Stypendia Instytutu Konfucjusza na rok 2014/2015
Terminy aplikacji o stypendium:
•

25 kwietnia 2014 – ostateczny termin złożenia dokumentów aplikacyjnych do Instytutu
Konfucjusza

•

przed 10 maja 2014 - wybrane osoby zobowiązane są wysłać kurierem dokumenty do
wybranej przez siebie uczelni

Prosimy o składanie następujących dokumentów:
•
•

wypełniony formularz aplikacyjny
List motywacyjny w języku polskim i angielskim (zawierający informacje o okresie
nauki chińskiego, zrealizowanych kursach, przedstawiający Państwa zainteresowanie
Chinami, hobby i motywacje do wyjazdu na stypendium),

•
•
•

dyplom (najwyższy uzyskany) i transkrypt ocen,
list polecający od pracownika naukowego w języku angielskim,
potwierdzenie nauki języka chińskiego (odpowiedni dla danego stypendium certyfikat
HSK i HSKK )

•

krótka notatka z danymi kontaktowymi i informacją, o które stypendium się ubiega.

Lista chińskich uczelni, przyjmujących kandydatów na stypendia Instytutu Konfucjusza:
http://cis.chinese.cn/node_5737.htm
Rodzaje stypendiów na rok 2014/2015:
•

MTCSOL – stypendium magisterskie na kierunku Nauczanie języka chińskiego jako
języka obcego,

•
•

stypendium na roczny kurs języka chińskiego
stypendium na semestralny kurs języka chińskiego

Aplikujący o stypendium nie mogą być chińskiego pochodzenia, powinni być w wieku od 16
do 35 roku życia, zaś nauczyciele chińskiego (np. studenci na studia magisterskie) do 45 roku
życia.
1. Dwuletnie stypendium "Nauczanie języka chińskiego jako języka obcego"
Stypendium jest przeznaczone dla wyjątkowo uzdolnionych studentów Instytutu Konfucjusza,
osób uzyskujących doskonałe wyniki na egzaminie HSK, zwycięzców Konkursu Języka
Chińskiego „Chiński Most" dla studentów, nauczycieli chińskiego na całym świecie oraz
wyjątkowych absolwentów sinologii i studiów o Chinach, celem uzyskania stopnia magistra w
nauczaniu języka chińskiego jako obcego. Beneficjent stypendium rozpocznie studia w
semestrze jesiennym 2014 roku, grant stypendialny zaś obejmuje jeden rok studiów - w
zależności od efektów kształcenia stypendium może zostać przedłużone o kolejny rok. Po
ukończeniu studiów, absolwent uzyska dyplom ukończenia chińskiej uczelni oraz stopień

magistra w nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego (MTCSOL). Aplikujący o
stypendium powinien:
•
•
•

posiadać stopień licencjata lub magistra,
otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 5,
otrzymać co najmniej 50 punktów z egzaminu ustnego HSKK poziomu
średniozaawansowanego

•

podpisać zobowiązanie, iż przez co najmniej pięć lat po ukończeniu studiów będzie
zawodowo zaangażowany w nauczanie języka chińskiego.

2. Roczne stypendium
Stypendium jest przeznaczone dla wyjątkowo uzdolnionych studentów Instytutu Konfucjusza,
osób uzyskujących doskonałe wyniki na egzaminie HSK, zwycięzców Konkursu Języka
Chińskiego „Chiński Most" dla studentów, nauczycieli chińskiego na całym świecie,
wyjątkowych absolwentów sinologii i chińskich studiów, oraz osób, które w przyszłości
chciałyby zostać nauczycielami języka chińskiego. Beneficjent może wybrać studiowanie na
kierunku spośród: język i literatura chińska, historia Chin czy filozofia chińska. Czas
rozpoczęcia studiów to jesień 2014, grant stypendialny zaś obejmuje jeden rok. Aplikujący o
stypendium powinni:
• studiować język chiński w Instytucie Konfucjusza w Opolu (przynajmniej dwa semestry
tj. 60 godzin)
•
•

otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 3
otrzymać co najmniej 60 punktów z egzaminu HSKK poziomu podstawowego

3. Stypendium semestralne
Stypendium jest przeznaczone dla wyjątkowo uzdolnionych studentów Instytutu Konfucjusza,
osób uzyskujących doskonałe oceny na egzaminie HSK, zwycięzców Konkursu Języka
Chińskiego „Chiński Most" dla studentów, nauczycieli chińskiego na całym świecie,
wyjątkowych absolwentów sinologii i chińskich studiów na całym świecie. Beneficjent może
wybrać studiowanie na kierunku spośród: Języka i Literatury Chińskiej, Historii Chińskiej czy
Filozofii Chińskiej. Czas rozpoczęcia studiów to jesień 2014 lub wiosna 2015, grant
stypendialny zaś obejmuje jeden semestr. Aplikujący o stypendium powinni:
•

studiować język chiński w Instytucie Konfucjusza w Opolu (przynajmniej jeden
semestr tj. 30 godzin),

•
•

otrzymać co najmniej 120 punktów z egzaminu HSK 2,
otrzymać co najmniej 40 punktów z egzaminu HSKK poziomu podstawowego

