MOŽNOSTI STIPENDIÍ PRO STUDIUM NA COLLEGE OF EUROPE
College of Europe (dále jen „CoE“) je prestižní evropská univerzita, která již téměř 70 let nabízí
postgraduální studium zaměřené na problematiku Evropské unie a evropské integrace.
Pro CoE je charakteristická intelektuální nezávislost, bilingvismus (angličtina a francouzština),
rozmanitost akademického sboru a multikulturní prostředí. CoE je tvořena dvěma univerzitními
prostory, z nichž jeden se nachází v belgických Bruggách a druhý v polském Natolinu. Studijní
program zahrnuje přednášky, výzkumné semináře, simulační cvičení, víkendové workshopy a
setkávání s pozvanými odborníky, které jsou pravidelně aktualizovány tak, aby vyučované
předměty odrážely vývoj Evropy. Studijní program, který se překrývá s jedním akademickým
rokem (začátek září - konec června), je přednášen v anglickém a francouzském jazyce.
Poplatek za studium pro akademický rok 2018/2019 v obou kampusech činí 25 000 EUR
a pokrývá školné, připojení na internet, ubytování na koleji a stravování v menze ve dnech
školní výuky (pondělí až sobota, mimo svátky a prázdniny).
Státní zaměstnanci a úředníci územních samosprávných celků mají možnost využít 2 – 3
vládní stipendia pro studium na CoE.
Tato stipendia v současné době nelze poskytnout absolventům českých vysokých škol, proto
níže přinášíme přehled dalších možností získání stipendia pro studium na CoE.
Na internetových stránkách Ministerstva vnitra naleznete podrobné informace ke studiu
na CoE včetně způsobu, jak se přihlásit, informace o průběhu výběrového řízení apod.,
pod odkazem http://www.mvcr.cz/sluzba/clanek/studium-na-college-of-europe.aspx.
V případě dotazů se můžete obrátit na Mgr. Janu Mazákovou, odbor vzdělávání a mezinárodní
spolupráce ve státní službě Ministerstva vnitra, e-mail: jana.mazakova@mvcr.cz , tel.:
974 818 239.
1. STIPENDIA COE

CoE poskytuje motivovaných uchazečům institucionální stipendia, jejichž výčet naleznete níže.
1.1. „ENP“ stipendium pro uchazeče z členských států EU
CoE nabízí plné stipendium uchazečům z členských států EU, kteří projeví zvláštní zájem
o Evropskou politiku sousedství (European Neighbourhood Policy – ENP). Tato stipendia jsou
obecně limitována na počet 1 – 2 pro 1 členský stát EU.
Uchazeči žádající o ENP-EU stipendium musejí svůj zájem o Evropskou politiku sousedství
zdůvodnit a vysvětlit při vyplňování online přihlášky (max. 600 slov).
Příjemci ENP-EU stipendií budou také muset napsat závěrečnou diplomovou práci na téma
spojené s Evropskou politikou sousedství. Také budou povinni absolvovat kurz nebo seminář
pojednávající o Evropské politice sousedství jako část jejich studijního programu v Bruggách.
ENP-EU stipendia budou udělena na základě výsledků hodnocení uchazečů ve standardním
výběrovém řízení a zájmu, který projevili o Evropskou politiku sousedství. Příjemci stipendií
ENP-EU budou vybráni CoE až po finálním ukončení výběrového řízení pro studium na CoE
(obvykle v dubnu kalendářního roku).

