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Jak se přihlásit 

Přihlášky se na každou univerzitu podávají individuálně. Navíc, v závislosti na typu univerzity 

se požadavky velmi liší. Některé vyžadují francouzskou nebo mezinárodní maturitu, jiné jsou 

vůči zahraničním studentům mnohem více otevřené a své požadavky na přijetí tomu mají 

uzpůsobeny. Například Sciences Po Paris, přední univerzitní zařízení zaměřené na studium 

humanitních oborů, především pak mezinárodních vztahů, má několik typů přijímací procedury. 

Vůči zahraničním studentům, kteří nemají francouzskou maturitu (tzv. baccalauréat) jsou 

paradoxně prakticky nejvstřícnější a celý přijímací proces je značně individualizován. Zahraniční 

student ucházející se o přijetí na Sciences Po tak nemusí projít centralizovanými přijímacími 

zkouškami, které jsou noční můrou mnohých francouzských studentů, a stačí mu tak pouze 

vyplnit elektronickou přihlášku, která obsahuje: (1) kontaktní informace, (2) CV (3) dosavadní 

známky na vysvědčení, (4) doporučení od 2 profesorů a (5) motivační dopis. Nicméně pokud se 

student hlásí na některý z dvojitých programů, jez Sciences Po nabízí ve spolupráci s jinými 

univerzitami, požadavky se mohou lišit. 

 

Pokud je student na základě elektronické přihlášky vybrán do druhého kola, čeká ho přijímací 

pohovor. Ten trvá cca 45 minut a skládá se z 15 minutové prezentace článku, který student obdrží 

na místě 30 minut před pohovorem, dále z 15 minut otázek relevantních k článku či k jeho tématu, 

15 minut otázek o dosavadních zkušenostech studenta a jeho mimoškolních aktivitách, a konečně 

10 až 15 minut otázek o studentovi samotném (otázky se mohou tykat knihy, kterou jste naposled 

četli, či nejaktuálnějšího dění ve světě – např. jak byste vyřešili stávající uprchlickou krizi, či jak 

oživit Eurozónu).  

 

Pohovory se konají v různých městech po celém světě včetně Prahy, a to jak ve francouzštině, tak 

v angličtině v závislosti na programu respektive kampusu, na který se hlásíte. Porota většinou 

nehledá fakticky dokonalé odpovědi, ale spíše schopnost věcně a přehledně organizovat 



argumenty, mít přehled o aktuálním dění ve světě a mít na něj vlastní názor, a především 

schopnost improvizovat a neupadat do rozpaků při otázce na téma, o kterém student nemá ani 

ponětí. 

 

Veškeré potřebné informace o přihlašování na Sciences Po jsou pak dostupné na webu: 

http://www.sciencespo.fr/admissions/en/content/undergraduate-international-admissions  

 

Financování studia 

Sciences Po Paris má pro občany členských státu EU jeden z nejštědřejších programů vůbec. Výše 

školného se odvíjí od příjmu rodičů, přičemž pokud ty stanovené výše nedosahují, škola 

studentům školné odpouští úplně a poskytuje také stipendium. V prvním roce je stipendium pro 

ty, kteří jej potřebují, vyplaceno plně ze zdrojů Sciences Po; v následujících letech je student 

povinen si zažádat o sociální stipendium francouzské vlády, tzv. CROUS, jež je v případě potřeby 

doplaceno ze strany Sciences Po tak, aby student obdržel minimálně stejnou částku jako 

v průběhu prvního roku jeho studia. 

 

Dále Sciences Po svým nejlepším studentům uděluje také tzv. meritní stipendia bez ohledu na 

finanční zázemí studentů. Nadto je možné také obdržet stipendium od města či regionu, ve 

kterém je dotyčný kampus umístěn. Na tyto stipendia však na rozdíl od stipendia Sciences Po 

neexistuje nárok a jsou vyplácena pouze vybraným studentům. 

Konečně, všichni studenti, tzn. i ti, kteří se nekvalifikují pro finanční pomoc, si mohou zažádat 

o ubytovací stipendium, jehož výše se odvíjí od města, ve kterém student pobývá. Toto 

stipendium může mimo Paříž pokrýt až 50 % nákladů na ubytování, v Paříži pak 15–35 %. 

 

Studentům, kteří obdrží stipendium, pak toto stipendium pokrývá odhadem 25–95 % nakladu na 

život studenta v závislosti na studentových potřebách a osobních výdajích.  Nespornou výhodou 

studia na Sciences Po je tedy fakt, že student, jenž si nemůže dovolit zaplatit školné nejen, že 

školné vůbec platit nemusí, ale nadto je schopen ze stipendia pokrýt většinu svých nákladů. Tím 

http://www.sciencespo.fr/admissions/en/content/undergraduate-international-admissions


pádem se studenti Sciences Po mohou velmi snadno vyhnout jakékoliv formě studentské půjčky, 

a po ukončení studia „jít zachraňovat svět“ a ne svůj bankovní účet. 

 

 


