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

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

8

Úhrada
cestovného

Studijní pobyty
pro studenty
bakalářských
a magisterských studijních
programů

M*

TPF

VŠ

MŠMT
ČR

25 M do 125 m

5m

*maďarština (není-li
maďarskou stranou stanoveno
jinak)

30. 11. 2018

10

Přijímající
organizace

Studijní pobyty
pro studenty doktorských
studijních programů

M*

TPF

VŠ

MŠMT
ČR

27 m

do 9 m

* maďarština (není-li
maďarskou stranou stanoveno
jinak)

30. 11. 2018

12a)

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Výzkumné pobyty
pro VŠ učitele

M*

TPF

VŠ

TPF

12 M do 85 d

1-2t

*maďarština nebo jazyk
schválený maďarskou stranou

30. 11. 2018

12b)

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Výzkumné pobyty
pro VŠ učitele

M*

TPF

VŠ

TPF

12 M do 12 m

1-3m

*maďarština nebo jazyk
schválený maďarskou stranou

30. 11. 2018

9

Číslo článku

MAĎARSKO

Letní kursy maďarštiny pro
VŠ studenty a VŠ učitele
v roce 2019**

M

TPF

VŠ

TPF

12 M

1m

Uchazeči musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 30. listopadu 2018 do 12:00 hodin:

30. 11. 2018
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●
●
●
●

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,
plán studijního/výzkumného pobytu v českém jazyce,
doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu.

** „Plán studijního/výzkumného pobytu“ není třeba přiložit v případě přihlášky k letnímu kurzu.
Vybraní kandidáti podávají maďarskou stranou požadované dokumenty, jejichž seznam, včetně dalších informací o podmínkách stipendijních pobytů v Maďarské
republice, je dostupný na internetové adrese: http://www.tka.hu/international-programmes/4127/bilateral-state-scholarships, přímo maďarské straně, a to
prostřednictvím online registračního systému. České straně zasílají pro informaci pouze jejich kopie, nicméně bez předložení kompletní dokumentace není možné
vybraného kandidáta nominovat. Doporučujeme důkladné předběžné prostudování informací pro uchazeče na výše uvedeném odkazu maďarské strany.
Termíny podávání přihlášek v rámci jednotlivých kategoriích pobytů stanovuje maďarská strana; u výzkumných pobytů se přihlášky obvykle podávají do konce
ledna příslušného kalendářního roku, u studijních pobytů a letních kurzů do konce února, respektive začátku března (další informace viz https://tka.hu/internationalprogrammes/4133/information-for-applicants). Česká strana si však vyhrazuje právo stanovit vlastní termíny pro zaslání kopií předložených dokumentů. Veškeré
informace budou vybraným kandidátům tlumočeny prostřednictvím AIA

