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Komu je program určen?

 — Studentům a zájemcům o studium ucelených 
bakalářských či magisterských programů na předních 
zahraničních univerzitách.

 — Uchazečům, kteří prokážou motivaci ke studiu, výborné 
dosavadní akademické výsledky a potřebu stipendia 
k uskutečnění studia.

 — Občanům České republiky, případně mladým lidem 
s trvalým pobytem v ČR, ve věku maximálně 33 let ke dni 
uzávěrky přihlášek daného ročníku.

Doporučujeme hlásit se do programu rok před plánovaným 
začátkem studia; nicméně je možné o stipendium požádat 
i v samotném roce nástupu do studia, případně i poté, co 
studium již započalo. Vždy se ale musí jednat o ucelený 
bakalářský nebo magisterský program.

Časový harmonogram 
programu Scholarship
LISTOPAD: Vyhlášení nového ročníku, zveřejnění témat esejí 

pro daný rok, otevření online přihlášky.
LEDEN: Uzávěrka přihlášek (včetně doporučujících dopisů).
DUBEN: Vyrozumění o výsledcích prvního kola (přihlášky), 

úspěšní uchazeči postupují do druhého kola.
KVĚTEN: Vyrozumění o výsledcích druhého kola (analýza 

finanční potřeby), úspěšní uchazeči jsou pozváni 
k pohovorům.

ČERVEN: Pohovory odborné komise s finalisty, vyhlášení 
výsledků.

Online přihláška

 — Vyplňuje se v anglickém jazyce 
na webu Bakala Foundation;

 — obsahuje osobní údaje žadatele, akademické výsledky, 
mimoškolní aktivity, studijní plán, esej;

 — zahrnuje odhadovaný rozpočet studia a čestné prohlášení 
o příjmech rodiny uchazeče;

 — její součástí musí být jeden nebo dva doporučující dopisy 
od pedagogů / mentorů.

Průběh 
výběrového řízení

 — Stipendisté jsou vybíráni ve třech kolech.
 — V prvním kole výběrového řízení jsou posuzovány všechny 

přijaté přihlášky. Komise složená ze zástupců nadace 
Bakala Foundation a z nezávislých expertů určí uchazeče, 
kteří postupují do druhého kola.

 — Ve druhém kole výběrového řízení komise posuzuje 
potřebu finanční podpory. Studenti s doložitelnou 
potřebou finanční podpory jsou pozváni k pohovorům.

 — U pohovorů mají uchazeči 20 minut na to, aby přesvědčili 
komisi, proč jsou vhodnými kandidáty na získání stipendia. 
Kromě motivace studovat vybraný obor a dosažených 
výsledků se členové komise zajímají i o budoucí plány 
žadatelů, jejich postoj ke vzdělání, ochotu angažovat se ve 
veřejném životě a o mimoškolní aktivity uchazečů.

 — Vybraní studenti jsou v případě svědomitého plnění 
povinností podporováni po celou dobu studia programu, 
na který stipendium získali.

Eva Staněk
Organizational 
Dynamics and 
Leadership, 
University of 
Pennsylvania

Získání stipendia 
Scholarship byla 
jedna z nejlepších 
věcí, které se mi 
v životě staly. Díky 
nadaci jsem mohla 
studovat na jedné 
z nejprestižnějších 
amerických univerzit. 
Tato příležitost mi ote-
vřela mnoho obzorů, 
osobních i profesních, 
a každý den jsem za 
ni vděčná. Některé 
životní šance přichází 
jen jednou za život, tak 
tu svoji nepropásněte 
a neváhejte se do 
programu Scholarship 
přihlásit.

David Popelka
English Literature, 
University of York

Jsem velmi vděčný za 
to, že i díky stipendiu 
Scholarship se mi 
splnil sen a mohu 
studovat literaturu 
v Anglii. Je skvělé, 
že získání stipendia 
neznamená jen dostat 
finanční podporu, ale 
i přátelskou oporu 
v těžkých situacích. 
V neposlední řadě mi 
program Scholarship 
otevřel dveře do 
úžasné komunity sti-
pendistů, opravdu 
zajímavých lidí, 
kteří mě motivují v 
mých studiích. 



Scholarship  

Stipendisté 
Bakala Foundation
V rámci programu Scholarship již bylo podpořeno 
bezmála 200 studentů. Víc než polovina z nich studuje 
nebo studovala ve Velké Británii, zejména na University of 
Cambridge, University of Oxford nebo University College 
London. Čtvrtina stipendistů si vybrala prestižní univerzity 
ve Spojených státech, jako jsou například Harvard Univer‑
sity nebo Columbia University.
Absolventi programu Scholarship dále působí na univer‑
zitách, v mezinárodních organizacích, veřejném i soukro‑
mém sektoru. Mnoho z nich pokračuje v dalším studiu, 
včetně doktorského, a působí ve vědě, výzkumu, vzdělává‑
ní nebo byznysu v Česku i ve světě.

I Vy se můžete stát jedním / jednou z nich.

Více o programu 
Scholarship 
a poradenství o studiu 
v zahraničí najdete na:

 — www.bakalafoundation.org
 — facebook.com/bakalafoundation
 — instagram.com/bakala_foundation
 — linkedin.com/company/the ‑bakala ‑foundation
 — twitter.com/bakala_fdn
 — #bakalascholar

Jana Wittbergerová
wittbergerova@bakalafoundation.org

Pro více informací 
o programu Scholarship 
se neváhejte obrátit na 
manažerku programu:

Nevíte si rady s výběrem 
oboru, univerzity nebo 
s přijímacím procesem 
na zahraniční univerzity? 
Nadace Bakala Founda-
tion nabízí profesionální 
a bezplatné poradenství 
ve formě přednášek, 
workshopů a individuál-
ních konzultací (osobně 
i na dálku). Pořádáme 
také přednášky na střed-
ních školách – můžeme 
přijet i do té Vaší!

Neváhejte kontaktovat 
studijní poradkyni pro 
studium v zahraničí:

Kristýna Burdová Borsodi
borsodi@bakalafoundation.org

Scholarship
Prostřednictvím programu Scholarship nabízí 
nadace Bakala Foundation od roku 2010 
stipendia talentovaným zájemcům o studium 
na předních zahraničních univerzitách.

I Vy si můžete splnit sen o studiu 
na špičkové univerzitě v zahraničí.


