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Druh pobytu 
(komu je určen, obory)    
 

Věkový 
limit 

 

Požadovaný 
jazyk 

 

Přijímající 
organizace 

 

 
Úhrada 

cestovného 
 
 

Úhrada 
pobytu 

 

 
Nabízená stipendia 

místa (M), 
roky (r), 

měsíce (m), 
týdny (t), dny (d) 

 

 
Délka pobytu 

roky (r), 
semestry (s), 
měsíce (m), 

týdny (t), dny (d) 
 

Jiné údaje 
Termín 

odevzdání přihlášek 

  

Studijní nebo výzkumné 
pobyty (se začátkem 
studia v rozmezí od 1. 
března do 5. prosince 
2018 

 Š 
MZV 

Mexika 
** 

MZV 
Mexika 

5 stipendijních 
míst 

Viz publikace    

Nejpozději do 19. 9. 2018, 
12:00 musí být přihlášky 

fyzicky doručeny do sídla 
Akademické informační 

agentury 

 
Mexické Ministerstvo zahraničních věcí zveřejňuje každoročně publikaci s nabídkou stipendií ke studijním pobytům v Mexiku, které jsou v rámci bilaterální spolupráce určeny 
rovněž pro studenty vysokých škol v České republice.  
 
Stipendia jsou poskytována výhradně na studium ve studijních oborech a institucích uvedených na následující webové stránce: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-
programas/becas-para-extranjeros-29785. Seznam dostupných institucí a programů je k dispozici zde: https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programas-academicos-ies-
becas-de-excelencia?idiom=es  
 
Podrobné informace o nabídce jsou obsaženy v této publikaci: 
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248050/2018_Mexican_Government_Scholarship_Program_for_International_Students.pdf 
Tato publikace obsahuje následující informace:  

 na jaký typ studia je možné se hlásit, 

 kdo je oprávněným žadatelem,  

 jaké jsou podmínky stipendia – benefity pro úspěšné žadatele,  

 povinnosti úspěšných žadatelů,   

 kontaktní adresa, na kterou je možné se obrátit,  

 další podmínky stipendia, aj.   
Doporučujeme důkladné pročtení této publikace.  

 

https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programas-academicos-ies-becas-de-excelencia?idiom=es
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programas-academicos-ies-becas-de-excelencia?idiom=es
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/248050/2018_Mexican_Government_Scholarship_Program_for_International_Students.pdf


STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2018/2019 ● MEXIKO 

 

Seznam požadované dokumentace (viz výše zmíněná publikace):  
I. A Vyplněný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" s doporučením školy (datum, razítko školy a podpis proděkana pro zahraniční styky) 

I. Vyplněný a podepsaný mexický formulář Formato de solicitud / Application form s fotografií (odkaz na formulář bude zveřejněn po notifikaci nabídky)  
II. Motivační dopis ve španělštině, kde je popsán důvod, proč chce žadatel studovat nebo vykonávat výzkum v Mexiku (maximum 2 strany, písmo Arial, vel. 12, jednotné 

řádkování)  
III. Životopis ve španělštině (maximum 3 strany, písmo Arial, vel. 12, jednotné řádkování); 
IV. Čestné prohlášení o návratu do země původu po skončení stipendia; 
V. Akceptační dopis (může být naskenovaný) jedné přijímající instituce v Mexiku, který obsahuje název zvoleného studijního programu a data předpokládaného zahájení 

a ukončení stipendijního pobytu (v případě, že uchazeč k datu uzávěrky přihlášek ještě nemá akceptační dopis, může předložit dopis od mexické instituce, který stvrzuje, 
že je s danou institucí v kontaktu a pokračovat ve vyřizování akceptačního dopisu); 

VI. Kopie diplomu o nejvyšším dosaženém vzdělání, tj. kopie vysokoškolského diplomu s překladem do španělštiny (překlad je vyžadován i u diplomů vystavených v latině), 
v případě žádosti o stipendium na bakalářském studijním programu, je postačující výpis známek za poslední semestr, avšak musí být s razítkem a podepsaný 
odpovědnou osobou; 

VII. Potvrzení o studijním průměru s překladem do španělštiny (doktorandi a postdoktorandi předloží potvrzení o studijním průměru v absolvovaném v magisterském studiu), 
včetně dokladu srovnávajícího hodnotící stupnici na příslušné VŠ uchazeče, se stupnicí používanou na instituci, kde má zájem studovat v Mexiku (bohužel nelze srovnat 
českou a mexickou stupnici obecně, protože nejsou jednotné) s překladem do španělštiny (požadovaný průměr je minimálně 8/10); 

VIII. Kopie rodného listu s překladem do španělštiny; 
IX. Kopie cestovního pasu; 
X. Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studia v zahraničí a prohlášení o bezinfekčnosti s překladem do španělštiny vystavené nejdříve 3 měsíce před odevzdáním 

žádosti o stipendium; musí být předložen originál. 
XI. 4 fotografie formátu 3x3 cm, s bílým pozadím, zezadu bude napsáno jméno, příjmení a státní příslušnost uchazeče (ve španělštině). 

