Německo - Stipendia Nadace Roberta Bosche pro kulturní manažery
Stipendium pro mladé manažery z oblasti kultury ze zemí střední a východní
Evropy se zaměřením na kulturní prezentaci příslušných zemí v SRN a zvýšení
kvalifikace v oblasti kulturního managementu. Úkolem stipendistů bude
prezentovat v Německu kulturní pestrost zemí střední a východní Evropy a zvláště
pak mladou uměleckou a kulturní scénu jejich země. Budou pracovat po celém
Německu (s výjimkou Berlína) v institucích, které mají zkušenosti s mezinárodní
spoluprací v oblasti umění a kultury a chtějí prohloubit své kontakty se střední a
východní Evropou. Součástí programu je další vzdělávání v oblasti plánování
projektů, týmové spolupráce, získávání finančních prostředků (fundraisingu), práce
se sdělovacími prostředky, styku s veřejností a kulturního marketingu.
Nástup ke stipendijnímu pobytu je v říjnu 2011, délka pobytu činí 13 měsíců.
Uchazeči musejí splňovat následující předpoklady: dokončené vysokoškolské
vzdělání, pracovní zkušenosti nebo zkušenosti s projekty v oblasti kulturního
managementu, kontakty s mladou uměleckou a kulturní scénou své země, dobrá
znalost němčiny, nadprůměrné pracovní nasazení, samostatnost
Nadace Roberta Bosch nabízí: měsíční stipendium 1000 eur, cestovné do
Německa a zpět a na kvalifikační semináře, uhrazení zdravotního a úrazového
pojištění a povinného ručení, vzdělávací semináře, kontakty s dalšími programy
Nadace Roberta Bosch a s aktéry zahraniční kulturní a vzdělávací politiky
Přihlášku je nutné podat elektronicky na adrese: www.moe-kulturmanager.de
Uzávěrka přijímání přihlášek je 6. března 2011.
DOPORUČUJEME - Tchajwan - Stipendium pro studium na Tchajwanu v
akademickém roce 2011/2012
ZČU vypisuje stipendium pro studium bakalářského, magisterského či doktorského
stupně studia na Tchajwanu. Stipendium poskytuje tchajwanská vláda ve
spolupráci s Tchajpejskou ekonomickou a kulturní kanceláři. Výše stipendia pro
bakalářské a magisterské stupně studia cca 770 amerických dolarů, pro doktorský
stupeň studia cca 900 amerických dolarů měsíčně. Termín uzávěrky stanoven na
18.3.2011. Více informací v příloze nebo na
http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs-0&cat_id=307&
DOPORUČUJEME - Tchajwan - Stipendium pro studium mandarínštiny
ZČU vypisuje stipendium pro studium mandarínské čínštiny na Tchajwanu v
akademickém roce 2011/2012 (délka pobytu 6 měsíců). Výše stipendia cca 770
amerických dolarů za měsíc. Uzávěrka přihlášek stanovena na 18.3.2011. Více
informací v příloze nebo na http://international.zcu.cz/index.php?stranka=uvod-cs0&cat_id=371&

