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1. სტიპენდიები სამაგისტრო სწავლებისთვის 

სახელმწიფო სტიპენდია 

ხანგრძლივობა: სწავლის სტანდარტული ხანგრძლივობა. 

ქვეყნები: ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ეთიოპია, საქართველო, კამბოჯა, მოლდოვა, 

უკრაინა, ზამბია. 

 

სწავლის დონე: 

პროგრამები ჩეხურ ენაზე - სამაგისტრო პროგრამა პლიუს ერთ წლიანი ჩეხური 

ენის მოსამზადებელი კურსი. 

პროგრამები ინგლისურ ენაზე - სამაგისტრო და სადოქტორო  ხარისხი. 

 

ჩეხეთის მთავრობა ყოველწლიურად სთავაზობს სტიპენდიებს საერთაშორისო 

განვითარების დახმარების პროგრამის ფარგლებში. ეს ე.წ. სახელმწიფო 

სტიპენდიები მხარს უჭერს განვითარებადი ქვეყნების სტუდენტებს, რომელთაც 

სურთ სწავლა ჩეხეთის სახელმწიფო უნივერსიტეტებში. 

 

ჩეხეთი უზრუნველყოფს სტიპენდიებს ჩეხურ ენაზე (სამაგისტრო სასწავლო 

პროგრამებზე) და ინგლისურ ენაზე (შემდგომი სამაგისტრო და სადოქტორო 

სასწავლო პროგრამებზე) სწავლისთვის. ჩეხურ ენაზე სწავლის სტიპენდიები 

გაიცემა სწავლის რეკომენდირებული დარგების ჩამონათვალის 

გათვალისწინებით, რომელიც განახლებულია კონკრეტული ქვეყნების 

საჭიროებების შესაბამისად და ასევე მიმდინარე თანამშრომლობის პროექტების 

გათვალისწინებით. აპლიკანტებს ასევე შეუძლიათ მიიღონ დაფინანსება 

ერთწლიანი ენისა და მოსამზადებელი კურსისთვის. ინგლისურ ენაზე სასწავლო 

პროგრამების სტიპენდიები გაიცემა მხოლოდ შერჩეულ სასწავლო პროგრამებზე. 

 

გაიგე მეტი 

ერაზმუს+  პროგრამა 

ხანგრძლივობა: 12-დან 24 თვემდე 

დაშვებული ქვეყნები: მსოფლიოში 

სასწავლო დონე: სამაგისტრო 

https://www.studyin.cz/plan-your-studies/scholarships/?fbclid=IwAR2IZaljCGDnaxBnPQPsFP0gKT7e9mg9qcJKwGwRQ7tTnjz_Hls_5MTWSjY
https://www.studyin.cz/plan-your-studies/scholarships/?fbclid=IwAR2IZaljCGDnaxBnPQPsFP0gKT7e9mg9qcJKwGwRQ7tTnjz_Hls_5MTWSjY
https://www.studyin.cz/plan-your-studies/scholarships/?fbclid=IwAR2IZaljCGDnaxBnPQPsFP0gKT7e9mg9qcJKwGwRQ7tTnjz_Hls_5MTWSjY


Erasmus + არის ევროკავშირის პროგრამა განათლების, ტრენინგის, 

ახალგაზრდობისა და სპორტის ხელშესაწყობად. მას დაფინანსების 

შესაძლებლობები მოაქვს მთელი მსოფლიოს სტუდენტებისთვის(funding 

opportunities to students): 

 Erasmus Mundus- ის ერთობლივი მაგისტრის ხარისხი (EMJMD) Erasmus 

Mundus Joint Master Degrees  არის შესანიშნავი სასწავლო პროგრამები, 

რომელსაც აწარმოებს უმაღლესი საგანმანათლებლო დაწესებულებების 

საერთაშორისო კონსორციუმები. EMJMD– ით შეგიძლიათ მიიღოთ სრული 

სტიპენდია სამაგისტრო დონის საერთაშორისო სასწავლო პროგრამაში. 

