
Regulamin aplikowania o Stypendium Konfucjańskie  

na rok akademicki 2017/2018 

 

1. Rodzaje stypendiów oraz warunki ich uzyskania  

 

1.1 Roczny kurs języka chińskiego  

Grant stypendialny obejmuje 11 miesięcy od września 2017. Stypendium jest 

przeznaczone dla wyjątkowo uzdolnionych studentów Instytutu Konfucjusza, 

nauczycieli języka chińskiego z całego świata, studentów sinologii i studentów 

uzyskujących doskonałe wyniki na egzaminie HSK. Stypendium nie może być 

przyznane aplikującym mieszkającym w Chinach. Aplikujący o stypendium 

powinni otrzymać co najmniej 180 punktów z egzaminu HSK 4 i co najmniej 60 

punktów z egzaminu ustnego HSKK poziom średniozaawansowany. Stypendia 

będą przyznawane w oparciu o narodowość, termin rejestracji oraz wyniki 

egzaminu HSK, dlatego zachęcamy do jak najszybszego aplikowania o 

stypendium. Studenci, którzy studiowali już kiedyś w Chinach, również mogą 

ubiegać się o roczne Stypendium Konfucjańskie. 

 

1.2 Semestralny kurs języka chińskiego  

Grant stypendialny obejmuje 5 miesięcy od września 2017 lub od marca 2018. 

Stypendium jest przeznaczone dla wyjątkowo uzdolnionych studentów 

Instytutu Konfucjusza, nauczycieli języka chińskiego z całego świata, 

studentów sinologii i studentów uzyskujących doskonałe wyniki na egzaminie 

HSK. Stypendium nie może być przyznane aplikującym mieszkającym w 

Chinach. Aplikujący o stypendium powinni otrzymać co najmniej 210 punktów 

z egzaminu HSK 3 i co najmniej 60 punktów z egzaminu ustnego HSKK poziom 

podstawowy. Stypendia będą przyznawane w oparciu o narodowość, termin 

rejestracji oraz wyniki egzaminu HSK, dlatego zachęcamy do jak najszybszego 

aplikowania o stypendium. Aplikujący nie mogą mieć żadnego 

wcześniejszego doświadczenia ze studiowaniem w Chinach. 

  



2. Warunki stypendialne  

Stypendium Konfucjańskie w całości pokrywa opłaty związane z czesnym, 

zakwaterowaniem na terenie uczelni oraz ubezpieczeniem. Zapewnia również 

podstawowe materiały dydaktyczne. Stypendyści otrzymują miesięczne 

„kieszonkowe” w wysokości 2500 yuanów – lub kwotę pomniejszoną jeżeli 

stypendysta opuszcza się w nauce lub łamie reguły uczelni przyjmującej. 

Podczas pobytu stypendialnego każda nieobecność w Chinach na dłużej niż 15 

dni skutkuje zawieszeniem wypłacania stypendium za czas nieobecności. 

Stypendium zostanie zerwane jeżeli stypendysta zawiesi lub zrezygnuje z 

nauki.  

 

3. Procedura  

Procedura aplikacji opisana jest na stronie http://cis.chinese.cn  

 

3.1  Aby aplikować, najpierw trzeba zarejestrować się na stronie 

http://cis.chinese.cn , uzupełnić wszystkie dane oraz załadować skany 

wymaganych dokumentów – trzeba wykonać to przed godziną 17:00, 24 marca 

2017r.  

Proszę zwrócić uwagę na:  

 Instytucją przyjmującą pierwszego wyboru dla Instytutu Konfucjusza 

przy Uniwersytecie Gdańskim jest 中国青年政治学院  (China Youth 

University of Political Studies w Pekinie)  

 Do 24 marca 2017r. do godziny 15:00 należy przesłać swój list 

motywacyjny (w języku angielskim lub chińskim) na adres mailowy 

ugcischolarship@gmail.com  

 Uzupełnioną aplikację należy dostarczyć do sekretariatu Instytutu 

Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim  

 

3.2  Pierwszej weryfikacji dokumentacji dokonuje Hanban, dopiero później 

Instytut Konfucjusz przy Uniwersytecie Gdańskim oraz uczelnia przyjmująca. 

Następnie wysyłana jest do Hanbanu wstępna lista przyjętych na stypendium.  

 

http://cis.chinese.cn/
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3.3  Po otrzymaniu wstępnej listy przyjętych Hanban ustala ostateczną listę 

przyjętych na stypendium. 

 

3.4  Uczelnia przyjmująca, po otrzymaniu potwierdzenia z Hanbanu, przesyła do 

stypendystów dokumenty niezbędne do ubiegania się o wizę.  

 

4. Dokumenty aplikacyjne  

 Skan pierwszej strony paszportu (strona ze zdjęciem)  

 Skan wyników z egzaminów HSK i HSKK  

 List polecający wystawiony przez dyrekcję instytucji polecającej (w języku 

angielskim lub chińskim) 

 List motywacyjny (w języku angielskim lub chińskim)  

 List rekomendacyjny napisany przez pracownika naukowego lub lektora 

(w języku angielskim lub chińskim)  

 

5. Uwagi  

5.1 Aplikacje niepełne nie będą rozpatrywane.  

 

5.2 Aplikujący zostaną zdyskwalifikowani w przypadku stwierdzenia, że ich 

dokumentacja jest fałszywa.  

 

5.3 Stypendyści, którzy nie będą mogli stawić się o czasie na rejestracji w uczelni 

przyjmującej muszą poinformować o tym fakcie uczelnię przyjmującą 

najpóźniej 15 dni przed dniem rejestracji. Brak takiej informacji skutkuje 

zerwaniem stypendium.  

 

5.4 Stypendium zostanie anulowane w przypadku nie przejścia przez stypendystę 

badań lekarskich.  

 

5.5 Stypendium zostanie zerwane jeżeli stypendysta zawiesi lub porzuci naukę.  

  



6. Kontakt  

6.1 Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie Gdańskim  

Li Fang  

e-mail: ugcischolarship@gmail.com (korespondencja w języku chińskim i 

angielskim)  

Monika Paliszewska  

e-mail: konfucjusz@ug.edu.pl  

 

6.2 China Youth University  

Nancy Li  

e-mail: cyulink@163.com  
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