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KOREJSKÁ REPUBLIKA

Číslo článku

Dohoda o kulturní spolupráci mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Letní jazykové kursy
korejštiny pro studenty
BSP, MSP a DSP
Studijní pobyty studentů
MSP a DSP, resp.
absolventů BSP a MSP
(předpokladem přijetí
je min. bakalářský titul
k 31. 8. 2019)

korejština

40

korejština
(AJ)

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

MŠ KR

není
hrazeno

MŠ KR

NIIED

není
hrazeno

NIIED

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

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

5M

2–4t

12. 4. 2019

2M

3r
(ke studiu v MSP +
roční jazyková
příprava) nebo
4r
(ke studiu v DSP +
roční jazyková
příprava)

15. 3. 2019

Jiné údaje

Termín
odevzdání
přihlášek

Korejská strana každoročně nabízí:
● 5 stipendií k absolvování letních kursů korejského jazyka pořádaných vysokými školami v Korejské republice
Studenti z veřejných vysokých škol odevzdávají do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) do 12.
dubna 2019:


1x vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář „Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia“
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3x dokumentaci dle seznamu, který je uveden na str. 4 informačního materiálu (KGSP Guideline_Word, KGSP Guideline_Pdf) – viz též instrukce k počtu a
formě vyhotovení jednotlivých součástí dokumentace.

Korejská strana hradí přijatým uchazečům/uchazečkám kurzovné a poskytla jim bezplatné ubytování po dobu konání kurzu a částku stravného. Součástí stipendia není
kapesné.
Stipendia jsou určena pro studenty/studentky akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů českých veřejných vysokých škol.
Na základě informačního materiálu Ministerstva školství Korejské republiky uvádíme níže další požadavky kladené na uchazeče/uchazečky platné pro rok 2019:
●
●
●

uchazeč/ka nesmí být občanem/občankou Korejské republiky;
uchazeč/ka musí být k 1. 4. 2019 zapsán/a na veřejné vysoké škole v ČR;
dobré studijní výsledky.

Upozornění: V současné době není v platnosti mezinárodní smlouva, která by umožnila refundaci výdajů na mezinárodní dopravu.
Korejská strana dále nabízí:
● 2 stipendia v délce dvou let (ke studiu v magisterském studijním programu) nebo tří let (ke studiu v doktorském studijním programu) + roční jazyková
příprava stipendistů, kteří nedisponují dostatečnou znalostí korejského jazyka.
Stipendia nabízí organizace NIIED (National Institute for International Education Development) a může být zkrácena o roční jazykovou přípravu, jestliže
uchazeč/uchazečka prokáže předchozí znalost korejského jazyka na úrovni TOPIK 5 a výše.
Studenti ze soukromých vysokých škol odevzdávají na adresu Velvyslanectví Korejské republiky v České republice (Slavíčkova 5, 160 00 Praha 6 – Bubeneč)
dokumentaci dle seznamu, který je přehledně uveden na str. 10 informačního materiálu (Application Guidelines), do 15. března 2019.
Studenti z veřejných vysokých škol odevzdávají do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) do 15.
března 2019:



1x vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář „Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia“
4x dokumentaci dle seznamu, který je přehledně uveden na str. 10 informačního materiálu (Application Guidelines) – viz též instrukce k počtu a formě
vyhotovení jednotlivých součástí dokumentace.
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Veškerá dokumentace s výjimkou Návrhu na vyslání musí být vyhotovena v anglickém nebo korejském jazyce, příp. musí být k dokumentu připojen ověřený překlad do
jednoho z těchto jazyků (je možné překlad ověřit institucí, která doklad vydala). Doporučuje se využití dvojjazyčných dodatků k diplomu.
Stipendia jsou určena pro studenty/studentky akreditovaných magisterských (MSP) nebo doktorských (DSP) studijních programů českých veřejných vysokých škol, resp.
pro absolventy bakalářských a magisterských studijních programů veřejných vysokých škol v ČR. V případě MSP, které nenavazují na bakalářské studijní programy, jsou
vhodnými kandidáty studenti čtvrtých, pátých a šestých ročníků těchto MSP.
NIIED vyplácí přijatým kandidátům měsíční stipendium a poskytuje jim kromě toho i jednorázovou částku po příjezdu a hradí školné. Součástí stipendijního pobytu je roční
kurz korejského jazyka povinný pro všechny stipendisty, kteří nemohou prokázat dostatečnou předchozí znalost korejštiny.
Podrobné informace o stipendijním programu jsou k dispozici na http://www.niied.go.kr.