Více informací naleznete na internetových stránkách CoE pod odkazem
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/enp-scholarships-graduates-coming-eumember-states-bruges-campus-and-natolin.
1.2. Stipendium „Bronisław Geremek“ pro absolventy studijního programu dějin
a souvisejících předmětů
Katedra evropské kultury CoE v Natolinu nabízí každoročně stipendia absolventům studijního
programu dějin a souvisejících předmětů, kteří by chtěli pokračovat v postgraduálním
studijním programu Evropská interdisciplinární studia.
Tato stipendia jsou určena pro úspěšné uchazeče z členských států EU i mimo EU (národnost
uchazečů není limitující), jsou financována Evropským parlamentem na počest zesnulého
profesora Bronisława Geremeka a nesou jeho jméno. Jsou určena jak pro absolventy studia
dějin, kteří chtějí zkombinovat další studium historie s evropskými studii, tak pro absolventy,
kteří chtějí studovat dějiny v interdisciplinárním evropském kontextu. Související disciplíny jsou
následující: mezinárodní vztahy, politická věda, sociologie, teritoriální studia, geografie,
filozofie, dějiny umění, teologie, klasické a moderní jazyky a literatura.
Uchazeči, kteří žádají o toto stipendium, musejí svůj zájem o evropské dějiny a kulturu
zdůvodnit a vysvětlit při vyplňování online přihlášky (max. 600 slov).
Příjemci těchto stipendií budou automaticky přijati do hlavního předmětu Evropské dějiny
a kultura. Bude po nich požadováno, aby napsali závěrečnou diplomovou práci na téma
spojené s evropskými dějinami a/nebo evropskou kulturou, schválené vedoucím katedry.
Příjemci těchto stipendií budou vybráni CoE až po finálním ukončení výběrového řízení
pro studium na CoE.
Více informací naleznete na internetových stránkách CoE pod odkazem
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/college-europe-offers-history-graduatesscholarships-study-its.
2. STIPENDIA SOUKROMÉHO SEKTORU
Některé mezinárodní společnosti ze soukromého sektoru poskytují stipendia pro studium
na CoE, o jejich udělení rozhoduje sama CoE. Je třeba, aby uchazeči o tato stipendia
do přihlášky ke studiu na CoE indikovali svůj zájem o ně a případně také, jestli budou
schopni hradit alespoň část z celkových nákladů na studium (buď část na ubytování a stravu,
či část na studium jako takové). Výběr bude uskutečněn na základě výsledků výběrového
řízení.

2.1. Stipendium „Ageas“
Mezinárodní společnost Ageas poskytuje 2 plná stipendia pro studenty studijního programu
Evropská ekonomická studia.

2.2. Stipendium „Banco Santander“
Mezinárodní společnost Banco Santander poskytuje 3 plná stipendia pro studenty všech
studijních programů v Bruggách.
3. DALŠÍ STIPENDIA
Existují i další instituce či nadace, které poskytují stipendia pro studium na CoE. Výběrové
řízení a finální výběr uchazečů, kterým bude poskytnuto některé z těchto stipendií, je plně
v režii CoE a nevyžaduje od uchazečů žádný další individuální postup přihlášení, kromě toho,
že do přihlášky indikují svůj zájem o poskytnutí stipendia a případně také, jestli budou
schopni hradit alespoň část z celkových nákladů na studium (buď část na ubytování a stravu,
či část na studium jako takové). Výběr bude uskutečněn na základě výsledků výběrového
řízení.
3.1. Stipendium „College of Europe Alumni“
Spolek absolventů CoE poskytuje několik stipendií pro studenty studijních programů
v Bruggách. Výše stipendia se může měnit, obvykle je poskytnuto buď stipendium celé nebo
pouze jeho část určená pro ubytování a stravu (8 500 EUR) či část pokrývající studium (16 500
EUR).
3.2. Stipendium ročníku „Joseph Bech“
Fond přátel CoE při Nadaci krále Baudouina poskytuje 1 plné stipendium
pro studenta/studentku jednoho ze studijních programů v Bruggách. Tato nadace byla
založena díky iniciativě ročníku Josepha Becha (každý ročník je na CoE pojmenován
po nějaké významné osobnosti) s cílem podpořit jednoho ze studentů CoE prostřednictvím
ročního stipendia. V nedávné době byl Fond přátel CoE rozšířen a jeho posláním je nyní
vybírat finanční podporu od absolventů, podporovatelů a společností s cílem podpořit jeden
z následujících CoE projektů - financování stipendia, poskytnutí finanční podpory kurzu,
katedře nebo přímo CoE či obecná podpora CoE.
Více informací naleznete na internetových stránkách CoE pod odkazem
https://www.coleurope.eu/admission/scholarships/other-sources-possible-scholarships.
3.3. Stipendia udělovaná v České republice
V přehledu nefigurují české nadační fondy, jelikož poskytnutí stipendia nejznámějšími z nich
je často omezeno buď typem studia nebo typem školy, či zemí studia (např. stipendium
Fulbrightovy nadace je jen pro studium v USA, stipendia Open Society Fund především
pro studium na středních školách, Bakala Foundation stipendium je pro bakalářské nebo
magisterské zahraniční studium, The Kellner Family Foundation stipendium je primárně
pro bakalářské studium pro studenty ze sociálně znevýhodněného prostředí apod.). Nicméně
nevylučujeme možnost, že některá z českých či zahraničních nadací stipendium pro studium
na CoE absolventům vysokých škol poskytne.