ჩეხეთის უნივერსიტეტები ჩართულია Erasmus Mundus- ის ერთობლივი 

სამაგისტრო პროგრამაში და ჩამონათვალის ნახვა შეგიძლიათ აქ(here); 

 Erasmus + სამაგისტრო სესხი (Erasmus+ Master Degree Loans) არის 

ევროკავშირის მიერ გარანტირებული სესხები, რომლებიც დაგეხმარებათ 

სამაგისტრო კურსის დაფინანსებაში Erasmus + პროგრამის 

ქვეყანაში.(Erasmus+ programme country) 

გაიგე მეტი 

სამხრეთ მორავიის ცენტრის სტიპენდიები საერთაშორისო მობილობისთვის 

DURATION: for the first study year 

ELIGIBLE COUNTRIES: non-EU countries 

LEVEL: follow-up Master or Doctoral degree in Czech language 

ხანგრძლივობა: პირველი სასწავლო წლისთვის. 

დაშვებული ქვეყნები: ევროკავშირის არაწევრი ქვეყნები. 

სწავლის დონე: სამაგისტრო ან სადოქტორო დიპლომი ჩეხურ ენაში. 

South Moravian Centre for International Mobility is a specialized nonprofit organization 

which provides support to talented students and researchers based in the South 

Moravian Region of the Czech Republic. This scholarship scheme supports foreign students 

from countries out of the EU who are interested in Master or Doctoral studies at 

universities in Brno. Study programmes in technical and natural science are preferred. It is 

expected that applicants will have a good knowledge of the Czech language as they must be 

able to the pass entrance exams at the chosen university and start studying in Czech. 

Scholarship applications are accepted until the end of January. 

საერთაშორისო მობილიზაციის სამხრეთ მორავიის ცენტრი არის სპეციალიზებული 

არაკომერციული ორგანიზაცია, რომელიც დახმარებას უწევს ჩეხეთის 

რესპუბლიკის სამხრეთ მორავიის რეგიონში დაფუძნებულ ნიჭიერ სტუდენტებს 

და მკვლევარებს. სტიპენდიის ამ სქემას უჭერს მხარს უცხოელი სტუდენტები 

ევროკავშირის ქვეყნებიდან, რომლებიც დაინტერესებულნი არიან სამაგისტრო ან 

სადოქტორო სწავლით ბრნოს უნივერსიტეტებში. სასურველია ტექნიკური და 

საბუნებისმეტყველო საგნების სასწავლო პროგრამები. მოსალოდნელია, რომ 

აბიტურიენტების ჩეხური ენის კარგი ცოდნა, რადგან მათ უნდა შეეძლონ  

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-mundus-joint-master-degrees_en
https://www.studyin.cz/erasmus-mundus-programmes/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities-for-individuals/students/erasmus-plus-master-degree-loans_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en


გამოცდის ჩაბარება არჩეულ უნივერსიტეტში და დაიწყონ ჩეხურ ენაზე სწავლა. 

სტიპენდიაზე განცხადებები მიიღება იანვრის ბოლომდე. 

გაიგე მეტი 

ვიშეგრადის ფონდის სტიპენდია 

ხანგრძლივობა: 4 სემესტრამდე. 

ქვეყნები: ალბანეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, ბოსნია, ჰერცეგოვინა, 

საქართველო, კოსოვო, ჩრდილოეთ მაკედონია, მოლდოვა, ჩერნოგორია, სერბეთი 

ან უკრაინა. 

სწავლის დონე: მაგისტრი, სადოქტორო. 

ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც 

დააარსეს ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების მთავრობებმა (ჩეხეთი, უნგრეთი, 

პოლონეთი და სლოვაკეთი). ფონდი ოპერირებს რამდენიმე საგრანტო პროგრამას 

და ასევე აფინანსებს ინდივიდუალურ სტიპენდიებს, სტაჟირებას და ხელოვანთა 
გაერთიანებებს.  

