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Užitečné odkazyZkušenosti studentů

Ministerstvo školství, kultury, sportu,  
vědy a technologií Japonska (MEXT) 

Velvyslanectví Japonska v ČR každoročně přijímá přihlášky 
do výběrového řízení na několik typů dlouhodobých 

studijních stáží na japonských univerzitách. Mezi výhody 
programů patří široký výběr univerzit ze všech oblastí 

Japonska, dostatečně vysoké stipendium a hrazené  
školné i zpáteční letenka.

Web Velvyslanectví Japonska 
s aktuálními informacemi 
pro uchazeče z ČR 

https://www.cz.emb-japan.go.jp
/cz/jicc_study.html

Study in Japan  
detaily o stipendiích MEXT 

https://www.studyjapan.go.jp
/en/toj/toj0302e.html

Příručka o studiu v Japonsku 

https://www.jasso.go.jp
/en/study_j/sgtj.html

Nástroj na vyhledávání univerzit  
v Japonsku 

https://www.jasso.go.jp/en
/study_j/search/daigakukensaku.html

Spolek studentů a absolventů 
japonských škol 

https://japanalumni.webnode.cz/

Portál „Open for Professionals“
Práce v Japonsku 

https://www.jetro.go.jp/en/hrportal

Touha po dobrodružství, 
nepoznaném a především velké 
životní výzvě. To vše mě lákalo 
na cestu Japonskem a díky MEXT 
se stalo mým splněným snem. 
Na Ósacké univerzitě nyní studuji 
chemii a pracuji se špičkami ve 
svém oboru; ve volném čase 
pak obdivuji krásy zdejší přírody 
a kultury, piluji japonštinu 
a trávím čas s přáteli, díky kterým 
se Japonsko stalo mým novým 
domovem. Manuela Voráčová

Research student
Osaka University

(od r. 2018)

Matěj Voslař
Undergraduate student

University of Tsukuba 
(2014—2019)

Adam Tomšů
Japanese studies student

Kyoto University  
(2016—2017)

V rámci tohoto stipendia jsem 
vystudoval obor pedagogika na 
University of Tsukuba. Díky životu 
v Japonsku jsem ovládl japonštinu 
a setkal se s lidmi různých kultur 
a hodnot, což mi pomohlo více 
naslouchat a být skromnější. Stihl 
jsem procestovat více než 30 ze 
47 prefektur Japonska a poznal 
tak místní specifická nářečí, kuchyni 
i kulturu.  Práce s Japonci mě zase 
naučila zodpovědnému přístupu k práci. 
Těchto pět let mi přineslo zkušenosti, 
ze kterých budu čerpat  
po celý život.

Stipendium „Nikkensei“ je pro 
studenty japanologických oborů 
skvělou příležitostí prohloubit 
jazykové znalosti (a hned je 
otestovat v akademickém 
prostředí i běžném životě) a poznat 
japonskou kulturu a společnost 
z první ruky. Japonsko je mnohem 
více než jen skvělá kuchyně, 
staré tradice nebo současná 
popkultura – ale to je třeba  
zažít na vlastní kůži.

Více zkušeností studentů k dispozici na webu Velvyslanectví Japonska.

https://www.cz.emb-japan.go.jp/cz/jicc_study.html
https://www.studyjapan.go.jp/en/toj/toj0302e.html
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/sgtj.html
https://www.jasso.go.jp/en/study_j/search/daigakukensaku.html
https://www.jetro.go.jp/en/hrportal
https://japanalumni.webnode.cz/


Japanese studies student Undergraduate student

Roční program pro studenty bakalářských 
japanologických oborů

............................

Cílem je zdokonalení znalostí japonštiny,  

japonské kultury a života v Japonsku včetně  

poznávání specifik dané lokality
............................

Možnost navštěvovat přednášky společně  

s japonskými studenty
............................

Výběr z cca 70 univerzit, včetně soukromých
............................

Výše stipendia: okolo 115 000 JPY/měsíc

Květen

Červen

Červenec

Prosinec

Květen
Odevzdání přihlášek

Odevzdání přihlášek

Červen
Oznámení finálních výsledků

Únor
Odevzdání přihlášek
Písemný test

Červen
Písemný test, pohovorPísemný test

Pohovor

Červenec
Oznámení výsledků 1. kola 
výběrového řízení

Srpen—Září
Komunikace s univerzitami

Oznámení výsledků 1. kola výběrového řízení

Prosinec
Oznámení finálních výsledků

Oznámení finálních výsledků

Březen
Pohovor
Oznámení výsledků 1. kola výběrového řízení

Duben—Září (následující rok)
Odjezd do Japonska

Duben—Září (následující rok)
Odjezd do Japonska

Září
Odjezd do Japonska

Dlouhodobý program určený pro studenty ve věku 18—25 let

............................

Možnost výběru z humanitních i přírodovědných oborů

............................

Obvykle 1 rok přípravného kurzu (japonština, japonské reálie 

a další předměty podle vybraného oboru) následovaný 4—6 

lety vysokoškolského studia (podle oboru)

............................

Kandidáti s vynikající znalostí japonského jazyka mohou 

požádat o přímé umístění na vybranou univerzitu 

bez přípravného kurzu

............................

Výše stipendia: okolo 115 000 JPY/měsíc

Stipendium pro studenty 
japanologických oborů

Research student

Dlouhodobý program (1,5 roku a déle) se zaměřením 

na vlastní výzkum pro studenty všech oborů

............................ 

Pro studenty a absolventy mladší 35 let, kteří mají alespoň 

bakalářský titul (nebo jej získají před plánovaným odjezdem 

do Japonska)
............................ 

Možnost získat magisterský či doktorský titul  

z japonské univerzity

............................

Studenti bez dostatečné znalosti japonštiny absolvují  

na začátku programu půlroční intenzivní kurz 

............................

Možnost studia na kterékoliv univerzitě v Japonsku 

(na základě individuální domluvy kandidáta s danou univerzitou)

............................

Výše stipendia: okolo 140 000 JPY/měsíc

Postgraduální stipendium  
pro všechny obory

Stipendium pro studium vysoké 
školy v Japonsku