Szczegóły pomocy stypendialnej
Beneficjenci stypendium są zwolnieni z opłaty rejestracyjnej, czesnego, opłaty za podstawowe
materiały dydaktyczne, opłaty za zakwaterowanie na terenie kampusu. Poza tym otrzymują

jednorazową dotację na „osiedlenie się", miesięczne stypendium, opiekę medyczną oraz
kompleksowe ubezpieczenie dla studentów zagranicznych. Miesięczne stypendium będzie
wynosiło:
•

1400 CNY (1400 yuanów) dla studentów stypendium semestralnego i
stypendium rocznego

•

1700 CNY (1700 yuanów) dla studentów dwuletniego stypendium

Jednorazowa dotacja na „osiedlenie się” wynosi:
•

1500 CNY (1500 yuanów) dla studentów pozostających w Chinach rok lub
dłużej 1000 CNY (1000 yuanów) dla studentów pozostających w Chinach
jeden semestr

Jednorazowa dotacja nie będzie przyznawana osobom, które studiowały w Chinach przez ponad
pół roku przed zarejestrowaniem się na studia.
Proces rekrutacji:
1.
Osoby zarekomendowane do stypendium powinny zalogować się na platformie
stypendialnej Instytutu Konfucjusza pod adresem: (http://cis.chinese.cn) założyć indywidualne
konto, zapoznać się z informacjami dotyczącymi instytucji przyjmujących oraz kierunków
studiów, wypełnić i wysłać formularz aplikacyjny online, wydrukować i przesłać(przynieść)
razem z innymi załącznikami (wymaganymi dokumentami) do Instytutu Konfucjusza w Opolu
do 25 kwietnia 2014 r. (pomyślne zakończenie rejestracji będzie możliwe dopiero po
załączeniu listu rekomendującego od Instytutu Konfucjusza). Dokumenty należy koniecznie
przesłać przed 10 maja 2014 roku.
2.
Instytucje przyjmujące są odpowiedzialne za ocenę kwalifikacji aplikujących oraz
przesłanie wstępnej listy spełniających kryteria kandydatów proponowanych do akceptacji na
stypendium do Hanban do 26 maja 2014.
3.
Hanban zorganizuje panel ekspertów celem przeprowadzenia kompleksowej oceny i
ostatecznego wyboru stypendystów, kandydaci spełniający kryteria zostaną nagrodzeni
stypendiami. Informacje o tym pojawią się w internecie do 16 czerwca.
4.
Na początku lipca 2014 instytucje przyjmujące wyślą pocztą do rekomendujących
instytucji "Powiadomienie o przyjęciu", "Wytyczne rejestracji", "Formularz wniosku o wizę
dla obcokrajowców studiujących w Chinach"(formularz JW202) oraz inne materiały mające
związek z rejestracją na studia, a następnie materiały te zostaną przekazane do stypendystów.

Niezbędne dokumenty
Kandydaci powinni zalogować się na stronę stypendiów, wypełnić formularz aplikacyjny
online i dołączyć następujące dokumenty:

•
•
•
•

Formularz Aplikacyjny Stypendium Instytutu Konfucjusza
Kserokopia strony z ze zdjęciem z paszportu
Kserokopia Certyfikatu HSK i HSKK
Dyplomy (najwyższe uzyskane) oraz transkrypty ocen. Kandydaci zobowiązani są do
przedłożenia potwierdzonych notarialnie najwyższych uzyskanych dyplomów .

•

List polecający i zobowiązanie. Aplikujący ubiegający się o stypendium magisterskie w
międzynarodowym nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego są zobowiązani do
dostarczenia listów polecających od dwóch pracowników naukowych (po chińsku lub
angielsku), jak również pisemnego zobowiązania oświadczającego, że kandydat, przez
co najmniej pięć lat po ukończeniu studiów, będzie zawodowo zaangażowany w
nauczanie języka chińskiego (napisane po chińsku i podpisane).

•

Zwycięzcy półfinałów chińskiego etapu konkursu języka chińskiego "Chiński most" dla
studentów oraz uczniów szkół średnich powinni przedstawić kserokopię certyfikatu
stypendialnego oraz list polecający wystawiony przez wydział edukacyjny czy
kulturalny Ambasad Chińskich. Zwycięzcy wstępnych krajowych eliminacji konkursu
języka chińskiego "Chiński most" powinni przedstawić dowód nagrody i list polecający
dostarczony przez organizatorów.

•

Nauczyciele języka chińskiego powinni przedłożyć dokument poświadczający liczbę lat
pracy oraz liczbę godzin dydaktycznych tygodniowo wystawiony przez biuro instytucji,
dla której pracują.

Rejestracja na studia oraz roczna ewaluacja
•

Laureaci stypendium powinni zarejestrować się w instytucjach goszczących w terminie
przez nie wyznaczonym. W przypadku niezarejestrowania się w wyznaczonym terminie
(bez ważnego powodu) stypendium zostanie cofnięte.
Stypendium zostanie
anulowane, jeżeli kandydat nie przejdzie pozytywnie badań lekarskich.

•

Stypendyści studiów magisterskich w nauczaniu języka chińskiego jako języka obcego
(MTCSOL) po drugim semestrze nauki będą brać udział w rocznej ewaluacji
organizowanej przez instytucje przyjmujące. Tylko studenci spełniający kryteria będą
w dalszym ciągu otrzymywać stypendium przez kolejny rok.
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