STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2016/2017 ● ITÁLIE

ITÁLIE – kalendářní rok 2017
Ministerstvo zahraničních věcí Italské republiky („MZV Itálie“), které je plátcem stipendií nabízených podle mezivládního programu spolupráce, oznámilo v dubnu roku
2014 podstatnou změnu svého stipendijního programu, který již studentům a studentkám z České republiky do budoucna nezaručuje poskytnutí konkrétního počtu
stipendijních měsíců. V předchozích letech italská strana nabízela České republice 54 měsíců na kalendářní rok a Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
poskytovalo reciproční počet stipendijních měsíců italským studentům a studentkám.
S platností od dubna 2014 zahrnulo MZV Itálie Českou republiku spolu s dalšími 28 zeměmi do tzv. „Pool Europa“. Výběrové řízení pořádalo MZV Itálie a zájemci mu
podávali své žádosti přímo. Na kalendářní rok 2016 bylo pro zájemce z 29 zemí k dispozici celkem 200 stipendijních měsíců, měsíční stipendium činilo 700 EUR.
MZV Itálie rovněž oznámilo podstatnou změnu programu, pokud jde o typ studijního a výzkumného pobytu se stipendiem (na rozdíl od minulých let již nebylo
možné stipendium získat na absolvování tzv. „corsi singoli“ – viz níže podrobný informační materiál).
Předpokládá se, že MZV Itálie tyto parametry svého stipendijního programu zachová i v dalších letech. Plátce stipendia vyžaduje od zájemců on-line registraci.
Doporučujeme, aby případní zájemci dali při výběru univerzity přednost tzv. università in convenzione“, které jsou vázány smlouvou s MZV Itálie, na jejímž základě
univerzity zajišťují výplatu stipendií. Seznam těchto univerzit bude zveřejněn MZV Itálie spolu s aktuální nabídkou na rok 2017. Jestliže studium probíhalo na jiných
univerzitách, výplatu stipendia řešili stipendisté a stipendistky přímo s MZV Itálie.
Zájemci naleznou níže informační materiály platné pro rok 2016 s tím, že aktuální podmínky budou známy až po případné notifikaci nabídky ze strany MZV
Itálie:
http://www.dzs.cz/file/3129/bando_a-a-_2015_2016_en.pdf
http://www.dzs.cz/file/3130/bando_a-a-_2015_2016.pdf
Přímý odkaz na již neaktuální nabídku na rok 2016:
http://www.esteri.it/mae/it/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html (v italském jazyce)
nebo http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html/ (v anglickém jazyce).

