AFS Mezikulturní programy si dovolují nabídnout stipendia na 2010/2011
roční studijní pobyty v Německu. Jedná se o částečná stipendia sponzorovaná
Česko-německým fondem budoucnosti, Nadací Erinnerung, Varantwortung und
Zukunft a společností Kennametal.
Česko-německý fond budoucnosti přispívá na studijní pobyt středoškoláka,
který uspěje v přijímacím řízení, částkou 64.000,- Kč. Poplatek za studijní
pobyt po získání stipendia činí 91.000,- Kč. Ţadatel o stipendium skládá
test všeobecných znalostí, test z německého jazka, píše esej na zadané téma
a projde krátkým osobním pohovorem.
Nadace Erinnerung, Verantwortung und Zukunft uděluje stipendia studentům,
kteří se zajímají o tématiku nuceně nasazených a jinak postiţených
nacistickým bezprávím za 2. světové války, nebo obecně o problematiku 2.
světové války. Nadace přispívá úspěšným kandidátům částkou 82.000,- .
Poplatek po získání stipendia činí 73.000,- Kč. Ţadatel o stipendium
skládá test včeobecných znalostí, test z německého jazyka, píše esej na
téma spojené s válečnou tématikou a projde krátkým osobním pohovorem.
Společnost Kennametal je jedním ze světových lídrů mezi dodavateli
průmyslových nástrojů, technologických komponentů a materiálů vysoké
jakosti pouţívaných k obrábění kovů ve výrobních technologiích. Poskytuje
stipendia studentům, kteří se zajímají o techniku a průmysl. Stipendista
bude studovat na technicky zaměřené střední škole. Uchazeč píše test
všeobecných znalostí, test z německého jazaky, píše esej na zadané téma a
projde krátkým osobním pohovorem. Společnost Kennametal přispívá na studium
studentovi částkou 76.500,- Kč. Poplatek za program po získání stipendia je
78.500,- Kč.
Studenti po celou dobu pobytu ţijí v hostitelské rodině, kde se stávají
členem rodiny. Stipendium a poplatek za program zahrnují letenku a
vnitrostátní přepravu do místa pobytu v hostitelské zemi, pojištění, 5
soustředění (přeodjezdové, popříjezdové v Čechách + 3 soustředění v zemi
studijního pobytu), hledání a prověřování hostitelské rodiny a školy,
informační schůzku, učební materiály, dopravu do školy, krizovou linku, na
kterou je moţné se obrátit 24 hodin 7 dní v týdnu, kontaktní osobu (místní
osoba v místě pobytu studenta, na kterou je moţné se kdykoli obrátit o
radu nebo jen popovídání si), individuální přístup. Stipendium a poplatek
nezahrnují kapesné.
Zájemci o stipendium se mohou hlásit nejpozději do pondělí 15.3. 2010
Koordinátorce vzdělávacích programů v zahraničí Kamile Šatrové na telefonu
(420) 728 994 908 nebo (420) 222 317 138, nebo na e- mailové adrese
kamila.satrova@afs.org
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