ვიშეგრადის სტიპენდიები მხარს უჭერს სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლებებს 

ან კვლევებს ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების უნივერსიტეტებში, ჩეხეთის 

რესპუბლიკის ჩათვლით. განმცხადებლები უნდა იყვნენ ზემოთ ჩამოთვლილი 

უფლებამოსილი ქვეყნებიდან და მათ შეუძლიათ ისწავლონ 4 სემესტრამდე. 

დაინტერესებულმა განმცხადებლებმა განაცხადებები უნდა წარმოადგინონ 

ყოველი წლის 15 მარტამდე. 

გაიგე მეტი 

უნივერსიტეტის სტიპენდიები 

სტიპენდიების შეთავაზება მერყეობს უნივერსიტეტიდან უნივერსიტეტამდე, 

პროგრამიდან პროგრამამდე. შეგიძლიათ იხილოთ ქვემოთ მოცემულ ბმულებზე: 

ბრნოს  ტექნოლოგიური უნივერსიტეტისBRNO UNIVERSITY OF TECHNOLOGY 

ჩეხეთის ტექნიკური უნივერსიტეტიCZECH TECHNICAL UNIVERSITY 

ჩეხეთის სიცოცხლისა და მეცნიერების უნივერსიტეტიCZECH UNIVERSITY OF 

LIFE ANS SCIENCES 

ჩარლის უნივერსიტეტიCHARLES UNIVERSITY 

მასარიკის უნივერსიტეტიMASARYK UNIVERSITY 

მენდელის უნივერსიტეტიMENDEL UNIVERSITY 

პალაცკის უნივერსიტეტიPALACKY UNIVERSITY 

 

ზოგიერთი ჩეხური უნივერსიტეტი სტიპენდიას ანიჭებს სტუდენტის სანიმუშო 
შედეგების ან რთული პირადი მდგომარეობის შემთხვევებში. ეს სტიპენდიები, 

https://www.vutbr.cz/en/students/scholarships
https://international.cvut.cz/for-incomers/ctu-scholarships/
https://www.czu.cz/en/r-9188-study/r-9252-information-for-students/r-9265-scholarships
https://www.czu.cz/en/r-9188-study/r-9252-information-for-students/r-9265-scholarships
https://cuni.cz/UKEN-372.html
https://www.muni.cz/en/students/scholarships
http://mendelu.cz/en/26967-scholarships
https://www.upol.cz/en/students/degree-students/scholarships-and-bursaries/


როგორც წესი, გადაეცემათ მხოლოდ მოქმედ სტუდენტებს. შეამოწმეთ თქვენს 

მიერ არჩეული უნივერსიტეტის ვებსაიტს, რომ შეიტყოთ მეტი ინფორმაცია 

ხელმისაწვდომი სტიპენდიების და განაცხადის მიღების შესახებ. ჩეხეთის 

რესპუბლიკის უნივერსიტეტების სია, ვებგვერდების და შესაბამისი კონტაქტების 

ჩათვლით, შეგიძლიათ იხილოთ აქ. here. 

 

სტიპენდიის პორტალი 

შემდგომი სტიპენდიები და გრანტები ჩეხეთში სწავლისთვის შეგიძლიათ იცილოთ 

სტიპენდიის პორტალზე.Scholarship Portal. 

2. სასწავლო / კვლევითი სტიპენდიები 

ორმხრივი საერთაშორისო ხელშეკრულებების თანახმად, სტიპენდიის მინიჭება 

ხანგრძლივობა: 2-დან 10 თვემდე. 

