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A kdo to zaplatí?

Může to být ale i nevýhoda, pokud zjistíte, že
daný obor vlastně dělat nechcete.

VY SAMI – Nezní to příliš populárně, ale

INVESTOR – Potkáte ho třeba ve výtahu.
Zaujmete ho a on vám zaplatí školu. A okolí
se vás bude opatrně ptát, co za to chce.
V Americe je poměrně běžné investovat
do nadějných lidí a nechtít nic víc než práci
a snahu během studia (a přání k Vánocům).
Nemusíte čekat na štěstí, choďte na akce,
které se týkají toho, co chcete studovat,
případně zkuste slušně oslovit lidi, kteří by
mohli chtít podpořit to, co děláte. I kdyby
vám jen poradili, bude to stát za to.

jako první byste měli začít pracovat a šetřit
si. Můžete si půjčit (i od škol) a splácení
nechat na dobu, kdy to bude díky vzdělání
snazší. Pokud nechcete riskovat a investovat
sami do sebe, proč by měl někdo jiný?

ŠKOLA – Některým školám jde jen o peníze.

Některým jde o kvalitní studenty. Několik
škol včetně Harvardu finanční situaci
uchazečů vůbec neřeší, ale ostatní si mezi
podobnými uchazeči radši vyberou toho,
který peníze nepotřebuje. Budete-li mít
dobré akademické výsledky, možná získáte
stipendia a granty (obvykle na konkrétní
projekty) i od dalších institucí.

ZAMĚSTNAVATEL – Zajímáte se
o konkrétní výzkum nebo oblast? Možná vám
přispěje organizace, která odhalí váš talent
a bude vás chtít v týmu. Pravděpodobně
u ní budete muset pár let pracovat, takže se
nemusíte bát, že zůstanete s titulem na ocet.

NADACE

Fulbrightova komise
Vládní organizace, která vznikla v roce 1991
na základě dohody mezi vládami České
republiky a Spojených států amerických.
Krom stipendií na navazující studia nebo
výzkum na magisterské nebo doktorské
úrovni, která financují obě vlády, poskytuje
i bezplatné poradenství týkající se jakéhokoli
studia ve Spojených státech.
Uzávěrka přihlášek je v září 2013.

Nadace The Kellner Family Foundation
Projekt Univerzity byl původně určený
absolventům Open Gate, ale nyní poskytuje
stipendia na bakalářské i magisterské
programy studentům i z jiných škol. Hodnotí
jejich dosavadní akademické výsledky,
prestiž zvolené univerzity, motivaci, aktivitu
v dalších oblastech a také finanční situaci.
Uzávěrka přihlášek bude 31. května 2014.
Nadace Zdeňka Bakaly
Stipendia jsou určena studentům základních
univerzitních programů i pro pokračující
studenty. V případě odpovídajících výsledků
je podporuje po celou dobu studia. Žadatelé
by měli být cílevědomí, v něčem výjimeční
a měli by pomáhat potřebným.
Uzávěrka přihlášek bude v květnu 2014.
Nadační fond Martiny a Tomáše Krskových
Stipendia jsou na jeden rok magisterského
studia technických oborů, přírodních
věd, ekonomie, historie a politologie na
vybraných prestižních školách. Cílem nadace
je umožnit kvalitní vzdělání těm, kdo mají
jasno v tom, co chtějí dělat. Jak říká Tomáš
Krsek, „elity posouvají národ vpřed“.
Termín uzávěrky je na vás.
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