
Stypendia Instytutu Konfucjusza 2018/2019 

 

I. Podstawowe wymagania:  

- obywatelstwo inne niż chińskie 

- dobry stan zdrowia 

- wiek: 16 - 35 lat (liczony do dnia 1 września 2018r.)  

 

II. Kategorie stypendiów:  

1. Stypendium na jeden rok akademicki (11 miesięcy począwszy od września 

2018r.) 

O STYPENDIUM NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY OBECNIE STUDIUJĄCE W 

CHINACH:  

1.1. Zaawansowany kurs języka chińskiego oraz chińskiej literatury:  

Wymagania: 

- certyfikat HSK 4 z minimalnym wynikiem 180 punktów oraz certyfikat HSKK na 

poziomie średniozaawansowanym  

1.2. Kurs języka chińskiego  

Wymagania:  

- certyfikat HSK 3 z minimalnym wynikiem 180 punktów  

 

2. Stypendium na jeden semestr nauki (5 miesięcy począwszy od września 2018r. 

lub marca 2019r.) O STYPENDIUM UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ TYLKO OSOBY, KTÓRE 

NIGDY WCZEŚNIEJ NIE BYŁY W CHINACH KORZYSTAJĄC Z WIZ X1 LUB X2 :  

2.1. Zaawansowany kurs języka chińskiego oraz chińskiej literatury: 

Wymagania:  

- certyfikat HSK 3 z minimalnym wynikiem 210 punktów oraz certyfikat HSKK na 

poziomie podstawowym  

 



3. Stypendium na 4-tygodniowy kurs języka chińskiego (4 tygodnie nauki 

począwszy od lipca 2018r. lub grudnia 2018r.) O STYPENDIUM UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ 

TYLKO OSOBY, KTÓRE NIGDY WCZEŚNIEJ NIE BYŁY W CHINACH KORZYSTAJĄC 

Z WIZ X1 LUB X2. 

 

III. Procedura aplikacji  

Od 1 marca 2018r. możliwa jest rejestracja na stypendia poprzez stronę internetową 

http://cis.chinese.cn Aplikujący składają aplikację stypendialna poprzez tę stronę.  

 

IV. Warunki stypendialne 

1. Stypendia na jeden semestr nauki oraz dłużej obejmują miesięczne kieszonkowe w 

wysokości 2500 RMB, ubezpieczenie zdrowotne, zakwaterowanie na kampusie 

wybranej uczelni oraz czesne.  

2. Stypendium 4-tygodniowe nie obejmuje kieszonkowego.  

 

V. Wymagane dokumenty  

1. Paszport  

2. Certyfikaty egzaminów HSK/HSKK   

3. Najwyższy uzyskany dyplom oraz transkrypt ocen w języku angielskim (do 

systemu należy wprowadzić kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione)  

4. Dwa listy polecające od pracowników naukowych  

5. List motywacyjny, zawierający informacje o dotychczasowej nauce języka 

chińskiego oraz planach na przyszłość związanych z językiem chińskim  

6. Rekomendacja od Instytutu Konfucjusza  

*** Uzyskanie rekomendacji od Instytutu Konfucjusza nie oznacza otrzymania 

stypendium, Instytut Konfucjusza jest tylko jednostką pośredniczącą między 

aplikującymi a stroną chińską. Ostateczna decyzja o przyznaniu stypendium jest 

podejmowana przez Hanban. ***  

 

 

http://cis.chinese.cn/