ქვეყნები: ალბანეთი, ავსტრია (Aktion), ბულგარეთი, ჩინეთი, ეგვიპტე, ესტონეთი, 

საფრანგეთი, საქართველო, გერმანია (DAAD), გერმანია (ბავარია), საბერძნეთი, 

უნგრეთი, ინდოეთი, იტალია, იაპონია, კორეის რესპუბლიკა, ლატვია, ლიტვა, 

ლუქსემბურგი, ჩრდილოეთ მაკედონიის რესპუბლიკა, მალტა, მექსიკა, 

მონღოლეთი, პერუ, პოლონეთი, პორტუგალია, რუმინეთი, რუსეთი, სლოვაკეთი, 

ესპანეთი, შვეიცარია, ტაივანი (იხილეთ სია აქ here). 

სწავლის დონე: საბაკალავრო, სამაგისტრო და სადოქტორო. 

ჩეხეთის განათლების, ახალგაზრდობისა და სპორტის სამინისტრო 

ყოველწლიურად სთავაზობს სტიპენდიებს უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს,  ქვეყნებს 

შორის მოწყობილი სამთავრობათაშორისი გაცვლითი პროგრამების ფარგლებში. ამ 

სტიპენდიების მიღება მხოლოდ იმ კანდიდატებს შეუძლიათ, რომლებიც 

ოფიციალურად არიან რეკომენდირებულნი მონაწილე სახელმწიფოების შესაბამისი 

ორგანოების მიერ, რომლებიც აგროვებენ განაცხადებს, ადგენენ განაცხადების 

დახურვის თარიღს და ორგანიზებას უწევენ შერჩევის პროცედურებს. ესენი 

შეიძლება იყოს ჩეხეთის საელჩოები საზღვარგარეთ, განათლების სამინისტროები 

ან განათლების სფეროში მოქმედი სხვა ორგანიზაციები. 

ამ ტიპის სტიპენდია განკუთვნილია უნივერსიტეტის სტუდენტებისთვის, 

კურსდამთავრებულებისთვის და დოქტორანტებისთვის, რომელთაც სურთ 

გაიარონ სასწავლო თუ კვლევითი ვიზიტი ჩეხეთის ერთ-ერთ საჯარო 

უნივერსიტეტში. სტიპენდიის პერიოდი, ჩვეულებრივ, 2-დან 10 თვემდეა. 

გაიგე მეტი 

ერაზმუს + პროგრამა 

https://portal.studyin.cz/en/find-your-institution/
http://www.scholarshipportal.com/
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/scholarships-for-the-academic-year-2020-2021?lang=2


ხანგრძლივობა: 3-დან 12 თვემდე 

დაშვებული ქვეყნები: პროგრამის და პარტნიორი ქვეყნები 

სწავლის დონე: ბაკალავრი, მაგისტრი და დოქტორანტი 

Erasmus + არის ევროკავშირის პროგრამა განათლების, ტრენინგის, 

ახალგაზრდობისა და სპორტის ხელშესაწყობად. მას დაფინანსების 

შესაძლებლობები მოაქვს მთელი მსოფლიოს სტუდენტებისთვის (funding 

opportunities to students): 

• საზღვარგარეთ სწავლის პერიოდები Study abroad periods - მინიმუმ 3 თვის 

განმავლობაში, მაგრამ არა უმეტეს 12 თვისა ერთი სასწავლო ციკლის 

განმავლობაში;  საბაკალავრო და სამაგისტრო დონის  სტუდენტებისთვის 
და სადოქტორო კანდიდატებისთვის Erasmus + პროგრამის 

ქვეყნებისErasmus+ programme countries  და პარტნიორი ქვეყნების 
ფარგლებში;partner countries; 

 

• ტრენინგები საზღვარგარეთ Traineeships abroad (სამუშაო ადგილები, 

სტაჟირება) - ერთი სასწავლო ციკლის განმავლობაში მინიმუმ 2 თვის 

განმავლობაში, მაგრამ არა უმეტეს 12 თვისა; Erasmus + პროგრამის ქვეყნების  

Erasmus+ programme countries ფარგლებში   ჩარიცხული სტუდენტებისთვის 

და პარტნიორი ქვეყნების ფარგლებში partner countries; 

