
Scholarship  

Stipendisté 
Bakala Foundation
V rámci programu Scholarship bylo podpořeno již 155 stu-
dentů. Víc než polovina z nich 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 University nebo Columbia University.

Absolventi programu Scholarship dále působí na uni-
verzitách, v mezinárodních organizacích a soukromém 
sektoru. Mnoho z nich pokračuje v dalším studiu, včetně 
doktorského, a působí ve vědě, výzkumu, vzdělávání nebo 
byznysu v 16 zemích po celém 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
— twitter.com/bakala_fdn
— #bakalascholar

Katarína Svitková, Ph.D.
svitkova@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 
nadace Bakala Foundation nabízí 
od roku 2010 stipendia talentovaným 
zájemcům o studium na prestižních 
zahraničních univerzitách.

Stipendia jsou určena pro 
středoškolské a vysokoškolské 
studenty, kteří se dlouhodobě věnují 
svému oboru a vědí, jak prvotřídní 
vzdělání do budoucna zúročit.
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Komu je program určen?

— Studentům a zájemcům o studium ucelených 
bakalářských či magisterských programů na prestižních 
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
LEDEN: vyhlášení nového ročníku, zveřejnění témat esejí pro 

daný rok, otevření online přihlášky.
DUBEN: uzávěrka přihlášek (včetně doporučujících dopisů).
SRPEN: uchazeči, kteří uspěli v prvním kole, obdrží pozvánku 

k finálnímu pohovoru.
ZÁŘÍ: 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 vybírání ve dvou 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 jsou 
pozváni k ústním pohovorům.

Ti pak mají při pohovoru 25 minut na to, aby přesvědčili komisi, 
proč jsou vhodnými kandidáty na získání stipendia. Kromě 
motivace studovat vybraný obor a dosažených výsledků se čle-
nové komise zajímají i o budoucí plány žadatelů, jejich postoj 
ke vzdělání, ochotu angažovat se ve veřejném životě a o mi-
moškolní aktivity uchazečů.

Vybraní studenti jsou v případě svědomitého plnění povinností 
podporováni po celou dobu studia programu, na který stipen-
dium získali.

Nina Formánek 
Jaganjacová
London School of 
Economics: Populace 
a rozvoj

Stipendium od 
Bakala Foundation 
mi otevřelo dveře do 
nového světa. Jsem si 
vědoma, kolik mi toho 
studium na London 
School of Economics 
po všech stránkách 
dalo a velmi si vážím 
toho, že jsem na této 
cestě nebyla sama, 
ale s podporou všech 
z nadace.

Ronald Prokeš
Tisch School of the 
Arts, New York Univer-
sity: Herectví

Bez podpory Bakala 
Foundation bych se 
nemohl stát prvním 
Čechem, který studu-
je herectví na Tisch 
School v New Yorku. 
Myslím na to každý 
den a snažím se moc, 
abych si tu podporu 
zasloužil. Děkuji.


