STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● MEXIKO

Číslo článku

MEXIKO

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Studijní nebo výzkumné
pobyty (se začátkem
studia v rozmezí
od 1. března
do 8. prosince 2019)

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Š

Přijímající
organizace

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

MZV
Mexika

**

MZV
Mexika

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

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

Jiné údaje

5 stipendijních
míst

Termín
odevzdání přihlášek

31. 8. 2018

Mexické Ministerstvo zahraničních věcí zveřejňuje každoročně nabídkou stipendií ke studijním/výzkumným pobytům v Mexiku, které jsou v rámci bilaterální spolupráce určeny
rovněž pro studenty vysokých škol v České republice.
Stipendia jsou poskytována výhradně na studium ve studijních oborech a institucích
https://www.gob.mx/amexcid/documentos/programas-academicos-ies-becas-de-excelencia?idiom=es.

uvedených

na

následující

webové

stránce:

Délka studijního/výzkumného pobytu se zpravidla pohybuje v rozmezí od 5 do 10 měsíců. Přijetí do standardních studijních programů, zejména magisterských (v délce 2 let),
doktorských (v délce 3–4 let) a post-doktorských, je rovněž možné.
Zájemci musejí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1) do 31. srpna 2018 dokumenty
dle následujícího seznamu:
1.
2.
3.
4.
5.

vyplněný formulář „Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia“ s doporučením školy (datum, razítko školy a podpis proděkana pro zahraniční styky);
výpis zkoušek s razítkem fakulty a podpisem zodpovědné osoby;
motivační dopis v češtině, kde je popsán důvod, proč chce žadatel studovat nebo vykonávat výzkum v Mexiku (v maximálním rozsahu 1 strana A4);
životopis v češtině;
potvrzení o úrovni znalosti španělského jazyka, mělo by být vystaveno vysokou školou nebo vzdělávací institucí (není povinné).
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Nekompletní žádosti a žádosti, které nebyly do sídla Domu zahraniční spolupráce doručeny do určeného termínu, nebudou do výběrového řízení zařazeny.
Na počátku září 2018 proběhne na Ministerstvu školství mládeže a tělovýchovy výběrové řízení, na jehož základě budou vybraní uchazeči nominováni ke stipendijnímu pobytu
v Mexiku a vyzváni k vyplnění on-line přihlášky.
V souladu s aktuálním mexickým kalendářem projednávání stipendií je nutné, aby zájemci o stipendia vybraní ve výběrovém řízení podali on-line přihlášku s veškerou
požadovanou dokumentací, a to do 28. 9. 2018 do 15:00 hodin.
Na základě dokumentace předložené v on-line přihlášce provede mexické Ministerstvo zahraničních věcí konečný výběr.
Rozhodnutí o udělení či neudělení stipendia bude oznámeno od 5. prosince 2018 prostřednictvím Velvyslanectví Mexika v Praze.

**Vzhledem k tomu, že k datu publikace není v platnosti Program spolupráce, MŠMT cestovné do Mexika neproplácí.

