Stypendia na Tajwan
Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej oferuje polskim studentom studiującym w Polsce
poniższe rodzaje stypendiów. Osoby zainteresowane powinny za przesłać do dnia 23 lutego
2016 r. do Pani Joanny Janas w Dziale Współpracy z Zagranicą następujące dokumenty:
I.) – na roczny kurs języka chińskiego na Tajwanie (9 miejsc):
– kwestionariusz Application Form for ROC (Taiwan) Ministry of Education
– kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1)
– wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r.
(zał. nr 3)
– list motywacyjny (po polsku i angielsku)
– opinię pracownika naukowego uczelni (po polsku i angielsku)
– informację z uczelni o średniej ocen po polsku oraz wykaz ocen (transcript of records) po
angielsku
– kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego najwyższe uzyskane wykształcenie
– kopię paszportu
– potwierdzenie aplikowania na wybrany uniwersytet
II.) na studia magisterskie uzupełniające i doktoranckie na Tajwanie (5 miejsc):
– kwestionariusz Application Form for a Taiwan Scholarship
– kwestionariusz kandydata na wyjazd za granicę (zał. nr 1)
– wypełniony i podpisany załącznik do pisma BWM-I-1362/EK/2006 z 9 sierpnia 2006 r.
(zał. nr 3)
– list motywacyjny z uzasadniający wybór określonego programu studiów (po polsku i
angielsku); w przypadku studiów doktoranckich wstępny plan badawczy z podaniem tematu
– opinię pracownika naukowego uczelni (po polsku i angielsku)
– poświadczenie znajomości języka chińskiego lub angielskiego
– informację z uczelni o średniej ocen po polsku oraz wykaz ocen (transcript of records) po
angielsku
– kopię dyplomu lub świadectwa potwierdzającego najwyższe uzyskane wykształcenie
– kopię paszportu
– potwierdzenie aplikowania na wybrany uniwersytet
UWAGA: Od roku 2012 studia nie mogą być poprzedzone rocznym kursem języka
chińskiego.
Kandydaci muszą indywidualnie ubiegać się o przyjęcie na wybrane studia. Dokładne
informacje w plikach:
–Minisrty of Education Huayu Enrichment Scholarship (HES)International Student Directions
–Taiwan Scholarship Program Guidelines
oraz: Biuro Gospodarcze i Kulturalne Tajpej w Polsce
ul. Emilii Plater 53
00-113 Warszawa
tel. (48-22) 213 00 80
fax. (48-22) 213 00 82
strony internetowe:
www.roc-taiwan.org/PL
https://taiwanscholarship.moe.gov.tw/web/index.html