XII. Podepsané Prohlášení o přijetí Obecných podmínek programu.  
XIII. Potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka (ve španělštině, lze předložit i v jiném jazyce, ale vždy s překladem do španělštiny), mělo by být vystaveno vysokou 

školou nebo vzdělávací institucí; 
XIV. Pro žadatele o stipendium k provádění výzkumu v jazyce jiném, než je španělština, je nutné předložit komunikaci s příjímací institucí, kde bude indikováno, že tato 

instituce souhlasí s vedením výzkumu v tomto jazyce. Dále žadatel musí dokázat znalost tohoto jazyka na úrovni B2 (podrobné informace jsou k dispozici ve výše 
zmíněné publikaci); 

XV. Informace pro studenty, kteří se již v Mexiku nachází, jsou popsány ve výše zmíněné publikaci.   
 
Požadované dokumenty je třeba vložit do samostatných prospektových obalů a v uvedeném pořadí seřadit do rychlovazače.   
Všechny dokumenty, které nejsou napsány ve španělštině, je třeba přeložit. Překlady do španělštiny nemusí být úředně ověřeny. 
 

V souladu s aktuálním mexickým kalendářem projednávání stipendií je nutné, aby zájemci o stipendia doručili veškerou požadovanou dokumentaci do sídla Akademické 
informační agentury, (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1), a to do 19. 9 2017 do 12:00.  

Nekompletní žádosti a žádosti, které nebyly do sídla Domu zahraniční spolupráce doručeny do určeného termínu, nebudou do výběrového řízení zařazeny. 
 

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/53_mezinarodni_smlouvy-formular/
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/242690/Formulario_solicitud_Becas_de_Excelencia_2018.pdf
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/54_mezinarodni_smlouvy-vyzadovane_dokumenty/#Motivacni_dopis
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247905/Carta_de_retorno.pdf
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/54_mezinarodni_smlouvy-vyzadovane_dokumenty/#Akceptacni_dopis
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/247904/Carta_de_aceptacion_condiciones_generales_Becas_de_Excelencia_Convocatoria2018.pdf


STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2018/2019 ● MEXIKO 

 

V případě potřeby budou žadatelé pozváni k pohovorům v rámci výběrového řízení, které by se uskutečnilo v Praze za účasti zástupců MŠMT a zástupců Velvyslanectví 
Mexika. 
 
Na základě předložené dokumentace provede mexické Ministerstvo zahraničních věcí konečný výběr. Rozhodnutí o udělení či neudělení stipendia bude oznámeno 
od 29. listopadu 2017 prostřednictvím Velvyslanectví Mexika v Praze.  
Mezi povinnosti úspěšných žadatelů mimo jiné patří (podrobné informace jsou k dispozici ve výše zmíněné publikaci): 

 Stipendisté jsou po zahájení pobytu v Mexiku povinni si na první tři měsíce pobytu sjednat mezinárodní zdravotní pojištění, jež bude krýt náklady na léčbu nemoci 
a úrazu i na hospitalizaci, resp. na repatriaci.  Výše zmíněné pojištění je bezpodmínečně nutné s ohledem na skutečnost, že mexický INSTITUTO DE SEGURO 
SOCIAL (IMSS) poskytuje stipendistům zdravotní pojištění až od čtvrtého měsíce stipendijního pobytu. Ministerstvo zahraničních věcí Mexika upozorňuje, že nemůže 
uhradit žádné výdaje související s nemocí nebo úrazem stipendistů předtím, než vstoupí v platnost pojištění od IMSS.  

 Mít dostatečné finanční zdroje na pokrytí nákladů v prvním měsíci stipendia. 

 Aktualizovat lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studia v zahraničí a prohlášení o bezinfekčnosti vystavené nejdříve 2 měsíce před odletem do 
Mexika. 

 Dostavit se během prvních 10 dní pobytu do Kanceláře akademické výměny a předložit požadované dokumenty.  

 Aktualizovat kontaktní údaje po příjezdu do Mexika.  

 Před odjezdem do Mexika je nutné se dostavit na Zastupitelský úřad Mexika v České republice (V Jirchářích 151/10, 110 00 Praha 1), aby obdržel správný 
typ víza.  

 
Pro více informací je možné se obrátit na infobeca@sre.gob.mx.  
 
**Vzhledem k tomu, že k datu publikace není v platnosti Program spolupráce, MŠMT cestovné do Mexika neproplácí. 
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