
 

 

Карлів університет у Празі запрошує на навчання студентів з 

України. Відтак, аби взяти участь у стипендіальній програмі Гавела 

Вацлава Карлового університету у Празі, потрібно такі документи: 

 Медична довідка із зазначеним діагнозом; 

 Біографія; 

 Мотиваційний лист; 

 Копія диплому (якщо є); 

 Витяг із заліково-екзаменаційних відомостей; 

 Заповнена аплікаційна форма (нижче подано алікаційну форму 

англійською мовою разом із українським перекладом). 

Всі документи обов’язково треба перекласти на англійську мову. 

Повний пакет документів, перекладених на англійську мову і 

відсканованих, необхідо надіслати представнику Посольства Чехії в 

Україні, пані Альжбеті Чмеларовій, email: 

Alzbeta_Chmelarova@mzv.cz, а також безпосередньо до Карлового 

університету у Празі, email: rektor@cuni.cz, 

ivana.halaskova@ruk.cuni.cz 

 

 

 

 

 

 



 

UNIVERZITA KARLOVA V PRAZE 

(CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE) 

 

Application Form for Václav Havel Scholarship 

____________________________________________________ 

 
The Václav Havel Scholarship Program was founded by Charles University in 2014.  
It is intended for foreign students and citizens whose access to study has been complicated 
or even made impossible due to repressions by totalitarian, authoritarian and oppressive 
regimes anywhere in the world.  
Its main goal is to give an opportunity to study to those who were illegitimaly prevented 
from it and are exposed to long-standing political oppression. 
 
Charles University admission requirements include successful passing of entrance examinations 
(organized by the relative Faculties). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Please fill out this form on the computer. 

 
1) Please state the reasons for which you can not complete study in your country (form of 
persecution). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

 

2) Study Program: 
  In case you are interested in the whole study degree program please check as appropriate 
  (select only one option): 
 

    Bachelor                                                          

    Master 

    PhD 

In case you wish to complete an interrupted study please indicate how many semesters you would 
like to accomplish at Charles University in Prague (select only one option):  

    number of Bachelor program semesters:            

    number of Master program semesters: 

    number of PhD program semesters:  

                               



 

3) Personal Details: 
Provided personal data will be protected in accordance with the laws of the Czech Republic and 
will be used only for the Vaclav Havel Scholarship Program admission process and the potential 
consequent study at Charles University in Prague. 
 

First name:  

Surname (Family Name): 

Gender:          female ○          male ○ Date of birth:    (YYYY / MM / DD) 

Citizenship: Passport number: 

Permanent address 

Street / House No.: 

City: 

Post code (zip code): 

Country: 

Address for correspondence (if different from above) 

Street / House No.: 

City: 

Post code (zip code): 

Country: 

Telephone: 

E-mail: 

 

4) Home University: 

Name of the university: 

Enrolled since: 

Major subject: 

If you have any diploma, check as appropriate: 

Bachelor                                            Master                                          

 

5) Emergency Contact Person: 

First name:  

Surname (Family Name): 

Relationship: 

E-mail address: 

Telephone (incl. International Dailing Code): 

Contact address 

Street / House No.: 

City: 

Post code (zip code): 



Country: 

 

6) The Charles University faculty you wish to apply to: 

  Faculty: ( http://www.cuni.cz/UKEN-11.html) 

 

  Major subject: (https://is.cuni.cz/webapps/akreditace?verejne&lang=en) 

 
 
7) Language Proficiency Information: 
   Please indicate language of instruction: 

    Czech  

    English  

Your language proficiency must correspond at least to the B2 level according to the Common 
European Framework of Reference for Languages. In case you can not prove this proficiency, you 
can apply for 1 year of Czech language preparation course arranged by the Institute for Language 
and Preparatory Studies (UJOP). The preparatory language course is part of the Scholarship. 

Do you wish to apply for the Czech language preparation course?  

    Yes   

     No    
 
8) Accommodation will be covered by the granted Scholarship. 
 
Do you want to apply for accommodation in a CU student dormitory? 
  

     Yes  

    No   
 
9) The list of additional documents (in English) to be attached to this application:  
    

CV  

Transcript of records   

Statement of purpose  

Copy of diploma  

 
 
   I confirm that the information which I have given in this application is complete and true. 
 
