STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2020/2021 ● GRUZIE

Číslo článku

GRUZIE

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

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

9

Výzkumné nebo
přednáškové pobyty pro
VŠ učitele

Alb*

MŠV AR

VŠ

MŠMT
ČR

2m

do 1 m

*gruzínština nebo jazyk
schválený gruzínskou stranou

31. 12. 2019

10

Studijní pobyty pro
studenty BSP, MSP a DSP

Alb*

MŠV AR

VŠ

MŠMT
ČR

27 m

2-9m

*gruzínština nebo jazyk
schválený gruzínskou stranou

31. 12. 2019

Jazykově a oborově
zaměřené letní školy pro
11
VŠ studenty a pedagogy v
roce 2020

Alb

MŠV AR

VŠ

MŠV AR

2M

1m

31. 12. 2019

Uchazeči a uchazečky musí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 31. prosince 2019 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 (u přihlášek na letní školy není třeba dokládat),
doklad o vykonaných zkouškách s uvedením celkového prospěchu (neplatí pro akademické pracovníky).

Vybraní kandidáti na studijní a výzkumné pobyty budou následně vyzváni, aby na adresu AIA doručili do dokumenty požadované gruzínskou stranou dle následujícího
seznamu:
1. vyplněný a podepsaný formulář přihlášky (dostupný na http://studyingeorgia.ge/scholarship);
2. životopis (u DSP studentů včetně seznamu odborných publikací);
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3.
4.
5.
6.
7.

motivační dopis a plán výzkumného pobytu v případě výzkumných pobytů;
ověřenou kopii VŠ diplomu včetně dodatku k diplomu, v případě, že uchazeč není držitelem VŠ diplomu předkládá pouze výpis známek (transcript of records)
doporučující dopis od vyučujícího z domovské univerzity (ne starší 6 měsíců);
kopii cestovního pasu;
akceptační/zvací dopis z gruzínské VŠ nebo vědecké instituce.

Všechny dokumenty musí být předloženy v AJ nebo s ověřeným překladem do AJ, ve dvou identických setech, psané na PC a vytištěné. Přihláška, životopis,
motivační dopis a plán výzkumného pobytu musí být datovány a vlastnoručně podepsány. Dokumenty se zasílají Ministerstvu školství a vědy Gruzie. Neúplné
žádosti nebudou gruzínskou stranou akceptovány.
Požadavky k letním školám budou upřesněny na základě nabídky letních kurzů vyhlášené Ministerstvem školství a vědy Gruzie pro rok 2020 (obvykle na začátku příslušného
kalendářního roku).
O přijetí nominovaných kandidátů a přiznání stipendia rozhoduje plátce stipendia – Ministerstvo školství a vědy Gruzie. O samotném přijetí ke studiu, resp. realizaci
výzkumného záměru, rozhodují autonomní vysoké školy.

