ČESKO-NĚMECKÝ FOND BUDOUCNOSTI
Fond budoucnosti každoročně umožňuje osmi mladým akademikům zblízka poznat sousední
zemi, která není pro mnohé ještě příliš známá. Žádost o stipendium Česko-německého fondu
budoucnosti mohou podat nejenom studenti bakalářských a magisterských oborů, ale také
doktorandi. Cílovou skupinou jsou uchazeči z humanitních a společenskovědních oborů – od
historie přes literaturu až po práva a ekonomii.
Důležitým předpokladem je mimořádný zájem o jazyk, každodenní život, akademický
výzkum a kulturu sousední země. Dalším předpokladem úspěšné žádosti je naplánování
konkrétního vědeckého projektu s česko-německou tematikou. Stipendisté by během
zahraničního pobytu měli pracovat na tomto projektu a na konci jej předložit v písemné
podobě. Může se také jednat o semestrální, závěrečnou nebo disertační práci. Při výběru
stipendistů čtyřčlennou nezávislou komisí hraje rozhodující roli koncepce vlastního projektu.

Přehled poskytovaných stipendií
Stipendia jsou určena na 10 měsíců, tzn. na dva semestry, počínaje zimním semestrem. O
stipendium se mohou ucházet studující jakož i doktorandi všech semestrů humanitních a
společenskovědných oborů (jazykověda, literární věda, kulturologie, nauka o komunikaci,
historie, politické vědy, filosofie, sociální vědy, právo, hospodářské vědy aj.). V současné
době činí výše stipendia ČNFB pro studenty bakalářských oborů 650 eur a pro studenty
magisterských oborů a doktorandy 800 eur měsíčně. Stipendisté mohou rovněž počítat s
jednorázovým příspěvkem 650 / 800 eur na studijní materiál, cestovní výlohy apod. Pobyt
v zahraničí slouží k získání resp. prohloubení znalosti jazyka a kultury sousední země. Kromě
toho mají studující získat náhled do akademického života hostitelské země a aktivně se
účastnit vědecké výměny. Proto mají stipendisté/stipendistky během stipendijního studia za
úkol pracovat na konkrétním projektu s česko-německou tematikou a na toto téma napsat
referát (může se také jednat o diplomovou či doktorskou práci, kterou je poté třeba předložit).

Pokyny pro sestavení návrhů projektů, včetně jejich financování a ukončení jsou
k dispozici na webových stránkách programu:
http://www.fondbudoucnosti.cz/co-podporujeme/stipendia
rovněž formulář návrhu projektu.
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