STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2016/2017 ● RUMUNSKO

Číslo článku

RUMUNSKO

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Studijní pobyty pro
studenty BSP, MSP a DSP
Studijní a přednáškové
11
pobyty pro VŠ učitele
12

Letní kursy rumunštiny
13 pro VŠ studenty a VŠ
učitele v roce 2016

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Rum*

MVVM R

VŠ

Rum*

MVVM R

VŠ

Rum

MVVM R

VŠ

Úhrada
pobytu

MŠMT
ČR
MŠMT
ČR
MVVM R

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

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

27 m

2-9m

3m

do 1 m

4M

1m

Jiné údaje

*rumunština nebo jazyk
schválený rumunskou stranou
* rumunština nebo jazyk
schválený rumunskou stranou
podmínky účasti na letních
kurzech rumunštiny budou
upřesněny začátkem roku
2016

Termín
odevzdání
přihlášek

15. 12. 2015
15. 12. 2015
15. 12. 2015

Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 15. prosince 2015 do 12:00 hodin:
● vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia",
● motivační dopis v českém jazyce psaný na počítači nebo psacím stroji.
Vybraní kandidáti na stipendijní pobyty budou poté vyzváni, aby doručili opět na adresu Akademické informační agentury dokumenty požadované rumunskou stranou
dle následujícího seznamu:
1. vyplněný formulář + průkazová fotografie;
2. životopis v AJ nebo FJ ;
3. detailní plán studijního pobytu s uvedením studijního oboru, preferované univerzity a návrhu termínu jeho realizace v AJ nebo FJ (není vyžadováno od uchazečů o jazykové
kursy rumunštiny;
4. kopie cestovního pasu ;
5. potvrzení o studiu na VŠ v AJ nebo FJ ;
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6. lékařské potvrzení s důrazem na vyloučení přenosných chorob v AJ nebo FJ ;
7. motivační dopis v AJ nebo FJ ;
8. doporučující dopis v AJ nebo FJ (není vyžadováno od uchazečů o jazykové kursy rumunštiny).
Bližší informace o konání letních kursů rumunského jazyka, včetně požadované dokumentace, jsou dostupné na internetové adrese:
http://www.edu.ro/summercourses.htm

