STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV – ROZPIS KVÓT 2020/2021 ● ČÍNA

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

Poznámka:
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.
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.
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VŠ

MŠ ČLR
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Letní kurzy
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Je nezbytné, aby si všichni kandidáti přijatí ke studiu v ČLR sjednali pojištění nákladů zdravotní péče na celou dobu stipendijního pobytu.
Uchazeči o stipendijní místa v rámci rozpisu kvót podávají "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" na rektorát své školy.
Rektoráty si stanovují vlastní dřívější termíny pro odevzdání Návrhů na vyslání / Žádostí o přiznání stipendia, aby mohl být na základě předložených materiálů
proveden předvýběr uchazečů v rámci školy. Návrhy na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia uchazečů nominovaných školou pak zašlou rektoráty ve zde uvedeném termínu
stanoveném MŠMT přímo Odboru mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání formulářů na rektorát se proto nemůže shodovat s termínem zde uvedeným
a je nutno se o něm předem informovat na příslušném rektorátu.
Pokud počet přihlášených uchazečů převýší počet nabízených stipendijních míst, je možné nominovat také náhradníky. Náhradníci mohou být umístěni, jestliže některá vysoká
škola svou kvótu plně nevyužije.
Požadované dokumenty pro získání stipendia budou zpracovány China Scholarship Council.
Ostatní stipendia do ČLR - viz Výběrová řízení.

