Nabídka
stipendia od King Abdullah University of Science and Technology
(KAUST) – Saudská Arábie
stručný přehled
•
•
•
•
•

V Evropě administrativně řízeno přes IIE (Institute of International Education)
Nabídka stipendií pro talentované studenty z celého světa
Po absolvování mohou studenti pokračovat ve studiu v magisterském
programu a dokončit studium, které bude dále plně hrazeno KAUST
KAUST nabízí cca 500 stipendií v roce 2008
Výstavba nového kampusu – termín dokončení léto 2009

Nominace zašle škola – min 5 studentů.
KAUST stipendium nabízí:
•
•
•
•
•

Plně hrazené školné
Měsíční příspěvek na životní náklady
Příspěvek na nákup učebnic
Příspěvek na nákup notebooku
Cestovní výdaje (na semináře, výběrové řízení, regionální workshopy
apod.)

Po ukončení bakalářského stupně, student získá:
• Přijetí do magisterského programu v rámci kampusu KAUST
• Plné stipendium na KAUST (školné, ubytování, cestovné)
Podrobné informace na www.kaust.edu.sa

Klíčové termíny pro rok 2008:
•

22. 4. 2008 – termín pro instituce – zaslání nominací na stipendium na
IIE (obdrženo do daného termínu – na dle razítka pošty)

•

11. 5. 2008 – termín pro zaslání studentských žádostí (viz web –
přihlášky i on-line)

•

Léto 2008 – „Global Review Panel“

•

Léto 2008 – pohovory s finalisty (v AJ)

•

Konec léta 2008 – vyhlášení stipendií

•

Srpen 2008 – uzavření II. cyklu

Podmínky pro nominující instituce:
Viz web www.kaust.edu.sa – obecně spolupráce na výběru kandidátů, zaslání
nominačních formulářů , předání informací a webových odkazů studentům viz
www.kaust.edu.sa
Po ověření nominací KAUST bude kontaktovat nominované studenty s žádostí
o vyplnění online přihlašovacího formuláře.
KAUST nabízené obory studia:
• Chemical Engineering
• Civil and Environmental Engineering
• Applied Mathematics and Computational Sciences
• Mechanical Engineering
• Materials Science and Engineering
Následující rok budou přidány tyto obory:
Electrical Engineering
Applied Bioscience
Nabízené stupně – magisterské (the M.E., the M.S.E) a doktorský (Ph.D.)
Typy kandidátů - Velmi talentovaní studenti:
• Prokazatelné studijní úspěchy a výsledky (doporučení fakulty)
• Vědecké schopnosti a schopnost rozvíjet výzkumný potenciál,
spolupráce apod.
Podmínky pro nominaci a přihlášení:
• Vysoká úroveň studijních výsledků
• Současné studium v bakalářském programu v obdobném studijním programu
viz KAUST aktuální nabízené obory
• Musí zbývat 1 až 3 roky k dokončení bakalářského stupně nebo musí získat
ECTS kredity, které jsou ekvivalentní min. 2 akademickým rokům studia ke
konci akademického roku 2007/2008
• Min. počet GPA 2.7 a min. vynikající GPA 3.0
• 550 TOEFL BPT nebo TOEFL CBT. 79-80 IBT nebo 6.0 v IELTS pro
kandidáty, kteří nejsou rodilí mluvčí v AJ (Institucionální TOEFL je
akceptován)
• Prokazatelný výzkumný zájem a/nebo řídící potenciál
• Schopnost nastoupit do magisterského programu na KAUST v září 2009 nebo
září 2010

