STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2015/2016 ● ARGENTINA

Číslo článku

ARGENTINA

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Studijní pobyty pro
9 studenty MSP (od 4.roč.)
a DSP

36

Výzkumné pobyty pro
9
studenty DSP

36

Š
Š

Přijímající
organizace

MŠ
Arg.
rep.
MŠ
Arg.
rep.

Úhrada
cestovného

VŠ
VŠ

Úhrada
pobytu

MŠ
Arg.
rep.
MŠ
Arg.
rep.

Nabízená stipendia
místa (M),
roky (r),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Délka pobytu
roky (r),
semestry (s),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Jiné údaje

Termín
odevzdání
přihlášek

10 m

Zahájení studijního pobytu:
březen - duben 2015

28. 11. 2014
do 15:00

2-9 m

Realizace výzkumu:
mezi březnem 2015
a únorem 2016

28. 11. 2014
do 15:00

20 m

Stipendijní program postgraduálního studia pro české občany se uskutečňuje na základě dohody podepsané mezi Ministerstvem školství Argentinské republiky a Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy České republiky.
Ministerstvo školství Argentinské republiky nabízí českým občanům stipendia v celkovém rozsahu 20 měsíců na státních univerzitách v Argentině.
Rozdělení měsíčních stipendií pro různé druhy pobytu bude stanoveno výběrovou komisí vytvořenou za účelem hodnocení žádostí.
Stipendia pro návazné studium se specializací a návazné magisterské studium budou udělena na období 10 (deseti)měsíců a budou obnovitelná pro následující
akademický rok, tj. pro rok 2016. Stipendia budou obnovena studentům, kteří splní své akademické povinnosti ve stanovené době a po obsahové stránce a předloží
pracovní harmonogram zahrnující zakončení studia ve druhém roce udělení stipendia.
Nabídka stipendií pokrývá všechny obory studia s výjimkou postgraduálního studia medicíny, zubního lékařství, účetnictví, reklamy, podnikové ekonomie a
psychoanalýzy.
Pobyty za účelem návazného studia se specializací a návazného magisterského studia musí být zahájeny bez výjimky v období mezi březnem a dubnem 2015.
Pobyty za účelem výzkumu se mohou uskutečnit v období mezi březnem 2015 a únorem 2016.
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Podmínky účasti ve výběrovém řízení jsou následující:
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.

Být českým občanem a mít v době podání žádosti bydliště na území ČR.
Nemít v Argentině zahájené studium v postgraduálním programu.
Mít ukončené vysokoškolské vzdělání v programu s dobou studia v trvání minimálně čtyři (4) roky.*
Dosáhnout během vysokoškolského studia a/nebo postgraduálního programu akademického průměru, který odpovídá minimálně 70% maximálního možného
ohodnocení, včetně nesložených zkoušek, v souladu s hodnotící stupnicí dané vysoké školy.
Doložit předchozí významnou odbornou činnost a aktivity.
Mít pokročilou znalost španělského jazyka na úrovni umožňující absolvování postgraduálního studia.
Nedosáhnout věku třiceti sedmi (37) let před 31/12/2014
Splnit veškeré požadavky pro přijetí či předběžné přijetí nebo pozvání k uskutečnění studií na zvolené akademické instituci.
Splnit veškeré požadavky pro vstup a pobyt v Argentinské republice. (Každá univerzita bude nápomocna uchazečům ohledně požadavků a procedur nezbytných k
pobytu.)
Pobyt v Argentině v době čerpání stipendia je povinný.
Zavázat se k návratu do země svého původu po ukončení stipendijního pobytu.

*V případě, že se o stipendijní pobyt ucházejí i studenti magisterského studia, musí splňovat bod č.3.
Proto se doporučuje, aby se o stipendijní pobyty ucházeli studenti až ze čtvrtých ročníků magisterského studia a výše, jelikož v Argentině budou studovat již v programu
postgraduálním.
Uchazeči o studijní/výzkumný pobyt musí doručit nejpozději do 28. listopadu 2014 do 15.00 hodin do sídla Akademické informační agentury
(Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) dokumenty dle následujícího seznamu:
1 A. * vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia"
1. *

