Korejská republika
Letní jazykové kurzy korejštiny pro
studenty BSP, MSP a DSP v roce 2023

Střední a
východní
Asie

Úhrada pobytu
Ministerstvo školství Korejské republiky
Výše stipendia
bezplatná účast v kurzu, ubytování, výdaje na exkurze, stravování
Úhrada cestovného
bez refundace cestovného
Počet stipendijních míst
5
Délka pobytu
2 až 4 týdny
Termín odevzdání přihlášek
bude upřesněn
Požadované dokumenty
•

Návrh na vyslání / Žádost o účast ve stipendijním programu MŠMT

•

dokumentaci dle informačního manuálu korejské strany ve trojím
vyhotovení

Adresa
Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1
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Další informace
Nabídka na rok 2023 bude platná až po případné notifikaci, kterou korejská strana
v posledních letech zasílala zpravidla v dubnu. Informační materiál Ministerstva školství
Korejské republiky a aktualizované formuláře přihlášky a povinných příloh k ní budou
zveřejněny na tomto místě po případné notifikaci nabídky. Pro orientaci se podívejte na
informace z loňského roku.
Uchazeč nesmí být občanem Korejské republiky. Podmínkou přijetí jsou dobré studijní
výsledky. Uchazeč musí být k 1. 4. 2023 zapsán na veřejné vysoké škole v ČR.
K zařazení na seznam uchazečů, který předá MŠMT spolu s vyplněnými přihláškami
Velvyslanectví Korejské republiky v ČR, je zapotřebí, aby uchazeče doporučila MŠMT
veřejná vysoká škola, na níž uchazeč studuje. Pokud by VŠ odmítla návrh na vyslání
potvrdit, může žadatel k vlastnoručně podepsanému formuláři připojit běžný
doporučující dopis v českém jazyce vystavený VŠ a adresovaný MŠMT.
K návrhu na vyslání v ČJ uchazeči přikládají rovněž dokumenty v anglickém či korejském
jazyce, které požaduje korejská strana. Pro předložení nominace kandidátů korejské
straně je tedy nutné shromáždění další dokumentace v rozsahu, který určí plátce
(Ministerstvo školství Korejské republiky) a jeho zástupce v ČR – Velvyslanectví Korejské
republiky v ČR. Předběžnou informaci o rozsahu shromažďovaných údajů je možné
získat z již neaktuální publikace Ministerstva školství Korejské republiky platné pro
předchozí rok.

