Německo - Bayhost stipendia na ak rok 2011/2012
Roční stipendia pro studium na bavorských univerzitách. Určeno pro pro
absolventy, kteří chtějí studovat doktorské nebo další nástavbové studium. Více
informací v příloze.
Více na http://www.bayhost.de
Uzávěrka přihlášek 15.2.2011
Jordánsko - stipendium MŠMT
Nove sjednana bilateralni smlouvy mezi Ceskou republikou a Jordanskem.
Stipendia jsou urcena pro studenty bakalarskych, magisterskych a doktorkskych
studijnich programu.
U uchazecu se predpoklada znalost arabskeho jazyka (popr. anglickeho).
Uzaverka prihlsek 25.2.2011. Vice informaci na http://www.zahranicistipendium.cz/scripts/detail.asp?id=4323
Pozn.: Pokud Vam bude udeleno toto stipendium, kontaktujte Petru Tausl
Prochazkovou ze ZV.
Studium lidských práv v Benátkách
Do 20. března 2011 je možné se hlásit do jednoletého European Master in Human
Rights and Democratisation (E.MA), který probíhá ve spolupráci více než čtyřiceti
evropských univerzit. Studium je rozloženo do dvou semestrů, přičemž první
studenti stráví v italských Benátkách (září 2011 až leden 2012) a druhý pak na
jedné ze zúčastněných vysokých škol (únor až červenec 2012). Uchazeči o přijetí
musí mít splněno alespoň 240 ECTS kreditů včetně ukončeného bakalářského
vzdělání v oboru příbuzném lidským právům (sociální vědy, právo). Poplatek za
studium činí 4000 EUR a navíc registrační poplatek 130 EUR, omezený počet
posluchačů obdrží částečné stipendium.
Více na http://www.emahumanrights.org/
CEU letní univerzity v Budapešti
Široká nabídka odborně zaměřených letní škol na prestižní škole CEU v Budapešti.
Více na http://www.sun.ceu.hu/
Rezidenční pobyt pro vizuální umělce a fotografy
Institut umění ve spolupráci s Ministerstvem kultury ČR a Českým centrem v
Bukurešti vypisují výběrové řízení na 14denní tvůrčí pobyt v oblasti visuálního
umění a fotografie v Českém centru (Bukurešť) v období 11. dubna až 24. dubna
2011. Tvůrčí pobyt pro oblast výtvarného umění a fotografie je určen mladým
umělcům do 35 let včetně. Tvůrčí pobyt není určen pro studenty středních a
vysokých škol vyjma studentů doktorandského studia. O rezidenční pobyt mohou
zažádat umělci s praxí z oblasti vizuální tvorby a fotografie, kteří mají české státní
občanství nebo trvalý pobyt na území České republiky. Účastníkovi budou hrazeny
cestovní náklady, pobyt a příspěvek na rezidenci ve výši 500 eur.
Více na http://www.culturenet.cz/
Další letní školy v roce 2011
Základní přehled letních škol v zahraničí pro rok 2011 lze najít na
http://www.icm.cz/letni-skoly-2011
Nabídka praxe v BMW
Pro technické obory a FEK. Oblast logistiky, plánování výroby. Více v příloze
Studentská konference v Mariboru
Hlavní téma této konference - volunteering. Více na http://www.scim.si

