STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2018/2019● MONGOLSKO

MONGOLSKO

Číslo článku

Program spolupráce ve vzdělávání na akademický rok 2018/2019 nebyl k datu publikace podepsán. Nabídka stipendií je proto pouze orientační. Předpokládá se podpis
nového programu spolupráce za nezměněných eventuálně velice podobných podmínek.
Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

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

Studijní pobyty
pro studenty
11
BSP a MSP

Mong*

MŠKV M

VŠ

MŠKV M

20 m

2-9m

*mongolština nebo jazyk
schválený mongolskou
stranou

15. 12. 2017

Studijní pobyty
12 pro studenty DSP

Mong*

MŠKV M

VŠ

MŠKV M

20 m

2-9m

*mongolština nebo jazyk
schválený mongolskou
stranou

15. 12. 2017

Letní kursy mongolského
jazyka a kultury pro VŠ
13 studenty a VŠ učitele
v roce 2018

Mong*

MŠKV M

VŠ

MŠKV M

3M

1m

Studijní a přednáškové
10 pobyty pro VŠ učitele

Mong*

MŠKV M

VŠ

MŠKV M

2m

do 1 m

*může být požadována znalost
mongolštiny alespoň na úrovni 15. 12. 2017
A2 1)
* mongolština nebo jazyk
schválený mongolskou
stranou

Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 15. prosince 2017 do 12.00 hodin:
● vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia";
● motivační dopis psaný v českém jazyce na počítači nebo psacím stroji.

15. 12. 2017

STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2018/2019● MONGOLSKO

V případě výzkumných pobytů doktorandů a studijních a přednáškových pobytů akademických pracovníků je třeba opatřit si akceptační dopis přijímající instituce
(garanta výzkumného či přednáškového pobytu).
1) Znalost mongolského jazyka alespoň na komunikační úrovni je vyžadována u letní školy organizované Národní radou mongolistiky při MŠKV Mongolska.

Mongolská státní univerzita přijímá studenty i s nulovou znalostí jazyka. O výběru pořadatele letní školy pro příslušný akademický rok rozhoduje MŠKV, nicméně
s ohledem na cenu kurzu je více než nepravděpodobné, že by MŠKV udělovalo stipendia na letní kurz organizovaný Mongolskou státní univerzitou. Zpřesňující
informace ohledně nabídky letního kurzu mongolského jazyka pro akademický rok 2018/2019 je možné očekávat v lednu/únoru 2018.