 

• პერსონალის მობილობა - უნივერსიტეტის აკადემიურ პერსონალს 

შეუძლია აგრეთვე მიმართოს სწავლების მობილობას და უნივერსიტეტის 

ყველა პერსონალს ტრენინგისთვის; Erasmus + პროგრამის ქვეყნების 

Erasmus+ programme countries და პარტნიორი ქვეყნების ფარგლებში  partner 

countries; 

 

მობილობის რეალიზაცია შესაძლებელია არააკადემიურ ორგანიზაციებთანაც კი, 

უნივერსიტეტების საერთაშორისო განყოფილებებს ყოველთვის შეუძლიათ 

ინფორმაცია მიაწოდონ შერჩევის პროცედურასა და მათ მიერ შემოთავაზებულ 

ვარიანტებზე. წარმოშობის უნივერსიტეტების საერთაშორისო განყოფილებებმა  
ყოველთვის უნდა გაიარონ კონსულტაციები, რადგან მობილობის ტიპის არჩევა 

ყოველთვის დამოკიდებულია კონკრეტულ პარტნიორ ქვეყანაზე. 

 

 

 

 

https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/overview
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/students/studying-abroad_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/opportunities/individuals/trainees/students_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/node/3_en


გაიგე მეტი 

ცეეპუს პროგრამა (CEEPUS) 

ხანგრძლივობა: 3-დან 10 თვემდე 

დასაშვები ქვეყნები: ალბანეთი, ავსტრია, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბულგარეთი, 

ხორვატია, უნგრეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია, მოლდოვა, მონტენეგრო, 

პოლონეთი, რუმინეთი, სერბეთი, სლოვაკეთის რესპუბლიკა, სლოვენია, 

პრიშტინა/კოსოვო 

სწავლის დონე: სადოქტორო 

CEEPUS არის ცენტრალური ევროპის გაცვლითი პროგრამა საუნივერსიტეტო 

კვლევებისთვის და იგი მხარს უჭერს რეგიონალურ თანამშრომლობას 

საუნივერსიტეტო ქსელების ფარგლებში. ამჟამინდელი წევრი ქვეყნებია: 

ალბანეთი, ავსტრია, ბოსნია და ჰერცეგოვინა, ბულგარეთი, ხორვატია, ჩეხეთი, 

უნგრეთი, ჩრდილოეთ მაკედონია, მოლდოვა, ჩერნოგორია, პოლონეთი, 

რუმინეთი, სერბეთი, სლოვაკეთის რესპუბლიკა და სლოვენია. მონაწილეობს ასევე 

პრიტინა / კოსოვო. საზღვარგარეთ სწავლისთვის 3-10 თვიანი სტიპენდიები 

განსაკუთრებით ხელმისაწვდომია CEEPUS პროგრამაში ჩართული 

უნივერსიტეტების სტუდენტებისთვის universities involved in the CEEPUS 

programme,  უნივერსიტეტების ქსელის მიღმა მყოფი ინდივიდუალური 

სტუდენტებისთვის(freemovers) , როგორც მისაღები აპლიკანტებისთვის. 

გაიგე მეტი 

აკნოტის პროგრამა - ჩეხეთის რესპუბლიცა ავსტრია AKTION 

ხანგრძლივობა: დამოკიდებულია გრანტზე 

დასაშვები ქვეყნები: ავსტრია 

სწავლის დონე: ბაკალავრი, მაგისტრი, სადოქტორო 

 

AKTION პროგრამა მხარს უჭერს ჩეხეთის რესპუბლიკასა და ავსტრიას შორის 

ორმხრივ თანამშრომლობას მესამეს სექტორში გრანტებისა და კოლაბორაციული 

პროექტების საშუალებით. კერძო პირთათვის ხელმისაწვდომია სტიპენდიები 

სწავლისა და კვლევისთვის. ჩეხ და ავსტრიელ სტუდენტებს ასევე შეუძლიათ 

სტიპენდიის მისაღებად განაცხადონ ზაფხულის ენის კურსებსა და საზაფხულო 

სკოლებში მონაწილეობის მისაღებად.  ინფორმაცია სტიპენდიებზე ინგლისურ 

ენაზე შეგიძლიათ იხილოთ აქ.here. 

