STIPENDIUM
Získej 75 000 Kč nebo 60 000 Kč
na svůj program v zahraničí.
Přihlas se přes kontaktní formulář – afs.cz/kontaktni-formular/ do 3. 6. 2019.
Díky ročnímu nebo semestrálnímu programu se naučíš mluvit plynně cizím
jazykem, získáš druhou rodinu, najdeš si nové přátele a poznáš zblízka cizí kulturu.

V případě dotazů se obrať na koordinátorku studia v zahraničí
Terezu Hlavínovou, tel. 222 317 138 / mob. 728 994 908,
e-mail: tereza.hlavinova@afs.org.
Sleduj nás na: www.afs.cz
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JAK ZÍSKAT ČÁSTEČNÉ STIPENDIUM?
Platí pro programy začínající v druhém pololetí školního roku 2019/2020.

KDY: 6. 6. 2019 (náhradní termín: 26. 6. 2019)
KDE: Pedagogicko-psychologická poradna, Francouzská 56, Praha 10

Podmínky přihlášení
Věkový limit dle podmínek dané země – informace jsou na www.afs.cz.
Vyplnění kontaktního formuláře do 3. 6. 2019 – afs.cz/kontaktni-formular/.
Průměr známek do 2,5 – kopii posledního vysvědčení s sebou přines
na výběrové řízení.
Vyplnění předběžné přihlášky – přístupové údaje k online přihlášce ti zašleme následně po vyplnění kontaktního formuláře.
Úhrada poplatku ve výši 1 500 Kč – platební pokyny ti zašleme spolu s předběžnou přihláškou.

Obsah výběrového řízení
Jazykový test z angličtiny.
Test všeobecných znalostí.
Esej na zadané téma v českém jazyce.
Osobní pohovor.

Nabízené země
Argentina, Belgie (francouzská, vlámská), Brazílie, Chile, Finsko, Francie, Irsko,
Itálie, Japonsko, Kanada (francouzská), Kostarika, Portugalsko, Rakousko,
Španělsko, Švýcarsko, USA.

Nejlepší uchazeči
Uchazeč s nejlepším výsledkem získá částečné stipendium ve výši 75 000 Kč,
druhý v pořadí získá stipendium ve výši 60 000 Kč. Částečné stipendium
bude odečteno od ceny standardního poplatku za program v zemi vybrané
uchazečem.

Výsledky
O výsledcích výběrového řízení budeme uchazeče informovat e-mailem
nejpozději 12. 7. 2019.

Ostatní účastníci
Ostatní účastníci výběrového řízení s umístěním na 3. a dalším místě, se mohou přihlásit na program dle svého výběru za standardní poplatek. Studenti,
kteří absolvovali výběrové řízení, mají přednost při výběru země/délky programu před ostatními uchazeči o program, kteří se výběrového řízení
nezúčastnili.
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