 
  
 
 
  Date ________________  Signature of the student __________________________ 

http://www.cuni.cz/UKEN-11.html
https://is.cuni.cz/webapps/akreditace?verejne&lang=en


КАРЛІВ УНІВЕРСИТЕТ У ПРАЗІ 

(CHARLES UNIVERSITY IN PRAGUE) 

 

 Аплікаційна форма для участі  

у стипендіальній програмі Гавела Вацлава 

____________________________________________________ 

 
Стипендіальна програма Гавела Вацлава заснована Карловим університетом у 2014 
році. 
Програма спрямована на іноземних студентів та громадян, доступ до освіти яких 
ускладненний або навіть неможливий через репресії тоталітарного, 
авторитарного та деспотичного режимів будь-де у світі.  
Головна мета – надати можливість навчання тим особам, яких незаконно 
обмежили в такому праві, а також тим, які знаходяться під довготривалим 
політичним гнітом. 
 
Вимоги вступу до Карлового університету включають успішну здачу вступних іспитів 
(організованих відповідним факультетом). 

-------------------------------------------------------------------------------------------------------

--------------- 

Заповніть, будь ласка, аплікаційну форму на копм’ютері. 

 
1) Зазначте, будь ласка, причини, через які Ви не можете завершити навчання у Вашій 
країні (форма переслідування). 

 

 

 

 

 

                                                                                      
2) Навчальна програма: 

 
Якщо Ви зацікавлені у здобутті повного ступеня, зазначте, будь ласка, відповідну навчальну 
програму (виберіть лише один варіант): 

    Бакалавр                                                          

    Магістр 

    Аспірант 

Якщо Ви бажаєте завершити перерване навчання зазначте, будь ласка, кількість семестрів 
навчання у Карловому університеті у Празі (виберіть лише один варіант):  

    кількість семестрів навчання за програмою підготовки Бакалавр:            

    кількість семестрів навчання за програмою підготовки Магістр: 

    кількість семестрів навчання за програмою підготовки Аспірант: 

                  

              



3) Особисті дані: 
Надану особисту інформацію буде захищено у відповідності із законами Чеської Республіки. 
Інформація використовуватиметься лише для участі у Стипендіальній програмі Гавела 
Вацлава та, у разі вступу, впродовж навчання у Карловому університуті у Празі.   
 

Ім’я:  

Прізвище: 

Стать:          жіноча ○          чоловіча ○ Дата народження:    (РРРР / ММ / ДД) 

Громадянство: Номер паспорту: 

Адреса постійного проживання: 

Вулиця / Номер будинку: 

Місто: 

Поштовий індекс: 

Країна: 

Адреса для кореспонденції (якщо інша, ніж вищезазначена) 

Вулиця / Номер будинку: 

Місто: 

Поштовий індекс: 

Країна: 

Номер телефону: 

E-mail: 

 

4) Вищий навчальний заклад, у якому навчаєтесь у Вашій країні: 

Назва: 

Дата вступу: 

Основний предмет спеціалізації: 

Якщо у Вас є диплом, зазначте, будь ласка: 

Бакалавр                                            Магістр                                          

 

5) Контактна особа у випадку необхідності: 

Ім’я: 

Прізвище: 

Зв’язок: 

E-mail: 

Телефон (з кодом Вашої країни): 

Контактна адреса 

Вулиця / Номер будинку: 

Місто: 

Поштовий індекс: 

Країна: 



 

6) Факультет Карлового університету, у який Ви бажаєте подати заявку: 

  Факультет: ( http://www.cuni.cz/UKEN-11.html) 

 

  Освновний предмет спеціалізації: (https://is.cuni.cz/webapps/akreditace?verejne&lang=en) 

 
 
7) Володіння мовами: 
   Вкажіть, будь ласка, мову навчання: 

    чеська  

    англійська  

Ваш рівень володіння мовою повинен відповідати щонайменше рівню В2 згідно з 
Загальноєвропейськими компетенціями володіння іноземними мовами. Якщо Ваш рівень не 
відповідає вищезгаданому, Ви можете подати заявку на річний підготовчий курс чеської 
мови, який проводиться Інститутом мовної та професійної підготовки (Institute for Language 
and Preparatory Studies UJOP). Підготовчий мовний курс є частиною Стипендіальної 
програми. 

Чи бажаєте Ви подати заявку підготовчий курс чеської мови?  

    Так   

     Ні    
 
8) Поселення покриватеметься за рахунок коштів Стипендіальної програми. 
 
Чи бажаєте Ви подати заявку на поселення у студентському гуртожитку Карлового 
університету? 
 

     Так  

    Ні   
 
9) Перелік додаткових документів (англійською мовою), які необхідно долучити до 
даної анкети:  
    

Біографія  

Витяг із заліково-екзаменаційних 
відомостей  

 

Мотиваційний лист  

Копія диплому  

 
   Я підтверджую вичерпність і правдивіть зазначеної інформації у даній анкеті. 
  
 
 
 Дата ________________  Підпис студента __________________________ 

 

http://www.cuni.cz/UKEN-11.html
https://is.cuni.cz/webapps/akreditace?verejne&lang=en

