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

ČÍNA

Číslo článku

Ujednání o školských výměnách mezi MŠMT ČR a MŠ ČLR na léta 2016–2019

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Studijní pobyty
pro studenty BSP, MSP
1 a DSP, přednostně
pro studenty jiných
než sinologických oborů

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

angličtina,
čínština
výhodou

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

MŠ ČLR

VŠ

MŠMT
ČR

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

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

90 m

5–10 m

Jiné údaje

Termín
odevzdání
přihlášek

20. 12. 2019

Zájemci musejí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do 20. prosince 2019 do 12.00 hodin dokumenty dle následujícího seznamu:
1.
2.
3.
4.
5.
6.

vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia";
originál nebo ověřenou kopii výpisu zkoušek (Academic Transcript) s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby;
studijní plán v anglickém jazyce, v maximálním rozsahu 1 strany A4, jehož součástí bude také zdůvodnění motivace ke studiu v rozsahu max. 1 krátkého odstavce;
životopis (v anglickém jazyce);
akceptační dopis z přijímající čínské instituce (není povinný);
HSK certifikát (není povinný).

V případě potřeby budou uchazeči o stipendium pozváni na výběrové řízení, které proběhne formou pohovoru v lednu 2020. Přednostně budou vybráni studenti
s komunikativní znalostí čínštiny.
Uchazeči o stipendium by ideálně měli mít v době zamýšleného počátku studijního či výzkumného pobytu v ČLR dokončené minimálně dva roky vysokoškolského studia
v příslušném studijním oboru na vysoké škole v ČR, která předkládá nominaci studenta – Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia.
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Výběr oboru studijního či výzkumného pobytu v ČLR je student povinen konzultovat s vyučujícími na vysoké škole v ČR, která předkládá nominaci studenta. Dodatečná změna
oboru není možná. Studenti, kteří nehovoří čínsky na takové úrovni, aby mohli absolvovat studijní či výzkumný pobyt v čínském jazyce, si musejí zvolit takový
studijní program, který budou moci absolvovat v angličtině, a ověřit si možnost studia zvoleného studijního programu v anglickém jazyce za podmínek stipendia
China Scholarship Council, nejlépe získáním písemného potvrzení od příslušné univerzity. Seznam univerzit v ČLR, na něž je možné se hlásit, zveřejňuje China
Scholarship Council na svých internetových stránkách: http://www.campuschina.org/, sekce Universities & Programs. Programy s oranžovou hvězdu jsou v stipendijní nabídce
zahrnuté.
Zájemci o stipendium vybraní ve výběrovém řízení budou následně vyzváni k podání on-line přihlášky s veškerou požadovanou dokumentací.
Je nezbytné, aby si všichni kandidáti přijatí ke studiu v ČLR sjednali pojištění nákladů zdravotní péče na celou dobu stipendijního pobytu.
Požadované dokumenty pro získání stipendia budou zpracovány China Scholarship Council.

Ostatní stipendia do ČLR – viz Rozpis kvót.

