Aktuální výzvy mobilit pro studenty
Letní školy:
Taiwan – letní kemp zaměřený na studium čínštiny a mandarínštiny
National Changhua University of Education pořádá letní kemp pro zájemce o studium
čínského a mandarínského jazyka.
Uchazeč:
Místo:

Studenti nad 16 let
Taiwan
National Changhua University of Education
No.1, Jinde Rd., Changhua City,
Changhua County, 50007

Finance:

Datum:
Termín podání přihlášky:
Více informací:

4,500 NTD (přibližně 150 $)
Cena zahrnuje ubytování, pojištění, vstupenky na kulturní akce a
hodiny čínštiny spolu s přednáškami o tamní kultuře, dopravu z/na
letiště
Cena nezahrnuje náklady na přepravu, vízum a jídlo
12.8. – 18.8.2018
15.5.2018
Přihlášky a bližší info na:
https://chunghn0104.wixsite.com/ncue-summer-camp/2017-ncuesummer-camp

Studium ruského jazyka v rámci letní školy v Bělorusku
Využijte šance na studium ruského jazyka, objevte běloruské tradice a zvyky a navažte nová
přátelství.
Místo:
Gomel, Bělorusko
Francisk Skorina Gomel State University
Uchazeč:
Určeno jak pro začátečníky, tak pro studenty, kteří si chtějí
prohloubit znalost ruského jazyka.
Výuka probíhá v sedmičlenných skupinách rozdělených podle stupně
znalosti ruského jazyka.
Datum:
4. - 15.7.2018
Termín podání přihlášky:
15.5.2018
Finance:
Cena kurzu 250 EUR (zahrnuje výuku a studijní materiály)
Více informací:
http://philology.gsu.by/index.php/2011-12-12-22-20-52/10-ofakultete/1192-russian-language-summer-school-2018-albaruthenia
Přihlášky posílejte na: alba_ruthenia@rambler.ru

Studium v zahraničí
Možnosti studia na Kyungpook National University (KNU) v Tegu
Stipendia pro magisterské a doktorandské studium v rámci programu IRDA (International R&D
Academy). Délka pobytu je jeden semestr.
Lze studovat v těchto oborech:
 Biological Chemistry
 Biomedial Engineering
 Clean Energy and Chemical Engineering
 Energy and Environmental Engineering
 HCI and Robotics
 Nanomaterials Science and Engineering
 Neuroscience
Uchazeč:
Student magisterského nebo doktorského studijního programu.
Studium probíhá v angličtině, uchazeči musí doložit její dobrou
znalost mezinárodně uznávanou zkouškou (TOEFL, TOEIC, TEFS,
IELTS).
Místo:
Kyungpook National University (KNU), Korejská republika
Datum:
Akademický rok 2018/2019
ZS/LS
Finance:
Stipendium
- 1100 $ měsíčně u magisterského studia
- 1470 $ měsíčně u doktorandského studia
Stipendisté neplatí školné ani zápisné a je jim uhrazeno také
zdravotní pojištění po dobu pobytu.
Ubytování ve dvoulůžkovém pokoji stojí 120 dolarů měsíčně.
Termín podání přihlášky:
14.5.2018
Více informací:
http://www.dzs.cz/file/6269/ASEM-DUOKorea%202018.pdf
http://www.asemduo.org/03_forms/forms_01.php

Studium v Taipei, Taiwan pro zimní semestr 2018/2019
Pro studenty, kteří si rádi zpestří své studium pobytem na zahraniční univerzitě v Taiwanu.
Skvělá příležitost jak navázat nová přátelství a rozšířit si obzory.
Místo:
Taipei, Taiwan
Shih Chien University
Datum:
Zimní semestr 2018/2019 (17.9. – 18.1.2019)
Termín podání přihlášky
31.5.2018
Finance:
1790 EUR/semestr, poplatek za podání přihlášky 75 EUR
Více informací:
Web:
https://www.asiaexchange.org/

Stipendijní pobyty:
Stipendium pro zájemce o studium arabského jazyka
Pro zájemce jsou k dispozici tři vládní stipendia.
Místo:
Kuvajt
Uchazeči:
Občan ČR ve věku od 18 do 27 let
Termín podání přihlášky:
10.6.2018

Více informací:

Zasílá se na e-mail Velvyslanectví České republiky v Kuvajtu
kuwait@embassy.mzv.cz s příslušnými přílohami.
Podmínky a seznam požadovaných dokumentů:
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacniagentura/stipendia/?type_id=6&country_id=71
Kontaktní osoba IO:
Danihelková Kamila, Mgr.
e-mail: kamila.danihelkova@osu.cz

DAAD: Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce
Rozvíjejte svůj výzkumný projekt v Německu.
Délka:
1-6 měsíců
Místo:
Německo
Finance:
Měsíční platba ve výši 1000 EUR (pojištění a cestovní výdaje jsou
rovněž hrazeny)
Termín podání přihlášky:
1.5.2018 (vztahuje se na pobyty, které by měly být zahájeny od
prosince roku 2018 do května roku 2019)

Více informací:

Žádost včetně všech příloh se odevzdává v elektronické podobě do
portálu DAAD a v tištěné podobě na adresu AIA DZS
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/.
Podmínky a bližší info na:
daad.de/go/en/stipa50015434

Přehled termínů odevzdání přihlášky:
Letní školy
Taiwan – letní kemp zaměřený na studium čínštiny a mandarínštiny
Studium ruského jazyka v rámci letní školy v Bělorusku

15.5.2018
15.5.2018

Studium v zahraničí
Možnosti studia na Kyungpook National University (KNU) v Tegu
Studium v Taipei, Taiwan pro zimní semestr 2018/2019

14.5.2018
31.5.2018

Stipendijní pobyty
Stipendium pro zájemce o studium arabského jazyka
DAAD: Výzkumná stipendia pro doktorandy a mladé vědce

10.6.2018
1.5.2018

