
ARGENTINA - Kursy španělského jazyka a laplatské kultury - STIPENDIA na základě 
mezinárodní smlouvy 

 

Vážená paní, vážený pane, 
 
z pověření Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy ČR Vás tímto informujeme o vyhlášení 
následující stipendijní nabídky a  prosíme Vás o postoupení této informace případným zájemcům. 
 
Kursy španělského jazyka a laplatské kultury v Argentině 
 
Ministerstvo školství Argentinské republiky nabízí prostřednictvím Národní správy mezinárodní 
spolupráce (Dirección Nacional de Cooperación Internacional), na základě článku 10 Programu 
spolupráce v oblasti školství mezi Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy České republiky a 
Ministerstvem školství Argentinské republiky na léta 2009-2011, tři (3) místa pro české studenty v 
intenzivním kursu španělštiny a laplatské kultury. 
Kurs začne začátkem července a skončí začátkem srpna 2013. Termín bude upřesněn později. Kurs se 
uskuteční na  Filosofické fakultě Univerzity Buenos Aires (Facultad de Filosofía y Letras, Universidad 
de Buenos Aires, 25 de mayo 221, Ciudad de Buenos Aires).  
Úspěšní kandidáti obdrží stipendium k pokrytí nákladů na ubytování a stravu. Účast v kursu jim bude 
poskytnuta zdarma. 
Informace ohledně úhrady jízdného je zveřejněna zde: http://www2.dzs.cz/scripts/detail.asp?id=164 
 
Stipendia budou nabídnuta všem veřejným vysokým školám v ČR, přičemž každá z těchto škol může 
zaslat nominaci 1 řádného kandidáta a 1 náhradníka (uchazeči tedy budou odevzdávat svou 
kandidaturu na rektorát své školy, jako je tomu v případě rozpisu kvót). 
Konečný výběr tří kandidátů ČR bude provádět MŠMT na základě příslušné dokumentace kandidátů a 
náhradníků nominovaných veřejnými vysokými školami. 
 
Každá nominace kandidáta či náhradníka musí obsahovat: 

1. vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na 
vyslání/Žádost o přiznání stipendia": http://aia-databaze.zahranici-stipendium.cz/modules/aia/ 

2. motivační dopis ve španělském nebo anglickém jazyce;  
3. životopis ve španělském nebo anglickém jazyce;  
4. přehled studijních výsledků (výpis zkoušek za vysokoškolské studium) v českém jazyce;  
5. potvrzení o studiu v českém jazyce;  
6. doporučující dopis z fakulty v anglickém jazyce;  
7. lékařské potvrzení o zdravotní způsobilosti studia v zahraničí v anglickém jazyce 

 
Uzávěrka pro odevzdání nominací Akademické informační agentuře je 12. 4. 2012 
 
V případě vašeho zájmu o toto stipendium je nutné odevzdat do úterý 2. dubna 2013 do 12:00 na 

Zahraniční oddělení DIFA JAMU následující materiály: 
- motivační dopis ve španělském nebo anglickém jazyce;  
- životopis ve španělském nebo anglickém jazyce;  
- Vyjádření/doporučení vedoucího ateliéru v českém jazyce. 

Všechny materiály lze zaslat elektronicky na adresu: riou@jamu.cz 
  
 
Z přihlášek bude vybrán 1 řádný kandidát + 1 náhradník, kteří budou muset během jednoho týdne 
dodat všechny podklady, která AIA vyžaduje, viz. výše. 
 
Konečný výběr kandidátů je plně v kompetenci MŠMT. 

 