 

 

 

https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb
https://www.ceepus.info/public/network/network.aspx#nbb
https://grants.at/en/


გაიგე მეტი 

სლავური სწავლების საზაფხულო სკოლები 

ხანგრძლივობა: 3-დან 4 კვირამდე 

ქვეყნები: ალბანეთი, ავსტრია (Aktion), ბელგია - Flanders, ბელგია - Wallonia, ბოსნია 

და ჰერცეგოვინა, ბულგარეთი, კანადა (ალბერტა), კოლუმბია, ხორვატია, დანია, 

ეგვიპტე, ესტონეთი, ფინეთი, საფრანგეთი, საქართველო, გერმანია, საბერძნეთი, 

უნგრეთი , ინდოეთი, ისრაელი, იტალია, იაპონია, ლატვია, ლიტვა, ლუქსემბურგი, 

მალტა, მექსიკა, მონღოლეთი, ჩერნოგორია, ნიდერლანდები, ჩრდილოეთ 

მაკედონია, ნორვეგია, ჩინეთის სახალხო რესპუბლიკა, პოლონეთი, პორტუგალია, 

რუმინეთი, რუსეთის ფედერაცია, სერბეთი, სლოვაკეთი, სლოვენია, სამხრეთ 

კორეა, ესპანეთი, შვედეთი, შვეიცარია, ტაივანი, უკრაინა, გაერთიანებული 

სამეფო, აშშ და ვიეტნამი. 

სწავლის დონე: ბაკალავრი, მაგისტრი, სადოქტორო 

ყოველწლიურად, ჩეხეთის განათლების, ახალგაზრდობისა და სპორტის 

სამინისტრო გთავაზობთ სტიპენდიებს სლავური სწავლების საზაფხულო Summer 

Schools of Slavonic Studies სკოლებში მონაწილეობისთვის. ჩეხური ენის ეს კურსები 

ტარდება ჩეხეთის რესპუბლიკის რამდენიმე საჯარო უნივერსიტეტში და 

განკუთვნილია ჩეხეთის / სლავური კვლევების სფეროში მოღვაწე უცხოელი 

სტუდენტებისთვის, მასწავლებლების, თარჯიმნების და სხვა ექსპერტებისთვის. 

გაიგე მეტი  

ვიშეგრადის ფონდის სტიპენდია 

ხანგრძლივობა: 4 სემესტრამდე 

დაშვებული ქვეყნები: ალბანეთი, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელორუსია, ბოსნია და 

ჰერცეგოვინა, საქართველო, კოსოვო, ჩრდილოეთ მაკედონია, მოლდოვა, 

მონტენეგრო, რუსეთი, სერბეთი ან უკრაინა 

სწავლის დონე: სამაგისტრო და მაგისტრის შემსწავლელი სტუდენტები და 

მკვლევარები 

ვიშეგრადის საერთაშორისო ფონდი არის საერთაშორისო ორგანიზაცია, რომელიც 

დააარსეს ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების მთავრობებმა (ჩეხეთი, უნგრეთი, 

პოლონეთი და სლოვაკეთი). ფონდს გააჩნია რამდენიმე საგრანტო პროგრამა, ასევე  

ინდივიდუალური სტიპენდიები და  სტაჟირებები . 

