
STIPENDIUM
DO NĚMECKA

Od září 2022 se můžeš díky ročnímu nebo tříměsíčnímu programu 
v Německu naučit mluvit německy, získat novou rodinu,

najít si přátele a poznat německou kulturu zblízka.

Přihlas se nejpozději do 25. 11. 2021

#AFSCZE#AFSCZE

Anička v německu, 2019 

T: +420 728 994 908
E: info@afs.cz
W: www.afs.cz

Program studium v zahraničí

https://www.facebook.com/afscze/
https://www.instagram.com/afscze/


PODMÍNKY PŘIHLÁŠENÍ:

Vyplnění kontaktního formuláře zde: KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Odeslání kompletně vyplněné předběžné přihlášky 
Přístupové údaje k online přihlášce ti zašleme po vyplnění kontaktního formuláře

Student nesmí být mladší než 15/6 let a starší než 18/6 let
Roky/měsíce v době nástupu na program

Úhrada poplatku ve výši 1 500 Kč za výběrové řízení
Platební pokyny zašleme spolu s předběžnou přihláškou

Průměr známek do 2,5 
Kopii posledního vysvědčení s sebou přines na výběrové řízení

Doložení úrovně znalosti německého jazyka A2
Platí pouze pro zájemce o tříměsíční program

Porozumění textu v anglickém a českém jazyce 

Test z německých reálií v anglickém a českém jazyce

Esej na zadané téma v českém jazyce

Osobní pohovor se zaměřením na motivaci studovat v Německu

1. 12. 2021

Prostory PPP, Francouzská 56
101 00 Praha 10

TERMÍN VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:  

MÍSTO VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:  

OBSAH VÝBĚROVÉHO ŘÍZENÍ:

VÝŠE STIPENDIA:
DÉLKA
PROGRAMU

VÝŠE
STIPENDIA

POČET
MÍST

POPLATEK
BEZ STIPENDIA

POPLATEK
SE STIPENDIEM

 10 měsíců       55 000 Kč         207 000 Kč 152 000 Kč 6

  3 měsíce        26 400 Kč         102 000 Kč 75 600 Kč 2

O výsledcích výběrového řízení budeme uchazeče informovat nejpozději 20. 12. 2021

STIPENDIUM ČNFB

Česko-německý fond budoucnosti pomáhá stavět mosty mezi Čechy a Němci. 

Cíleně podporuje projekty, které svádějí dohromady lidi obou těchto zemí

a které umožňují a prohlubují pohledy do jejich světů, společné kultury

a dějin. Od roku 2001 spolupracuje s ČNFB i AFS a díky velkorysé podpoře

fondu se vzdělávacích programů v Německu může zúčastnit několik 

studentů ročně. Dosud s podporou ČNFB vycestovalo 215 nadaných středoškoláků.

https://www.afs.cz/kontaktni-formular/

