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Prováděcí program spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016
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přihlášek

Jiné údaje

Korejská strana nabízí podle Prováděcího programu spolupráce v oblasti školství a kultury mezi vládou České republiky a vládou Korejské republiky na léta 2014-2016:
● 2 stipendia v délce dvou let (ke studiu v magisterském studijním programu) nebo tří let (ke studiu v doktorském studijním programu) + roční jazykovou
přípravu v obou případech; stipendia nabízí organizace NIIED (National Institute for International Education Development); pozn.: stipendium je zkráceno
o roční jazykovou přípravu, jestliže uchazeč/uchazečka prokáže předchozí znalost korejského jazyka na úrovni TOPIK 5 a výše.
Stipendia jsou určena pro studenty/studentky akreditovaných magisterských (MSP) nebo doktorských (DSP) studijních programů českých veřejných vysokých škol, resp. pro
absolventy bakalářských a magisterských studijních programů veřejných vysokých škol v ČR. V případě MSP, které nenavazují na bakalářské studijní programy, jsou
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vhodnými kandidáty studenti čtvrtých, pátých a šestých ročníků těchto MSP.
Na základě informačního materiálu přijímající instituce (NIIED) platného pro předchozí rok uvádíme níže další požadavky kladené na uchazeče s výhradou, že přesné
podmínky pro akademický rok 2016/2017 budou známy až po notifikaci nabídky:
●
●
●
●
●
●
●

uchazeč/ka i jeho/její rodiče musí být občany ČR;
podmínkou je dobrý zdravotní stav;
věkový limit 40 let k 1. 9. 2016;
minimální akademickou kvalifikací je bakalářský titul nebo ekvivalent k 31. 8. 2016; zájemci o studium v DSP musí být ke stejnému datu držiteli magisterského titulu;
dobré studijní výsledky;
zvládnutí přípravného kurzu korejského jazyka; pro vstup do studijního programu NIIED požadoval osvojení znalosti korejštiny odpovídající minimálně TOPIK 3;
NIIED neakceptoval přihlášky uchazečů, kteří v minulosti studovali na vysoké škole v Korejské republice, ať již byli zapsáni ve standardním studijním programu,
nebo se účastnili výměnného meziuniverzitního programu. Rozhodujícím kritériem bylo pro NIIED to, zda bylo uchazeči/uchazečce v minulosti vystaveno studijní
vízum typu D-2. Jedinou výjimku představovala účast ve výměnném programu, která byla předepsána vysokou školou v zemi původu jako studijní povinnost, tj.
předchozí studijní pobyt v Korejské republice by musel být podmínkou absolvování studijního programu v ČR.

NIIED vyplácí přijatým kandidátům měsíční stipendium a poskytuje jim kromě toho i jednorázovou částku po příjezdu a hradí školné. Součástí stipendijního pobytu je roční
kurz korejského jazyka povinný pro všechny stipendisty, kteří nemohou prokázat dostatečnou předchozí znalost korejštiny.
Podrobné informace o stipendijním programu jsou k dispozici na http://www.niied.go.kr.
Upozornění: Výdaje na mezinárodní dopravu refunduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vysílající veřejné vysoké škole v České republice, která
uchazeče/uchazečku na zahraniční stipendijní pobyt doporučila. Studenti/studentky, kteří/které jsou v době, kdy obdrží potvrzení o udělení stipendia od NIIED, dosud zapsáni
na veřejné vysoké škole v ČR, podávají žádost o proplacení letenky této vysoké škole. Jestliže bude uchazeč/uchazečka v době nominace a/nebo potvrzení přijetí již
absolventem/absolventkou a právní vztah s veřejnou vysokou školou v ČR absolvováním studia zanikne, vysoká škola žádosti o proplacení letenky vyhovět nemůže a tito
stipendisté-absolventi si dopravu do Korejské republiky a zpět hradí z vlastních prostředků.
● 5 stipendií k absolvování letních kursů korejského jazyka pořádaných vysokými školami v Korejské republice
Korejská strana hradila přijatým uchazečům/uchazečkám kurzovné a poskytla jim bezplatné ubytování po dobu konání kurzu a částku stravného. Součástí stipendia není
kapesné.
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Stipendia byla určena pro studenty/studentky akreditovaných bakalářských, magisterských a doktorských studijních programů českých veřejných vysokých škol.
Na základě informačního materiálu Ministerstva školství, vědy a technologie Korejské republiky platného pro předchozí roky uvádíme níže další požadavky kladené
na uchazeče s výhradou, že přesné podmínky platné pro rok 2016 budou známy až po notifikaci nabídky:
●
●
●

uchazeč/ka nesmí být občanem/občankou Korejské republiky;
uchazeč/ka musí být k 1. 4. 2016 zapsán/a na veřejné vysoké škole v ČR;
dobré studijní výsledky.

Podrobné informace o nabídce, aktuální podmínky, datum uzávěrky pro podání přihlášek a informace o výběrovém řízení budou po případné notifikaci nabídky
publikovány na stránkách Velvyslanectví Korejské republiky v ČR na: http://cze.mofa.go.kr/korean/eu/cze/main/index.jsp, příp. i na této stránce, a rozeslány
veřejným vysokým školám.
Upozornění: Výdaje na mezinárodní dopravu refunduje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy vysílající veřejné vysoké škole v České republice, která
uchazeče/uchazečku na zahraniční stipendijní pobyt doporučila. Studenti/studentky, kteří/které jsou v době, kdy obdrží potvrzení o udělení stipendia od NIIED, dosud zapsáni
na veřejné vysoké škole v ČR, podávají žádost o proplacení letenky této vysoké škole. Jestliže bude uchazeč/uchazečka v době nominace a/nebo potvrzení přijetí již
absolventem/absolventkou a právní vztah s veřejnou vysokou školou v ČR absolvováním studia zanikne, vysoká škola žádosti o proplacení letenky vyhovět nemůže a tito
stipendisté-absolventi si dopravu do Korejské republiky a zpět hradí z vlastních prostředků.