STRUČNÝ PŘEHLED MOŽNOSTÍ STIPENDIÍ PRO STUDIUM NA COLLEGE OF EUROPE
název stipendia

ENP-EU

Bronisław Geremek

Ageas
Banco Santander

College of Europe Alumni

Joseph Bech

poskytováno pro studijní
program

počet poskytovaných
stipendií

podmínky poskytnutí stipendia

1 – 2 plná pro 1 členskou
zemi EU (25 000 EUR).

 pro členské státy EU;
 uvedení zájmu o stipendium do přihlášky;
 zdůvodnění zájmu o ENP při přihlašování
(max. 600 slov);
 závěrečná diplomová práce na téma
spojené s Evropskou politikou sousedství.

Několik v plné výši (25 000
EUR).

 pro absolventy studia dějin;
 uvedení zájmu o stipendium do přihlášky;
 zdůvodnění zájmu o evropské dějiny
a kulturu při přihlašování (max. 600 slov);
 závěrečná diplomová práce na téma
spojené s evropskými dějinami a/nebo
evropskou kulturou, schválené vedoucím
katedry.

2 plná (25 000 EUR).

 uvedení zájmu o stipendium do přihlášky;

Všechny v Bruggách.

3 plná (25 000 EUR).

 uvedení zájmu o stipendium do přihlášky;

Všechny v Bruggách.

Několik v různé výši (25 000
EUR, 16 500 EUR, 8 500
EUR).

 uvedení zájmu o stipendium do přihlášky;
 uvedení, zda uchazeč bude schopen
hradit alespoň část z celkových nákladů na
studium (buď část na ubytování a stravu,
či část na studium jako takové).

1 plné (25 000 EUR).

 uvedení zájmu o stipendium do přihlášky;
 uvedení, zda uchazeč bude schopen
hradit alespoň část z celkových nákladů na
studium (buď část na ubytování a stravu,
či část na studium jako takové).

Všechny (Bruggy i Natolin).

Evropská interdisciplinární studia
(Natolin).

Evropská ekonomická studia
(Bruggy).

Všechny v Bruggách.

stipendium vlády ČR

Všechny (Bruggy i Natolin).

2 – 3 plné (25 000 EUR).

 být
státním
zaměstnancem
nebo
úředníkem územního samosprávného
celku;
 vedle úspěšného zvládnutí výběrového
řízení v případě státních zaměstnanců
podle zákona č. 234/2014 Sb., o státní
službě, ve znění pozdějších předpisů,
i vydání rozhodnutí služebního orgánu
o povolení zvýšení vzdělání vysláním
na studium na College of Europe, které
obsahuje závazek státního zaměstnance
setrvat po ukončení studia ve služebním
poměru po dobu odpovídající trvání studia,
tj. přibližně 1 rok;
 úředníci územních samosprávných celků
uzavírají kvalifikační dohodu podle zákona
č. 262/2006 Sb., zákoník práce, ve znění
pozdějších předpisů, která obsahuje
závazek setrvat po ukončení studia
u zaměstnavatele (doporučuje se sjednat
tento závazek také na 1 rok).

