Návod pro podání žádosti o stipendium Konfuciova institutu
Registrace na stránce http://cis.chinese.cn:
1.) Vyplnění základních údajů
2.) Výběr typu stipendia
3.) Doporučující institut:
- Institution category: vyberte 孔子学院 (Konfuciův institut)
- Continent: vyberte 欧洲 (Evropa)
- Country: vyberte 捷克 (ČR)
- Institutions name: vyberte, nebo zkopírujte a vložte: 帕拉斯基大学孔子学院
(Konfuciův institut Univerzity Palackého v Olomouci)

Po přihlášení na stránce http://cis.chinese.cn pokračujte na záložku ‘‘Fill In‘‘.
Po rozkliknutí se Vám na levém boku zobrazí 6 částí, které musíte vyplnit. Jsou to:
1.)
2.)
3.)
4.)
5.)
6.)

基本信息/Basic information
教育背景 Education background
工作经历 Work experience
语言能力 Language ability
奖学金申请 Application category
推荐人 Referee

1.) 基本信息/Basic information
-

v této části se jedná zejména o vyplnění osobních informací

2.) 教育背景/Education background
-

v této části se jedná zejména o vaše předchozí studium

-

v tabulce napište název vaší předchozí nebo aktuální univerzity, časové trvání
studia, název oboru a kopii diplomu (případně výpis předmětů) a připojte zde tyto
dokumenty

-

pakliže jste již absolvovali studium v Číně, nebo docházeli na kurzy Konfuciova
institutu, tak je zapotřebí níže také připojit potvrzující dokumenty

3.) 工作经历/Work experience

-

tuto část vyplňte pouze v případě, že žádáte o stipendium pro magisterská studia se
zaměřením na výuku čínštiny jako cizího jazyka, v opačném případě pouze
zaškrtnete u všech položek 否/No

4.) 语言能力/Language Proficiency：
-

v této části je zapotřebí abyste určili vaši úroveň čínštiny (měla by odpovídat vámi
dosažené úrovně certifikátů HSK a HSKK)

-

poté vypište vámi dosažené úrovně níže uvedených certifikátů a jejich fotokopie
nahrajte

-

následně určete, zdali jste schopni se účastnit výuky vedených v čínštině a
angličtině (případně jiném jazyce)

5.) 奖学金申请/Application category:
-

v této části vyberte k jakému programu nebo typu stipendia se hlásíte a následně
daný program/stipendium blíže definujte (délka, typ)

-

poté vyberte pokrytí stipendia a danou školu, na které plánujete studovat (uveďte
dle vaší preference první a druhou možnost)

-

na konci této části také uveďte, zdali budete ochotni přijmout instituci, kterou vám
vybere Ředitelství Konfuciových institutů

6.) 推荐人/Referee:
-

v poslední části uveďte jako doporučující institut (stejně jako v registraci na
začátku) Konfuciův institut Univerzity Palackého v Olomouci

-

následně nahrajte doporučující dopis a vyplňte informace o tom, kdo jej vám vydal

-

poté stručně napište vaši motivaci pro studium v Číně (cca 200-800 znaků)

-

na závěr nahrajte fotokopii vašeho vlastního podpisu

Po přihlášení je zapotřebí se dostavit k ústnímu pohovoru.
Termín pohovorů je zveřejněn na webu www.konfucius.upol.cz
Adresa:
Konfuciův institut
Univerzita Palackého v Olomouci
Křížkovského 8
771 47 Olomouc

Tabulka stipendií Konfuciova institutu a požadavky pro obdržení daných stipendií. Dokument
naleznete také na webu Konfuciova institutu:

