červen 2018

Studium a stáže v zahraničí
Aktuální výzvy mobilit pro studenty

Přehled:
Termín podání přihlášky
ČÍNA
Zimní univerziáda v Charbinu

30. 6. 2018

Přehled výzev Baltské sítě univerzit (BUP):
Grant na mobilitu pro mladé vědecké pracovníky
Soutěž o nelepší dizertační práce 2018
Hledá se ambasador pro globální platformu
„Cool Down the Earth“

Termín podání přihlášky
31. 10. 2018
30. 8. 2018
n/a

Letní školy a kurzy:
Termín podání přihlášky
NĚMECKO
BUP letní kurz v Hamburku
NĚMECKO
Stipendium DAAD pro účast v německé letní škole

20. 6. 2018
prosinec 2018

STUDIUM A STÁŽE V ZAHRANIČÍ
ČÍNA
ZIMNÍ UNIVERZIÁDA V CHARBINU
Univerziáda je určena pro sportovce z Číny a zemí střední a východní Evropy,
a to jak pro týmy, tak i pro individuální sportovce. Mezi sporty zastoupenými
na univerziádě budou alpské lyžování, snowboarding a curling. Organizátory
jsou čínské ministerstvo školství a Čínská federace universitních sportů.
Uchazeč:
Místo:
Datum:
Termín podání přihlášky:

Více informací:

Student VŠ
Charbin (Harbin), Čína
2. – 8. 12. 2018
30. 6. 2018
VŠ musí poslat seznam všech účastníků
do 15. 8. 2018.
Čínská strana uhradí účastníkům pobytové náklady v
Číně (ubytování, stravování, místní doprava), cestu
tam a zpět si hradí studenti sami.
http://bit.ly/2HBABqn - informace
http://bit.ly/2JDiSQQ - přihláška

The Baltic University Programme Secretariat
vyhlašuje
Soutěž o nejlepší dizertační práce
2018

Komu je výzva určena:
Autorům dizertačních prací zabývající se některou z následujících oblastí výzkumu:
- Přírodní vědy, technologie a inženýrství
- Společenské a humanitní vědy
Obhajoba práce musela proběhnout během roku 2017 nebo 2018.
Práce, které se zaměřují na Baltskou oblast, budou upřednostněny.
Termín podání přihlášky:
30. 8. 2018
Více informací:
Veškeré podmínky této výzvy najdete zde:
bit.ly/2LOCqn1

The Baltic University Programme Secretariat
nabízí
grant na mobilitu pro mladé vědecké pracovníky
(BUP Travel Grant Programme)

Komu je výzva určena:
Studentům doktorských studijních programů.
Jejich výzkum se musí týkat udržitelného rozvoje v Baltském regionu.
Termín podání přihlášky:
31. 10. 2018
Popis:
Úspěšní žadatelé o grant budou pozváni na konferenci BUP.
Maximální výše grantu činí 3000 EUR.
Grant se týká mobility výzkumných pracovníků na zahraniční partnerské univerzity,
minimální délka pobytu je jeden měsíc.
Více informací:
Veškeré informace a přihláška jsou k nalezení zde:
bit.ly/2J45PMc

Nová globální platforma
„Cool Down the Planet“
hledá
ambasadory z řad studentů

Komu je výzva určena:
Studentům, kteří by rádi vystupovali jako ambasadoři a prostředníci s možností
odměny za některé vykonané aktivity.
Celé znění výzvy:
My name is Kamile Petrauskiene and I am from Kaunas University of Technology,
Lithuania. I want to represent a new global platform „Cool Down The Planet“,
powered by Delft University of Technology (The Netherlands). „Cool Down The
Planet“ is a new tool in the battle against global warming. The aim is to help
reducing climate change by launching different international challenges.
The platform is trying to set up a network of student-ambassadors, as a long term
goal is to have a student-ambassador in every university all over the world!
As a student-ambassador I invite you to join our team and become one of the
student-ambassadors of your university. You will act as an intermediate, and can
be rewarded for some activities. Present students or alumnus are very welcome!
If a student-ambassador position interested you, please, drop me a line a few
sentences about yourself and I will address you to the main organizer.
Více informací:
V případě zájmu kontaktujte Kamilė Petrauskienė na
kamile.petrauskiene@ktu.edu

LETNÍ ŠKOLY A KURZY
NĚMECKO
LETNÍ KURZ 2018 NA TÉMA
„SUSTAINABILITY INNOVATIONS IN A CIRCULAR ECONOMY“
Tento letní kurz pořádaný BUP poskytne studentům prostor pro učení a
diskuzi o úloze ekologických, technologických, ekonomických a sociálních
inovací pro udržitelný rozvoj.
Uchazeč:

Místo:
Datum:
Termín podání přihlášky:
Více informací:

- Bc., Mgr.
Studentům bakalářských a magisterských studijních
programů.
Hamburk, Německo
5. – 8. 9. 2018
20. 6. 2018
Účastníci obdrží certifikát a studenti mohou obdržet 2
kredity (podle ECTS).
Účast je pro studenty zdarma, rovněž jsou jim
hrazeny náklady na ubytování, jídlo a místní dopravu.
Student si hradí pouze cestovné do/z Hamburku,
Německa.
Veškeré informace a přihlášku najdete v souboru,
který si můžete stáhnout zde:
https://goo.gl/RQ8Ahi

NĚMECKO
STIPENDIA PRO STUDIUM V LETNÍCH KURZECH NA UNIVERZITÁCH V
NĚMECKU
DAAD – organizace zabývající se výměnou pracovníků na poli vědy nabízí
stipendia pro zájemce o studium němčiny a poznání tamní kultury.
Student si může sám vybrat kurz a univerzitu z následujícího seznamu:
bit.ly/2kCNyXA
Uchazeč:

Místo:
Datum:

Termín podání přihlášky:
Více informací:

- Bc., Mgr.
(studenti posledního ročníku bakalářského studijního
programu a studenti magisterský studijních
programů)
- Minimální úroveň NJ je A2
Německo
Červen až prosinec 2018 – přesná data se liší podle
výběru specifického kurzu
Délka kurzu musí být minimálně 18 dní.
prosinec 2018
Veškeré informace včetně návodu na podání
přihlášky zde:
bit.ly/2kEQJ12

