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Pobyty se nabízejí na základě platného Programu školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky. Upozorňujeme na to, že realizace
stipendijních výměn bude záviset na celkové ekonomické situaci Řecka; k datu publikace nebyly informace o žádných omezeních v tomto směru známy.
Pobyty akademických pracovníků/pracovnic na základě článku 4 programu:
Nominace se předkládají na kalendářní rok. Zde nabízené pobyty se tedy musí realizovat během roku 2019.
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Počet míst pro vysokou školu
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Číslo článku

Druh pobytu
(komu je určen,
obory)

Požadovaný jazyk

Program školské a kulturní spolupráce mezi vládou České republiky a vládou Řecké republiky
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Řecká strana vyžadovala, aby kandidáti/kandidátky předložili/y zvací dopis vystavený příslušným řeckým pracovištěm (v dopise by měl být uveden alespoň přibližně termín
pobytu). Zvací dopis se nemusí odevzdat do 15. 1. 2019; měl by se předat řecké straně nejpozději cca 2 měsíce před plánovaným zahájením pobytu. O přijetí rozhoduje
Ministerstvo školství, výzkumu a náboženských záležitostí Řecké republiky, které je plátcem stipendia.
Letní jazykový kurs podle článku 5b) programu:
Řecká strana oznamovala místo a termín kurzu v posledních dvou letech nejdříve v květnu a samotnou nabídku vyhlašovala až v dubnu. Stipendium tvoří úhrada zápisného
a ubytování a stravování během kurzu. Součástí stipendia není kapesné, které si musí přijatí kandidáti/kandidátky hradit z vlastních prostředků.
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.
U obou typů stipendia osloví odbor mezinárodních vztahů a EU MŠMT kandidáty a kandidátky doporučené vysokými školami po obdržení žádostí od vysokých škol (a po
vyhlášení nabídky řecké strany) a vyžádá si od nich další dokumentaci potřebnou pro předložení nominací plátci – Ministerstvu školství, výzkumu a náboženských záležitostí
Řecké republiky – diplomatickou cestou. Rozsah dokumentace určuje plátce stipendia.

