STIPENDIA PRO STUDIUM MANDARÍNSKÉ ČÍNŠTINY –
TCHAJWAN
Tchajwanská vláda vypsala na akademický rok 2011/2012 stipendia pro studium mandarínské
čínštiny na Tchaj-wanu.
Formy studia a výše podpory:
Studium čínštiny: Délka studia je určena na 6 měsíců.
Výše stipendia je 25,000 NT$/měsíčně (cca 770 amerických dolarů).
Požadavky na studenta:
1.výborné studijní výsledky a morální a charakterové vlastnosti, 2. občanství ČR, 3. nesmí náležet k čínskému etniku
a nesmí být občanem ROC, 4. nesmí zároveň pobírat stipendium od jiné instituce nebo školy provozované vládou
ROC, 5. nesmí být studentem na výměnném pobytu poskytovaném na základě smlouvy mezi univerzitami a dalšími
školami, 6. nesmí požádat o studijní program, jestliže byl již jednou vyloučen ze studia kteréhokoli z těchto
studijních programů, 7. nesmí požádat o stejný typ studijního programu, který již ukončil, 8. není držitelem stipendia
nebo příspěvku poskytovaného vládní agenturou nebo jinou vzdělávací institucí na Tchajwanu.

Požadované dokumenty:
1. Přihláška – žádost o studium na man. čínštiny (Application form for Huayu Enrichment
Scholarship)
2. Kopie dokladů o nejvyšším dosaženém vzdělání a dokladů o studijních výsledcích (např.
maturitní vysvědčení, index, apod.). Originály musí být ověřeny Ministerstvem školství, toto ověření
ověřit Ministerstvem zahraničních věcí a tato ověření potvrdit Tchajpejskou hospod. a kultur. kanceláří
v Praze.

3. Potvrzení o studiu čínštiny na insitutci

na Tchajwanu, např. kopie žádosti o studium

(Mandaring Training Centre)
4. Kopie platného českého pasu.
5. Strukturovaný životopis v anglickém jazyce/v čínském jazyce (v případě studia v čínštině).
6. Motivační dopis v anglickém jazyce/v čínském jazyce (v případě studia v čínštině).
7. dva doporučující dopisy
Formuláře přihlášky, podmínky stipendia
jsou k dispozici v elektronické podobě na:
http://www.taiwanembassy.org/cz - sekce Stipendium - Huayu Enrichment Scholarship.
Informace o tchajwanských univerzitách a studijních programech jsou k dispozici na
http://www.studyintaiwan.org.

Interní uzávěrka přihlášek je stanovena na 18.3.2011!!

Všechny požadované dokumenty doručte na adresu: Ing. Petra Taušl Procházková, Zahraniční
vztahy ZČU, místnost UI 112, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, email: pprochaz@rek.zcu.cz,
tel.:377 635 775.

