Podanie o udzielenie rekomendacji na stypendium IK/Hanban w roku 2018
przez Centrum Języka i Kultury Chińskiej UJ “Instytut Konfucjusza w
Krakowie”

Imię i nazwisko __________________
Data urodzenia __________________
Nr paszportu ____________________
Adres e-mail ____________________
Uprzejmie proszę o rozpatrzenie mojej kandydatury i przyznanie rekomendacji Instytutu Konfucjusza w
Krakowie na wybrane stypendium (proszę podkreślić wybrane stypendium):
MTCSOL – studia magisterskie, Master’s Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
BTCSOL – studia licencjackie, Bachelor's Degree in Teaching Chinese to Speakers of Other Languages
Stypendium roczne w zakresie nauczania języka chińskiego jako obcego
Stypendium roczne z zakresu lingwistyki i literatury chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii
Stypendium roczne (kurs języka chińskiego)
Stypendium semestralne z zakresu nauczania języka chińskiego jako obcego, lingwistyki i literatury
chińskiej, historii Chin i chińskiej filozofii
7) Stypendium semestralne z zakresu medycyny chińskiej i taiji
8) Stypendium 4-tygodniowe
1)
2)
3)
4)
5)
6)

Języka chińskiego uczę się w ramach zajęć:
1) prowadzonych przez Instytut Konfucjusza w Krakowie
2) prowadzonych przez inny Instytut Konfucjusza (proszę podać nazwę) _____________________
3) obowiązkowych, IBiDW UJ
4) obowiązkowych, inny kierunek studiów na UJ (proszę podać nazwę) _____________________
5) inne: _____________________________
W celu uzyskania rekomendacji Instytutu Konfucjusza w Krakowie przesyłam następujące dokumenty:
- paszport (strona ze zdjęciem),
- certyfikat HSK i/lub HSKK (w wypadku osób zdających HSK/HSKK w lutym 2017 – dopuszczalny
jest zrzut ekranu z systemu cis.chinese.cn),
- najwyższy uzyskany dyplom potwierdzający wykształcenie,
- dwa listy polecające od pracowników naukowych,
- podanie o przyjęcie na stypendium,
- plan badawczy.

Poświadczam własnoręcznym podpisem, że:
1. Rozumiem zasady aplikacji o stypendium IK/Hanban, zamieszczone na stronie internetowej
cis.chinese.cn oraz, po uzyskaniu rekomendacji IK w Krakowie, zobowiązuję się do przesłania do
systemu cis.chinese.cn wymaganych dokumentów w wersji angielsko- lub chińskojęzycznej, a jeśli
wydane są w innym języku – tłumaczeń uwierzytelnionych na j. chiński lub angielski;
2. Przyjmuję do wiadomości, że otrzymanie rekomendacji IK w Krakowie nie gwarantuje
otrzymania stypendium IK/Hanban;
3. Wszystkie podane przeze mnie informacje są zgodne z prawdą;
4. Przesłane pod adres instytut.konfucjusza@uj.edu.pl załączniki do podania o rekomendację są
skanami oryginalnych dokumentów;
5. Nie staram się o rekomendację na stypendium IK/Hanban w żadnym innym Instytucie Konfucjusza;
6. Potwierdzam prawidłowość danych zawartych w podaniu i wyrażam zgodę na przetwarzanie i
wykorzystywanie moich danych osobowych dla celów postępowania rekrutacyjnego zgodnie z art.
6 ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2002, nr 101,
poz. 926, z późn. zm.).
______________________

