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PERU

Číslo článku

K datu publikace není v platnosti Program spolupráce ve vzdělávání s Peruánskou republikou, proto zde zveřejněné informace o nabídce a podmínkách
jsou pouze předběžné a mohou být potvrzeny až po jejich notifikaci peruánskou stranou.

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Studijní nebo výzkumné
pobyty pro studenty MSP
15 a DSP v oboru lesnictví či
zemědělství se zvláštním
zaměřením na agroforestrii

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Š

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

Universidad
Nacional de
Ucayali

VŠ

Universida
d Nacional
de Ucayali

Nabízená stipendia
místa (M),
roky (r),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Délka pobytu
roky (r),
semestry (s),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

2M

3-9 m

Jiné údaje

Termín
odevzdání
přihlášek

30. 9. 2015

Národní univerzita v Ucayali (Universidad Nacional de Ucayali) nabízí na základě reciprocity českým studentům MSP a DSP 2 stipendia v délce 3 až 9 měsíců (pro pobyty od
cca března 2016) ke studijnímu či výzkumnému pobytu.
S ohledem na skutečnost, že Národní univerzita v Ucayali se nachází v peruánské části Amazonie, jsou daná stipendia nabízena výhradně pro studenty v oboru lesnictví
či zemědělství se zvláštním zaměřením na agroforestrii.
Univerzita v Ucayali zabezpečí českým stipendistům ubytování a měsíční stipendium pokrývající náklady na stravu a další nezbytné výdaje spojené se studijním pobytem.
Stipendistům se však doporučuje sjednat si na dobu studijního pobytu v Peru mezinárodní zdravotní pojištění.
Uchazeči o stipendijní pobyt v Peru doručí do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) do příslušného
data (30. 9. 2015 do 12:00 hod) dokumenty dle následujícího seznamu:
1. vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář „Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia“;
2. motivační dopis (v češtině a španělštině);
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3.
4.
5.
6.

popis studijního/výzkumného záměru (v češtině a španělštině);
životopis (ve španělštině);
kopie vysokoškolského diplomu (s překladem do španělštiny);
doklad o vykonaných zkouškách (v češtině).

Uchazeči, kteří doručí svou dokumentaci po výše uvedeném termínu, nebudou do výběrového řízení zařazeni.
Přihlášení uchazeči o stipendium, kteří v daném termínu předloží kompletní dokumentaci, budou v případě potřeby pozváni na výběrové řízení, které proběhne formou
pohovoru ve španělském jazyce a posouzení předložené dokumentace. Pohovory se budou konat pravděpodobně počátkem října 2015; konkrétní termín stanoví Ministerstvo
školství, mládeže a tělovýchovy po dohodě s Velvyslanectvím Peruánské republiky v Praze. Nominace vybraných uchazečů o stipendium budou poté postoupeny peruánské
straně, která ve věci udělení stipendia vydá konečné rozhodnutí.