ვიშეგრადის სტიპენდიები მხარს უჭერს სამაგისტრო და სადოქტორო სწავლებებს 

თუ კვლევებს ვიშეგრადის ჯგუფის ქვეყნების უნივერსიტეტებში, ჩეხეთის 

რესპუბლიკის ჩათვლით. განმცხადებლები უნდა იყვნენ ზემოთ ჩამოთვლილი 

უფლებამოსილი ქვეყნებიდან და მათ შეუძლიათ გააკეთონ სასწავლო განაცხადი 4 

სემესტრამდე. დაინტერესებულმა განმცხადებლებმა განაცხადები უნდა 

წარმოადგინონ ყოველი წლის 15 მარტამდე. 

http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies
http://www.msmt.cz/eu-and-international-affairs/summer-schools-of-slavonic-studies


 

გაიგე მეტი 

ბავარიულ-ჩეხური აკადემიური სააგენტოს სტიპენდიები 

ხანგრძლივობა: სხვადასხვა 

დაშვებული ქვეყნები: გერმანია 

სწავლის დონე: ბაკალავრი, მაგისტრი, დოქტორანტი 

ბავარიულ-ჩეხეთის აკადემიური სააგენტო Bavarian-Czech Academic Agency 

სთავაზობს სტიპენდიებს სტუდენტებს, პედაგოგებსა და მეცნიერებს ბავარიის 

საჯარო უნივერსიტეტებიდან  ჩეხური ენის კურსებზე, სტაჟირებზე და კვლევებზე. 

გაიგე მეტი 

ფულბრაიტის პროგრამა 

ხანგრძლივობა: 1 წლამდე 

დაშვებული ქვეყნები: აშშ 

სწავლის დონე: მაგისტრი, სადოქტორო 

ფულბრაიტის პრესტიჟული პროგრამა, რომელსაც აფინანსებენ აშშ და ჩეხეთის 

მთავრობები, აშშ-სა და ჩეხეთის მოქალაქეებს შესაძლებლობას აძლევენ 

შეისწავლონ, ასწავლონ ან ჩაატარონ კვლევები პარტნიორ ქვეყანაში. იგი ღიაა 

ყველა დარგისთვის, იქნება ეს ლიბერალური ხელოვნება თუ მძიმე მეცნიერება 

(გარდა MBA, LLM და კლინიკური მედიცინისა). მისასალმებელია წინადადებები 

ამერიკათმცოდნეობასა და ცენტრალური ევროპის კვლევებში, ასევე წინადადებები 

კულტურათშორისი ან ინტერდისციპლინარული ასპექტების შესასწავლად. აშშ-ს 

კანდიდატებმა უნდა მიმართონ ფულბრაიტის პროგრამის პარტნიორ 

ორგანიზაციებს შეერთებულ შტატებში, სადაც მათ ასევე შეუძლიათ იპოვონ 

აპლიკაციისა და პროგრამის დეტალები. 

გაიგე მეტი 

იოზეფ დობროვდკის სტაჟირება სტიპენდია 

ხანგრძლივობა: მოკლევადიანი სწავლის ხანგრძლივობა 

დაშვებული ქვეყნები: მსოფლიოში 

სწავლის დონე: ახალგაზრდა მკვლევარები (ჩვეულებრივ 35 წლამდე) 

სტიპენდიის მიზანია ხელი შეუწყოს "ჩეხურ კვლევებს" ეროვნული და 

ტერიტორიული დელიმიტაციით , CAS- ის ინსტიტუტში უცხოელი მკვლევარების 

მოკლევადიანი სასწავლო პერიოდის დაფინანსების გზით. სტიპენდია 

განკუთვნილია ახალგაზრდა მკვლევარებისთვის (ჩვეულებრივ, 35 წლამდე 

ასაკში), რომლებმაც ჩეხეთის რესპუბლიკაში უნდა შეისწავლონ ჩეხეთის 

http://www.btha.cz/en/


ისტორიული, კულტურული, ენობრივი, გეოგრაფიული ან ბუნებრივი 

მახასიათებლები. ჯოზეფ დობროვსკის სახელობის საჟირებაზე განაცხადები 

წარედგინებათ CAS ინსტიტუტის დირექტორებს, კონსულტაციის შემდეგ და 

ინსტიტუტის საბჭოს რეკომენდაციის საფუძველზე. 

