Stipendium ke studiu v Čínské lidové republice od akademického roku
2014/2015
V souladu s tzv. Varšavskou iniciativou, kterou v Polsku v dubnu 2012 zahájil bývalý
premiér ČLR Jiabao WEN, nabízí čínská vláda českým zájemcům 19 stipendijních
míst ke studiu bakalářských, magisterských i doktorských studijních programů v ČLR
počínaje akademickým rokem 2014/2015, jakož i ke studijním či výzkumným stážím
v ČLR v délce jednoho až dvou semestrů v akademickém roce 2014/2015.
Čínská strana stipendistům v rámci tzv. Full Scholarship poskytne zdarma výuku,
základní učebnice, ubytování v univerzitním kampusu, měsíční kapesné,
jednorázovou finanční podporu na počáteční výdaje po příjezdu, ambulantní
lékařskou péči a zdravotní pojištění a jednu meziměstskou jízdenku na dopravu
v ČLR. Veškeré další nezbytné náklady, zejména na mezinárodní dopravu do místa
pobytu a zpět, si stipendisté hradí sami (MŠMT tyto náklady neproplácí).
Podrobné informace o podmínkách této stipendijní nabídky jsou k dispozici na
stránkách China Scholarship Council: http://www.csc.edu.cn/Laihua Na těchto
stránkách je k dispozici též seznam vysokých škol v Číně, které přijímají zahraniční
studenty.
Zájemci musejí vyplnit Návrh na vyslání a do 21. března 2014 do 14:00 hod.
odevzdat veškerou požadovanou dokumentaci 2x (v 1 originále a 1 kopii) na
následující adresu:
Mgr. Michala Bernkopfová, Ph.D.
Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ČR
Karmelitská 7
118 12 Praha 1
Seznam požadovaných dokumentů:
1. Vyplněný formulář "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia"
s doporučením školy (datum, razítko školy a podpis proděkana pro zahraniční
styky)
2. notářsky ověřenou kopii diplomu/dokladu o nejvyšším dosaženém vzdělání
(maturitní vysvědčení/diplom)
3. potvrzení o současném studiu
4. originál nebo notářsky ověřenou kopii výpisu zkoušek (Academic Transcript)
s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby
5. stručný studijní či výzkumný plán v angličtině nebo v čínštině
6. dva doporučující dopisy v angličtině nebo v čínštině
7. vyplněný formulář o zdravotní prohlídce „Foreigner Physical Examination
Form“ (pouze pro pobyty v ČLR delší než 6 měsíců)
8. akceptační dopis z přijímající univerzity v ČLR
Veškeré originální dokumenty vyhotovené v jiném než čínském či anglickém jazyce
musejí být opatřeny soudním překladem do čínštiny či angličtiny. Žádné
z předkládaných dokumentů nebudou uchazečům vráceny.
Žadatelé o stipendium, kteří nepředloží akceptační dopis (admission letter) přijímající
univerzity v ČLR, na níž chtějí přednostně studovat, budou umístěni na některou
z čínských univerzit dle rozhodnutí China Scholarship Council (CSC), která si také

v tomto případě vyhrazuje právo rozhodnout o studijním programu, specializaci
a délce stipendijního pobytu žadatele v ČLR.
Přihlášky žadatelů, kteří akceptační dopis předloží, zašle CSC přímo příslušné
univerzitě, která daný akceptační dopis vystavila.
Přijímají se pouze akceptační dopisy vystavené příslušnými útvary čínských univerzit
(admissions departments), nikoliv dopisy vystavené školitelem či profesorem.
Dílčí doporučení k vyplňování přihlášky:
Všechna pole musejí být vyplněna, včetně čísla pasu platného po celou dobu
plánovaného pobytu v Číně.
Část „Education Background“: Je třeba uvést údaje týkající se současného studia
žadatele. V kolonce "Certificates obtained or to obtain" je třeba vyplnit diplomy,
k jejichž získání směřuje současné studium žadatele. U současného studia je třeba
uvést rok jeho zahájení a rok jeho předpokládaného ukončení.
Část "the Guarantor Charging Your Case in China": Je třeba uvést kontaktní údaje
Velvyslanectví České republiky v Pekingu.
Dílčí poznámky k vyplňování formuláře o zdravotní prohlídce:
Fotografie žadatele bude částečně překryta razítkem lékaře.
K přihlášce žadatelé přiloží zatím pouhou kopii vyplněného zdravotního formuláře
(bez výsledků krevních testů) opatřené fotografií žadatele a podpisem a razítkem
lékaře žadatelé. Originální formulář si žadatelé nechají u sebe pro pozdější doplnění
výsledků krevních testů.
Postup po odevzdání požadované dokumentace:
V případě potřeby budou žadatelé pozváni k pohovorům v rámci výběrového řízení,
které by se uskutečnilo v Praze za účasti zástupců MŠMT a zástupců Velvyslanectví
ČLR v první polovině dubna.
Vybraní uchazeči budou následně vyzváni k vyplnění online přihlášky a bude jim
sdělen číselný kód (Agency Number), který je bude opravňovat k tomu, aby se
o stipendium mohli ucházet.

