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

Číslo článku

ŘECKO

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Studijní nebo výzkumné
pobyty pro
5 studenty/studentky DSP,
a) příp. studenty/studentky
vyšších ročníků MSP (viz
podrobné informace)

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

řečtina
nebo AJ
nebo FJ

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

MŠ Řecka

VŠ

MŠ
Řecka

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

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

10 m (s možností
dělit na dva pobyty
v délce 5 m)

10, případně 5 m

Jiné údaje

Termín
odevzdání
přihlášek

12. 1. 2018

Řecká strana má podle článku 5 písm. a) platného Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky (dále jen „Program
spolupráce“) nabídnout na akademický rok 2018/2019 jedno desetiměsíční stipendium ke studijnímu nebo výzkumnému pobytu, které je možno rozdělit na dvě pětiměsíční
stipendia. K datu publikace není možné vyloučit eventualitu, že by budoucí celková ekonomická situace mohla ovlivnit schopnost plátce stipendia – Ministerstva
školství, výzkumu a náboženských záležitostí Řecké republiky – plnit výše zmíněný článek mezivládního programu spolupráce. Řecká strana toto stipendium na
předchozí akademický rok nabídla.
Podmínky studijních/výzkumných pobytů podle článku 5 písm. a) Programu spolupráce:
Řecká strana má svou nabídku vyhlásit do konce ledna a při té příležitosti stanovit podrobné podmínky platné pro daný akademický rok.
Níže uvádíme podmínky z předchozích let s výhradou, že aktuální budou známy až po případném oznámení nabídky.
Stipendium je určeno k postgraduálnímu studiu nebo výzkumu.
Definice postgraduálního studia/výzkumu aplikovaná řeckou stranou zahrnuje i navazující magisterské studium/samostatnou výzkumnou práci v rámci diplomového projektu.
O stipendium se mohou ucházet studenti/studentky doktorských studijních programů a studenti/studentky navazujících magisterských studijních programů a vyšších ročníků
magisterských studijních programů nenavazujících na bakalářské (v posledně jmenovaném případě bylo nutné doložit ekvivalent bakalářského titulu).
Uchazeči/uchazečky si museli/y sami/y předjednat přijetí na řeckou vysokou školu. Výzkumný pobyt bylo možné absolvovat i ve výzkumném středisku při vysoké škole "Research Educational Centre".
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Zájemci snáze docílí přijetí k tzv. výzkumnému pobytu (tj. bez zápisu do standardního studijního programu).
V případě studijního pobytu řecká strana vyžadovala velmi dobrou znalost řečtiny, zájemci se museli řecké vysoké školy dotázat, zda je přijetí do daného studijního programu
podmíněno nostrifikací diplomu, a zjistit si minimální požadovanou akademickou kvalifikaci. Autonomní řecké vysoké školy mohly dále podmínit přijetí splněním dalších
podmínek, např. složením přijímacích zkoušek.
Od zájemců o výzkumné pobyty řecká strana vyžadovala znalost řečtiny nebo angličtiny či francouzštiny. Za dostatečnou se považovala taková znalost příslušného jazyka,
která umožní komunikaci s řeckým školitelem a případné studium pramenů. Uchazeči/uchazečky museli/y dále získat zvací dopis vystavený příslušným pracovníkem (zpravidla
samotným školitelem) řecké vysoké školy nebo výzkumného střediska při vysoké škole.
Uchazeči a uchazečky o stipendijní pobyt podle článku 5 písm. a) Programu spolupráce musí doručit do sídla Akademické informační agentury
(Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 12. ledna 2018 do 12:00 hodin tyto dokumenty:
1.
2.
3.
4.

vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia";
motivační dopis v anglickém jazyce;
plán studijního/výzkumného pobytu v anglickém jazyce;
doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu v anglickém jazyce (resp. kopii dvojjazyčného dodatku k diplomu).

Nepovinnou přílohou jsou doporučující dopisy z české VŠ.
Jestliže počet přihlášených uchazečů a uchazeček převýší počet nabízených stipendií, proběhne výběrové řízení formou posouzení předložené dokumentace, případně
i pohovoru, který by se uskutečnil po potvrzení nabídky řeckou stranou. Nabídku na předchozí rok řecká strana doručila v březnu.
Uchazeči/uchazečky, kteří/které uspějí v prvním kole výběrového řízení, budou nominováni/nominovány na udělení stipendií. O jejich přiznání rozhoduje plátce stipendia –
Ministerstvo školství, výzkumu a náboženských záležitostí Řecké republiky, které jedná o přijetí nominovaných kandidátů a kandidátek s řeckými vysokými školami. Výsledky
tohoto druhého kola výběrového řízení by měly být známy do konce července 2018. O samotném přijetí ke studiu, resp. realizaci výzkumného záměru, rozhodují autonomní
vysoké školy.
Řecká strana poskytovala podle Programu spolupráce přijatým kandidátům stipendium ve výši 450 EUR. Tato částka může být v podmínkách platných pro rok 2018/2019
upravena.

