Mexiko

Latinská
Amerika

Studijní nebo výzkumné pobyty

Úhrada pobytu
Ministerstvo zahraničních věcí Mexika
Úhrada cestovného
Cestovné se neproplácí.
Počet stipendijních míst
5
Délka pobytu
5 až 10 měsíců (zahájení pobytu v rozmezí od 1. září do 6. prosince 2022)
Termín odevzdání přihlášek

14. 7. 2022
Požadované dokumenty
•
•
•
•
•

Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia
životopis v ŠJ
motivační dopis v ŠJ
doklad o vykonaných zkouškách
potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka

Adresa
Požadované dokumenty zašlete naskenované e-mailem na e-podatelna@dzs.cz,
případně doručte na adresu Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4,
110 00 Praha 1.

www.dzs.cz/program/aia/vyjezdy-pobyty
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Další informace
Podrobné informace o stipendiích jsou uvedeny na stránce
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785
Stipendia jsou poskytována výhradně ke studiu v oborech a institucích uvedených na stránce
Anexo_1_Programas_Elegibles.pdf (www.gob.mx).
Vybrané uchazeče nominuje MŠMT na stipendijní pobyt v Mexiku a budou vyzváni k vyplnění
online přihlášky na stránce https://sigca.sre.gob.mx/.
Termín pro podání online přihlášky je 24. července 2022!
Na základě dokumentace předložené v online přihlášce provede Ministerstvo zahraničních věcí
Mexika konečný výběr.
S ohledem na termín podávání on-line žádostí uvádíme níže dokumenty, které se do on-line
přihlášky vkládají (ve formátu PDF, max. velikost 1,8 MB), a které v této fázi doporučujeme
shromažďovat.
Dokumenty, které jsou v jiném jazyce než ve španělštině, musí být doplněny prostým překladem
do tohoto jazyka.
Je také třeba přiložit tabulku, srovnávající hodnotící stupnici na příslušné VŠ uchazeče se stupnicí
používanou na instituci, kde má zájem studovat v Mexiku. Je možné přiložit následující tabulku,
kterou poskytlo velvyslanectví Spojených států mexických v Praze:

Equivalencia de notas universitarias (México-República Checa)
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www.dzs.cz/program/aia/vyjezdy-pobyty

Dokumentace, kterou je nutné nahrát do online systému mexické strany:
•

Řádně vyplněný formulář žádosti o stipendium a podepsaný (ke stažení)

•

Motivační dopis v ŠJ s uvedením důvodů, proč chce žadatel studovat nebo provádět
výzkum v Mexiku (max. 2 strany, Arial 12, jednoduché řádkování)

•

Životopis v ŠJ (max. 3 stránky, Arial 12, jednoduché řádkování)

•

Akceptační dopis od přijímající mexické instituce (v případě, že uchazeč k datu uzávěrky
přihlášek ještě nemá akceptační dopis, může předložit dopis/e-mailovou komunikaci
stvrzující, že je s danou institucí v kontaktu, a pokračovat ve vyřizování akceptačního
dopisu), dopis musí obsahovat název zvoleného studijního programu a termín
předpokládaného zahájení a ukončení stipendijního pobytu.

•

Sken rodného listu

•

Sken platného cestovního pasu

•

Lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti pro studium v zahraničí a prohlášení
o bezinfekčnosti s překladem do španělštiny, vystavené nejdříve 3 měsíce před
odevzdáním žádosti o stipendium

•

Potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka vystavené vysokou školou nebo vzdělávací
institucí (min. úroveň B2)

•

Diplom o nejvyšším dosaženém vzdělání s překladem do španělštiny (v případě žádosti
o stipendium na BSP postačuje výpis známek za poslední semestr s razítkem a podpisem
odpovědné osoby).

•

Potvrzení o studijním průměru s překladem do španělštiny (vč. dokladu srovnávajícího
hodnotící stupnici na příslušné VŠ uchazeče se stupnicí používanou na mexické instituci,
na které má zájem studovat).

•

Pro žadatele o stipendium k provádění výzkumu v jiném, než španělském jazyce je nutné
předložit komunikaci s příjímací institucí, kde bude uvedeno, že tato instituce souhlasí
s vedením výzkumu v tomto jazyce. Dále žadatel musí dokázat znalost tohoto jazyka
na úrovni B2.

•

Čestné prohlášení o návratu do země původu po skončení stipendia (ke stažení)

•

Čestné prohlášení o přijetí podmínek stipendijního programu (ke stažení)

•

Čestné prohlášení o pravdivosti uvedených údajů (ke stažení)

www.dzs.cz/program/aia/vyjezdy-pobyty