Na počítači vyplněná žádost o stipendium ve španělském jazyce a s podpisem žadatele. (Formulář k podání žádosti je ke stažení na následujícím odkazu:
http://portales.educacion.gov.ar/dnci/becas/becas-de-posgrado-para-extranjeros-en-argentina/)
2. *
Kopie průkazu totožnosti nebo pasu (ve formuláři oddíl A.3)
3.
Originál nebo ověřená kopie dokladu o poskytnutí placeného/neplaceného pracovního volna (uvedeného v oddílu A.15, týká se žadatelů o výzkumný pobyt)
4. *
Ověřená kopie diplomu a výpis zkoušek s uvedením dosaženého studijního průměru včetně výčtu nesložených zkoušek (oddíl B.1)
5.
Originál nebo ověřená kopie potvrzení o doktorandském studiu (oddíl B.1, týká se žadatelů o výzkumný pobyt)
6. Kopie nejvýše tří potvrzení o publikační činnosti (oddíl B.2, týká se žadatelů o výzkumný pobyt, ostatní fakultativně )
7. Kopie nejvýše tří potvrzení o účasti na akademických či vědeckých seminářích a kurzech (oddíl B.3, týká se žadatelů o výzkumný pobyt, ostatní fakultativně)
8. Kopie nejvýše tří potvrzení o udělení čestných uznání, cen nebo stipendií (oddíl B.4, týká se žadatelů o výzkumný pobyt, ostatní fakultativně)
9. Originály či ověřené kopie nejvýše tří dokladů prokazujících aktuální pedagogické působení na vysokoškolské úrovni (oddíl C.1, týká se žadatelů o výzkumný pobyt)
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10. Originály či ověřené kopie nejvýše tří dokumentů prokazujících aktuální účast na výzkumné činnosti na vysokoškolské úrovni či ve výzkumném centru (oddíl
C.2, týká se žadatelů o výzkumný pobyt)
11. Originály nebo ověřené kopie nejvýše tří dokladů prokazujících aktuální placené pozice v pracovních vztazích k jiným institucím (oddíl C. 3, týká se žadatelů o výzkumný
pobyt)
12. Kopie nejvýše tří potvrzení prokazujících dříve vykonávané funkce a pracovní pozice (oddíl C.4, týká se žadatelů o výzkumný pobyt)
13. * Potvrzení dokládající úroveň jazykových znalostí ve španělštině (oddíl D)
14. Kopie nejvýše tří potvrzení dokládajících dobrovolnou činnost ve společenských, kulturních, vzdělávacích nebo odborných organizacích, jejichž členem uchazeč je, a/nebo
v nich aktivně pracuje (oddíl E)
15.* Dva doporučující dopisy s originálními podpisy adresované pro hodnotící komisi Stipendijního programu postgraduálního studia pro české občany –Výběrové řízení 2014
– 2015. Přesný formát není stanoven (oddíl F). Doporučující dopis by měl věrohodným způsobem zdůvodnit, proč jeho pisatel žadatele doporučuje, včetně zmínění vlastností
žadatele, hodnoty výzkumné práce, kterou se chystá v Argentině uskutečnit, a jejího přínosu po návratu do země původu.
16.* Dopis o přijetí na vybranou vysokou školu s podpisem rektora, děkana fakulty nebo ředitele studijního oddělení (uvedeno v příloze). Akceptační dopis může být předložen
ve formě originálu, bude-li žadateli zaslán poštou, nebo vytištěné kopie, bude-li žadateli zaslán e-mailem.
*Tyto položky jsou povinné pro všechny žadatele.
DŮLEŽITÁ UPOZORNĚNÍ:
• Předkládaná kompletní dokumentace žádosti bude jednostranně vytištěna na papíru formátu A4, nesešitá dohromady, vše v jedné složce. Doporučuje se použít etikety k
označení jednotlivých oddílů žádosti. Nepoužívat dodatečné složky.
• Veškeré předložené dokumenty musí být v pravém horním rohu očíslovány podle posloupnosti.
• Legalizaci nebo ověřování dokumentů může provést stejná instituce, která dokument, osvědčení čí potvrzení vystavila, a to s použitím razítka a originálního podpisu na kopii,
s označením, že se jedná o věrnou kopii originálního dokumentu.
• Bude akceptována vždy jedna žádost o stipendium na osobu. Pokud je žadatel přijat do více studijních programů, je nutné, aby si v době podání této žádosti zvolil pouze
jeden z nich.
• Ministerstvo školství může v průběhu výběrového řízení kdykoliv požádat žadatele o stipendium o poskytnutí dalších dokumentů.
• Obecně platí, že nebudou akceptovány změny studijních programů, či změny zahájení a ukončení studijního pobytu.
Ministerstvo nezaručuje vlastní přijetí žadatelů, naopak uchazeči o toto stipendium musejí být nejprve přijati nebo předběžně přijati ke studiu některého programu z
nabídky akademického roku 2015 nebo být pozváni na výzkumný pobyt v Argentině. Ministerstvo nenavazuje spojení mezi akademickými ústavy a žadateli o stipendium.
Každému zájemci o stipendium se doporučuje, aby se přímo spojil s univerzitou či vysokou školou a vyřídil veškeré administrativní náležitosti a předložil všechny dokumenty,
které daná instituce považuje za nezbytné k rozhodnutí o přijetí. Žádosti uchazečů o stipendium, kteří nebyli přijati nebo předběžně přijati některou z veřejných národních
univerzit či státních vysokých škol, nebudou akceptovány.
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Součástí stipendia Ministerstva školství jsou následující benefity:
• Měsíční stipendium na pokrytí životních nákladů 6.000 ARS (šest tisíc argentinských pesos).
• Pokrytí zdravotní péče.
• Roční zápisné v případě návazného studia se specializací a návazného magisterského studia.
• Motivační stipendium pro studenty obhajující v roce následujícím po realizaci návazného studia se specializací nebo návazného magisterského studia závěrečnou práci.
V případě potřeby budou žadatelé pozváni k pohovorům v rámci výběrového řízení, které by se uskutečnilo v Praze za účasti zástupců MŠMT a zástupců
Velvyslanectví Argentiny předběžně ve druhém týdnu měsíce prosince 2015.

