VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIA MŠMT - KVÓTY (PRO STUDENTY ZČU, PEDAGOGICKÉ A VĚDECKÉ PRACOVNÍKY)
stipendijní místa přidělená MŠMT konkrétním veřejným VŠ v ČR
Pro akademický rok 2012/2013 byla ZČU přidělena následující stipendijní místa:
ZEMĚ

TYP POBYTU

DÉLKA
POBYTU

Egypt

Studijní pobyty pro studenty arabštiny

3 - 5 měsíců

arabština

1 + náhradník

Letní kurs ruského jazyka v roce 2012

31 dní

ruština

Studijní pobyty pro studenty bak. a mag.
stud. programů

5 měsíců

ruština

Rusko

POŽADOVANÝ
TERMÍN
POČET MÍST
JAZYK
PŘIHLÁŠEK

DALŠÍ POŽADAVKY

PŘIHLÁŠKY

11.11.2011

-

Návrh na vyslání /Žádost o přiznání stipendia

3

11.11.2011

-

Návrh na vyslání /Žádost o přiznání stipendia

2

11.11.2011

-

Návrh na vyslání /Žádost o přiznání stipendia

Formuláře přihlášek a více informací najdete na: http://www.dzs.cz/aia (Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv - Rozpis kvót).
Je zavedena elektronická evidence podání Návrhu na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia. Uchazeč proto příslušný formulář vyplní elektronicky na internetové adrese: www.dzs.cz/aiaformular, který si poté vytiskne a opatří vlastním podpisem a doporučením školy (proděkan pro vnější vztahy, popř. děkan fakulty).

Požadované dokumenty: přihláška (Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia), strukturovaný životopis a motivační dopis (oba v čj i v jazyce požadovaném pro dané stipendium).

Dokumenty dodejte do výše uvedeného termínu na adresu: Ing. Petra Taušl Procházková, Zahraniční vztahy, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, pprochaz@rek.zcu.cz, tel.:377635775

VÝBĚROVÉ ŘÍZENÍ NA STIPENDIA MŠMT - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ (PRO STUDENTY ZČU, PEDAGOGICKÉ A VĚDECKÉ PRACOVNÍKY)
Výběrová řízení zajišťovaná MŠMT (AIA) - ucházet se mohou studenti všech veřejných VŠ v ČR
Výběrová řízení do různých destinací na výjezd v ak. roce 2012/2013 určená pro studenty VŠ, akademiky, výzkumné pracovníky. Výběrové řízení provádí přímo MŠMT (AIA).
Student zasílá podklady dle instrukcí uvedených u každé destinace. Na ZČU si nechává potvrdit Návrh na vyslání.
Formuláře přihlášek a více informací najdete na: http://www.dzs.cz/aia (Stipendijní pobyty v zahraničí na základě mezinárodních smluv - Výběrová řízení).
Je zavedena elektronická evidence podání Návrhu na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia. Uchazeč proto příslušný formulář vyplní elektronicky na internetové adrese: www.dzs.cz/aiaformular, který si poté vytiskne a opatří vlastním podpisem a doporučením školy (proděkan pro vnější vztahy, popř. děkan fakulty).
Požadované dokumenty: dle konkrétních podmínek u každé destinace
O zaslání přihlášky máte povinnost informovat oddělení Zahraniční vztahy ZČU, ing. Petru Taušl Procházkovou, Univerzitní 20, 306 14 Plzeň, pprochaz@rek.zcu.cz.

