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Vážená paní, vážený pane, 

dovoluji si Vás informovat o vyhlášení výběrového řízení na stipendia, které Japan Society 
for the Promotion of Science (JSPS) každoročně vyhlašuje v rámci programu JSPS 
Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers.  

Podat lze žádost o pobyt na japonských pracovištích v délce 12–24 měsíců s nástupem 
nejpozději 30. listopadu 2023. Termín uzávěrky pro podání žádostí je 17. dubna 2023. 

Dokumentace je k dispozici ke stažení na internetových stránkách AV ČR v rubrice Meziná-
rodní vztahy – Aktuality (odkaz zde) a zahrnuje: 

Souhrnné pokyny pro žadatele 
Formulář žádosti a pokyny k jeho vyplnění 
 
Povinné přílohy k žádosti jsou: 

Diplom o udělení titulu Ph.D. (PhD Certificate) 
Dopis z přijímajícího pracoviště/pozvání (Letter of acceptance / invitation) 
Doporučení (Letter of recommendation from current or previous supervisor) 
 
Všechny dokumenty musí být v angličtině nebo japonštině. Výsledky výběrového řízení budou 
k dispozici na přelomu května/června 2023. Děkuji předem za šíření této informace dále 
v rámci vaší instituce. 
 
S přátelským pozdravem 
 
 
 
 

prof. RNDr. David Honys, Ph.D. 
 

https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/mezinarodni-vztahy/aktuality/Japonsko-JSPS-Postdoctoral-Fellowship-for-Overseas-Researchers-2023/
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Dears Madam or Sir, 

Hereby, I would like to inform you about the call for applications for fellowships that the Japan 
Society for the Promotion of Science (JSPS) announces annually under the JSPS 
Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers program. 

Applications can be submitted for a 12-24 month stay in Japan, starting no later than 
30 November 2023. The deadline for applications is 17 April 2023. 

The documentation is available on the website of the CAS - International Affairs - News 
section (link here) and includes: 

Instructions for applicants 
Application form and instructions on how to complete the application 
 
Required attachments to the application are: 

PhD certificate/diploma 
Letter of acceptance/invitation 
Letter of recommendation from a current or previous supervisor 

All documents must be in English or Japanese. The results of the selection procedure will be 
available in late May/June 2023. Thank you in advance for distributing this information within 
your institution. 

Yours sincerely, 
 
 
 
 
 

Prof. RNDr. David Honys, Ph.D. 
 
 

https://www.avcr.cz/en/academic-public/international-affairs/news/Japan-JSPS-Postdoctoral-Fellowship-for-Overseas-Researchers-2023/
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