გაიგეთ მეტი 

ჟდენეკ პეშატის სტიპენდია 

ხანგრძლივობა: მოკლევადიანი სასწავლო ვიზიტები (ჩვეულებრივ 4 კვირა) 

ქვეყნები: მთელს მსოფლიოში 

სწავლის დონე: უცხოელი მკვლევარები, უნივერსიტეტის პედაგოგები და 

დოქტორანტები 

სტიპენდია გამოიყენება უცხოელი მკვლევარების, უნივერსიტეტის პედაგოგებისა 

და დოქტორანტების მოკლევადიანი სასწავლო ვიზიტების მხარდასაჭერად 

რომელიც ეხება ჩეხურ ლიტერატურას ლინგვისტური და ტერიტორიული 
გაგებით , ჩვეულებრივ ოთხი კვირის ხანგრძლივობით. სტიპენდია სასურველია 

მიეცეს იმ განმცხადებლებს, რომელთა პროექტი დაკავშირებულია ICL ზე 

მომუშავე პროფესიულ საკითხებთან. 

 

 

 

 

 

 

 

გაიგე მეტი 

უნივერსიტეტის სტიპენდია 

მასარიკის უნივერსიტეტი(ბრნო) MASARYK UNIVERSITY (BRNO) 

 

მასარიკის უნივერსიტეტის (ბრნო)  ხელოვნების ფაკულტეტის და 

უცხოელთათვის  ჩეხური ენის დეპარტამენტის სტიპენდია Scholarship of the 

Department of Czech for Foreigners. მასარიკის უნივერსიტეტის სამხატვრო 

ფაკულტეტის დეკანი ანიჭებს ექვსს, ხოლო ჩეხურის დეპარტამენტი 

https://kabcest.phil.muni.cz/en/scholarship
https://kabcest.phil.muni.cz/en/scholarship


უცხოელთათვის გადასცემს ექვს სამთვიანი სტიპენდიას, რომელთაგან 

თითოეული ღირებულება შეადგენს 8.000, - CZK თვეში, ჩეხური ენის, 

ლიტერატურისა და კულტურის შესასწავლად. დამატებითი ინფორმაციისთვის 
მოგვწერეთ ელ.ფოსტაზე eva@phil.muni.cz 

სხვა უნივერსიტეტები 

ჩეხეთის ზოგიერთი უნივერსიტეტი სტიპენდიას ანიჭებს სტუდენტის გამოჩენილი 

შედეგების ან რთული პირადი მდგომარეობის გათვალისწინებით. ეს სტიპენდიები, 

როგორც წესი, გადაეცემათ მხოლოდ მოქმედ სტუდენტებს. გადახედეთ თქვენს 

მიერ არჩეული უნივერსიტეტის ვებსაიტს, რომ შეიტყოთ მეტი ხელმისაწვდომი 

სტიპენდიების და განაცხადის მიღების წესის შესახებ. ჩეხეთის რესპუბლიკაში 

შემავალი უნივერსიტეტების სიებთან, მათ ვებგვერდებთან და შესაბამის 

კონტაქტებთან დაკავშირებით ინფორმაცია შეგიძლიათ ნახოთ აქ.here. 

სტიპენდიის პორტალი 

შემოთავაზებული სტიპენდიები და გრანტები ჩეხეთის რესპუბლიკაში 

სწავლისთვის შეგიძლიათ იხილოთ სტიპენდიის პორტალზე Scholarship Portal. 

 

mailto:eva@phil.muni.cz
https://portal.studyin.cz/en/find-your-institution/
http://www.scholarshipportal.com/
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