení vlastního výzkumného 
projektu či k výuce na americké univerzitě

• Všechny obory (s výjimkou klinického lékařství)

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

Předpoklady:

• Úspěšná vědecká a/nebo pedagogická práce  

• Dosažený titul Ph.D. (nebo ekvivalent)



Stipendium 
pro vědce a přednášející – pokr.

• Online přihláška
• Velmi kvalitní výzkumný projekt (odborná oponentura)
• CV (včetně přehledu publikací) a pokud lze, tak uvedení 

Researcher ID 
http://www.researcherid.com/Home.action?SID=N27yGGqhGo
oFs1QyTKG&returnCode=ROUTER.Success&SrcApp=CR&Init=Yes

• Pozvání instituce v USA
• Tři doporučující dopisy (online)
• Termín odevzdání přihlášek 1. listopadu pro pobyt v následujícím 

akademickém roce
• Výběrové řízení

http://www.researcherid.com/Home.action?SID=N27yGGqhGooFs1QyTKG&returnCode=ROUTER.Success&SrcApp=CR&Init=Yes


• Výběrová řízení
• Výběrové řízení několikastupňové – formální posouzení, 

expertní posudky, ústní pohovory v angličtině

• Oponentské řízení – nejméně 2 posudky, alespoň jeden 
posudek ze zahraničí, často více

• Kriteria na webu ? 

• 2-3 měsíce na rozhodnutí, většinou v březnu oficiální 
vyrozumění

• Výběrové komise

• Schválení výběrů Správní radou, následně schvalovací proces v 
USA



Američtí stipendisté 
přednášející na českých univerzitách

• 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

Komise J. W. Fulbrighta
Karmelitská 17
118 00 Praha 1

Tel. 222 729 987, 222 718 152
E-mail: semancova@fulbright.cz

kloubova@fulbright.cz
tesar@fulbright.cz

Web: www.fulbright.cz

mailto:semancova@fulbright.cz
mailto:kloubova@fulbright.cz
mailto:tesar@fulbright.cz

