STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● ALBÁNIE

Číslo článku

ALBÁNIE

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Letní škola albánského
10
jazyka 2019

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

14. 12. 2018

Alb

MŠV AR

VŠ

MŠV AR

2M

1m

* čtyřtýdenní kurz albánského
jazyka pořádá Tirana
University, kurz se pravidelně
koná až v měsíci září

9

Studijní pobyty pro
studenty BSP, MSP a DSP

Alb*

MŠV AR

VŠ

MŠMT
ČR

18 m

2-9m

*albánština nebo jazyk
schválený albánskou stranou

14. 12. 2018

8

Výzkumné nebo
přednáškové pobyty pro
VŠ učitele

Alb*

MŠV AR

VŠ

MŠMT
ČR

2m

do 1 m

*albánština nebo jazyk
schválený albánskou stranou

14. 12. 2018

Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 14. prosince 2018 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;
plán studijního/výzkumného pobytu v českém jazyce,
doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu.

V případě výzkumných nebo přednáškových pobytů akademických pracovníků doporučujeme opatřit si akceptační dopis přijímající instituce.
Nominace spolu s dokumenty vybraných kandidátů jsou partnerskému ministerstvu zasílány prostřednictvím Velvyslanectví České republiky v Tiraně. O přijetí kandidátů na
studijní/výzkumné pobyt a jazykové kurzy rozhoduje Ministerstvo školství a vědy Albánie. Výsledky tohoto druhého kola výběrového řízení by měly být známy do konce
července 2019, v případě jazykových kurzů však informace chodí až v průběhu měsíce srpna.
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