leden 2019

Aktuální výzvy mobilit pro zaměstnance

Přehled:
MEXIKO
Hostující profesor - UDLAP
Letní kurz polského jazyka a studijní pobyty pro studenty
a akademiky
Letní kurz bulharštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele
Přehled výzev Baltské sítě univerzit (BUP):
Momentálně nejsou vyhlášeny žádné výzvy.

Termín podání přihlášky
LS – listopad 18
ZS – květen 19
Léto – únor 19
22. 1. 2019
31. 1. 2019

MEXIKO
Hostující profesor - UDLAP
Univerzita hledá mladé akademiky, kteří by rádi učili a pokračovali ve výzkumu
po dobu jednoho semestru na univerzitě v Mexiku. Výzva je otevřena i
současným Ph.D. studentům, kterým bude titul Ph.D. udělen před nástupem
na univerzitu UDLAP. Požadována je znalost anglického jazyka, jakožto jazyka
výuky. Uchazeč si může vybrat z následujících termínů: letní semestr, zimní
semestr nebo letní období.
Místo:
Datum:
Termín podání přihlášky:

Finance:

Více informací:

Universidad de las Américas Puebla (UDLAP),
Mexiko
Letní nebo zimní semestr 2019
Léto 2019
Pro letní semestr 2019 – listopad 2018
Pro zimní semestr 2019 – květen 2019
Pro léto (květen až červen/červenec) – únor 2019
Plat 4,000 USD/měsíc.
Uchazeč si hradí veškeré náklady sám (přepravu,
ubytování, jídlo, atd.).
http://bit.ly/UDLAP1
http://bit.ly/UDLAP2

POLSKO
Letní kurz polského jazyka a studijní pobyty pro studenty a akademiky
Polsko nabízí 12 míst pro polonisty na letní kurz polského jazyka a další
místa pro studenty a akademické pracovníky na studijní pobyty v délce 1 až
10 měsíců.
Uchazeč:
Místo:
Délka pobytu:
Termín podání přihlášky:
Více informací:

- Studenti polonistiky
- Akademičtí pracovníci
Polská VŠ
V závislosti na druhu pobytu se délka pohybuje od 3
týdnů do 10 měsíců.
22. 1. 2019
Více informací a přihláška na:
http://bit.ly/2CdFvKE

BULHARSKO
Letní kurz bulharštiny pro VŠ studenty a VŠ učitele
Letní kurzy probíhají na Sofijské univerzitě sv. Klimenta Ochridského a na
Velikotarnovské univerzitě sv. Cyrila a Metodějě. Délka pobytu je jeden
měsíc. K dispozici je 8 míst.
Uchazeč:

VŠ student
VŠ učitel

Termín podání přihlášky:
Finance:

31. 1. 2019

Více informací a přihláška:

Účastníci mají hrazený kurz a pobyt, cestovné si
hradí sami.
http://bit.ly/2RDGTP9

