Výb rové ízení na vládní stipendium do Ruska a Egypta
Každoro ní výb rové ízení na výjezd do Ruska (semestrální pobyt v ak. roce 2012/2013)
a na letní jazykovou školu do Ruska (léto 2012). Dále semestrální pobyt do Egypta v ak.
roce 2012/2013. Více informací a podmínky v p íloze. DOPORU UJEME!
Vládní stipendia MŠMT - další nabídka
Krom nabídky výjezdu do Ruska a do Egypta vypisuje MŠMT další nabídku do
rozli ných destinací (nabídka opravdu široká). Podmínky každého výjezdu se liší, ur eno
jako pro studenty, tak pro akademiky, výzkumníky. Na rozdíl od výše uvedených
stipendií do Ruska a Egypta v tomto p ípad provádí výb rové ízení p ímo MŠMT (tj.
na Z U si musí student nechat jen potvrdit požadované dokumenty a nahlásit informaci o
zaslání podklad na Zahrani ní vztahy - Pet e Taušl Procházkové, pprochaz@rek.zcu.cz).
Více informací v p íloze. DOPORU UJEME!
Nový ro ník Spole ného semestrálního kurzu Z U (studenti FEK) a Marquette
University
Dne 24.11.2011 od 14.30 v TY 211 se koná informa ní meeting pro zájemce z ad
student FEK, kte í by se cht li zú astnit semestrálního kurzu s americkým partnerem
Z U. Nápl kurzu - práce na vybraných p ípadových studiích z ekonomické praxe, kurz
rozd len na 2 ásti - první ást v b eznu probíhá na Z U v Plzni (za p ítomnosti
amerických student ), druhá ást na Marquette University v USA (Z U studenti navštíví
partnerskou univerzitu v USA). Více informací na http://www.usa.fek.zcu.cz. Pozvánka
na informa ní sch zku v p íloze. DOPORU UJEME!
SCIEX-NMS-CH program - Švýcarsko – Výzva pro p edkládání žádostí
Tato výzva se týká doktorand a post-doktorand (tj. držitel titulu Ph.D.) p sobících na
eských vysokých školách (státních, ve ejných, soukromých) a n kterých v deckých
institucích. Uchaze m, kte í formulují v decký zám r za podpory eského
školitele/v deckého partnera ve spolupráci s partnerem na švýcarské instituci a obstojí ve
výb rovém ízení, bude umožn na realizace v deckého zám ru b hem jejich pobytu na
švýcarské instituci. Uzáv rka pro p edkládání projekt je v eské republice každoro n
1. listopadu. Bližší informace získáte z p iloženého dokumentu nebo na internetových
stránkách: www.sciex.cz nebo www.sciex.ch.
DAAD stipendia - N mecko
Studijní a výzkumné pobyty do N mecka. Více v p íloze.
Prezentace "Do N mecka na zkušenou
Prezentace p edstaví vysokoškolským student m možnosti studijních a pracovních
pobyt a stáží ve Spolkové republice N mecko a bude obohacena vystoupením a
p edáním praktických zkušeností t ch, kte í se již podobných pobyt zú astnili.
02.11.2011 od 10 h v Galerii Evropského domu v Plzni. Více informací v p íloze.

