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ITÁLIE

VŠTE Č. Budějovice

VŠP Jihlava

UTB Zlín

JAMU Brno

VŠUP Praha

AVU Praha

AMU Praha

MENDELU Brno

ČZU Praha

Univerzita Pardubice

VŠCHT Praha

VŠB-TU Ostrava

TU Liberec

VUT Brno

ČVUT Praha

VŠE Praha

1

VFU Brno

n

Univerzita Hr. Králové

1

OU Ostrava

n

ZČU Plzeň

1

JČU Č. Budějovice

SU Opava

1

UJEP Ústí n. Labem

UP Olomouc

15.
1.
2019

MU Brno

max. 7d

UK Praha

4M

Počet míst pro vysokou školu

Termín
odevzdání přihlášek

Nabízená stipendia
místa (M), roky (r), měsíce (m), týdny (t),
dny (d)
Délka pobytu
roky (r), semestry (s), měsíce (m), týdny
(t), dny (d)

Úhrada pobytu

MZV It. rep

Úhrada cestovného

VŠ

Přijímající organizace

MZV It. rep

Věkový limit

Studijní
nebo
výzkumné
pobyty
akadem.
pracovníků

Italština

1.1.1.

Číslo článku

Druh
pobytu
(komu je
určen,
obory)

Požadovaný jazyk

Program spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Italské republiky v oblasti školství a kultury

Pobyt se musí uskutečnit v kalendářním roce 2019 a měl by v ideálním případě vést k navázání přímé spolupráce (pracovišť) vysokých škol.
Uchazeči/uchazečky musí získat zvací dopis vystavený příslušným pracovištěm italské státní vysoké školy. Zvací dopis není nutné odevzdat do 15. 1. 2019; měl by se předat
italské straně cca 3 měsíce před plánovaným zahájením pobytu. O přijetí rozhoduje Ministerstvo zahraničních věcí (MZV) Italské republiky, které je plátcem stipendia. Ze
stipendia si jeho držitelé hradí veškeré pobytové náklady. Od posledního roku není nutné si stipendium vyzvednout v hotovosti v pokladně MZV Italské republiky v Římě; plátce
nyní stipendium poukazuje do banky v místě pobytu, nebo v přiměřeně vzdálené lokalitě.
Uchazeči/uchazečky o stipendijní místa v rámci rozpisu kvót podávají "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" na rektorát své vysoké školy.
Rektoráty si stanoví vlastní dřívější termíny pro odevzdání Návrhů na vyslání / Žádostí o přiznání stipendia, aby mohl být na základě předložených materiálů proveden předvýběr
v rámci vysoké školy. Návrhy na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia uchazečů/uchazeček nominovaných vysokou školou zašlou rektoráty v termínu, který je uveden v tabulce
(viz výše), odboru mezinárodních vztahů a EU MŠMT. Termín pro odevzdání formulářů na rektorát se proto nemůže shodovat s termínem zde uvedeným a je nutno se o něm
předem informovat přímo na rektorátu dané vysoké školy.
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Po obdržení žádostí osloví odbor mezinárodních vztahů a EU MŠMT kandidáty a kandidátky doporučené vysokými školami a vyžádá si od nich další dokumentaci potřebnou pro
předložení nominací plátci – Ministerstvu zahraničních věcí Italské republiky – diplomatickou cestou, tj. prostřednictvím Italského kulturního institutu. Rozsah dokumentace určuje
plátce stipendia.

