
Stypendia Instytutu Konfucjusza 2019/2020 
 

Przewodnik rekrutacyjny 
 
 

 

I. Podstawowe wymagania: 
 

- obywatelstwo inne niż chińskie; 
 
- dobry stan zdrowia; 
 
- wiek: 16 - 35 lat (liczony na dzień 1 września 2019r.), kandydaci na stypendium 

magisterskie MTCSOL powinni być poniżej 45 roku życia , a na stypendium 

licencjackie BTCSOL poniżej 25 roku życia. 
 
 
 

II. Kategorie stypendiów: 
 

1. Stypendium doktoranckie DTCSOL (maksymalnie 4 lata akademickie 
począwszy od września 2019) 
 

Wymagania: 
 

- dyplom ukończenia studiów magisterskich z: nauczania języka chińskiego jako 
obcego (TCFL, TCSOL), lingwistyki lub innych studiów związanych z nauczaniem; 
 
- certyfikat HSK6 z minimalnym wynikiem 200 punktów oraz certyfikat HSKK na 

poziomie zaawansowanym z minimalnym wynikiem 60 punktów; 
 
- ponad dwa lata doświadczenia w nauczaniu języka chińskiego lub w podobnej 
branży. 
 
 
 

2. Stypendium magisterskie MTCSOL (maksymalnie 2 lata akademickie 
począwszy od września 2019) 
 

Wymagania: 
 

- dyplom ukończenia studiów licencjackich; 
 
- certyfikat HSK5 z minimalnym wynikiem 210 punktów oraz certyfikat HSKK na 
poziomie średniozaawansowanym z minimalnym wynikiem 60 punktów. 
 

Pierwszeństwo przyznania stypendium będą miały osoby, które przy aplikacji 

przedstawią potwierdzenie od przyszłego pracodawcy, że po ukończeniu studiów w 
Chinach będą miały zagwarantowane stanowisko pracy. 



 

3. Stypendium licencjackie BTCSOL (maksymalnie 4 lata akademickie począwszy 

od września 2019) 
 

Wymagania: 
 

- dyplom ukończenia szkoły średniej; 
 
- certyfikat HSK4 z minimalnym wynikiem 210 punktów oraz certyfikat HSKK na 

poziomie średniozaawansowanym z minimalnym wynikiem 60 punktów. 
 
 

 

4. Stypendium na jeden rok akademicki (11 miesięcy począwszy od września  
2019r.) 
 

O STYPENDIUM NIE MOGĄ UBIEGAĆ SIĘ OSOBY OBECNIE STUDIUJĄCE W 
CHINACH: 
 

4.1. Nauczanie języka chińskiego jako obcego 

TCSOL Wymagania: 
 

- certyfikat HSK3 z minimalnym wynikiem 270 punktów oraz certyfikat HSKK. 
 
4.2. Kurs języka chińskiego oraz chińskiej literatury, historii i filozofii: 

Wymagania: 
 
- certyfikat HSK4 z minimalnym wynikiem 180 punktów oraz certyfikat HSKK na 
poziomie średniozaawansowanym. 
 

4.3. Kurs języka chińskiego 
 

Wymagania: 
 

- certyfikat HSK 3 z minimalnym wynikiem 210 punktów. 
 
 

 

5. Stypendium na jeden semestr nauki (5 miesięcy począwszy od września 2019r. 

lub marca 2020r.) O STYPENDIUM UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ TYLKO OSOBY, KTÓRE 

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

5.1. Nauczanie języka chińskiego jako obcego TCSOL, kurs języka chińskiego 

oraz chińskiej literatury, historii i filozofii: 
 

Wymagania: 
 

- certyfikat HSK3 z minimalnym wynikiem 180 punktów oraz certyfikat HSKK. 



5.2. Tradycyjna medycyna chińska i kultura Tai chi 
 

Wymagania: 
 

- certyfikat HSK. 
 
 

 

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

począwszy od lipca 2019r. lub grudnia 2019r.) O STYPENDIUM UBIEGAĆ SIĘ MOGĄ 

TYLKO OSOBY, KTÓRE NIGDY WCZEŚNIEJ NIE BYŁY W CHINACH KORZYSTAJĄC  
Z WIZ X1 LUB X2: 
 

W roku akademickim 2019/2020 Instytut Konfucjusza przy Uniwersytecie 
Gdańskim nie oferuje wyjazdu stypendialnego na 4 tygodnie. 

 

6.1. Tradycyjna medycyna chińska i kultura Tai chi 
 

Wymagania: 
 

- certyfikat HSK. 
 

6.2. Język chiński (plus doświadczenie mieszkania z chińską rodziną) 
 

Wymagania: 
 

- certyfikat HSK. 
 

Powyższy kurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10 - 15 

uczestników w porozumieniu z instytucją goszczącą, za zgodą Hanbanu. 
 

6.3. Specjalny kurs 4-tygodniowy dla słuchaczy Instytutów 

Konfucjusza Wymagania: 
 

- certyfikat HSK. 
 

Powyższy kurs organizowany jest przez Instytut Konfucjusza dla grupy 10 - 15 
uczestników za zgodą Hanbanu. 
 
 

 

7. Wspólne stypendium Hanbanu oraz instytucji przyjmujących 
 

Hanban wspólnie z wybranymi instytucjami przyjmującymi ustanowił specjalne 

stypendium. W ramach tego stypendium można wyjechać na jeden rok akademicki, 

na studia magisterskie lub doktoranckie. Chętni aby aplikować na to stypendium 

powinni się zgłosić do wybranej przez siebie instytucji przyjmującej w celu 

uzyskania szczegółowych informacji. Wymagania dla aplikujących są takie same jak 

w regularnych „Stypendiach Instytutu Konfucjusza”. Stypendium na wyjazd „Język 



chiński + szkolenie zawodowe” regulowane jest według wymagań instytucji 

przyjmującej i tam należy zasięgać szczegółowych informacji. Tabelę 

przedstawiającą instytucje biorące udział w tym programie oraz liczbę miejsc na 

każde stypendium prezentuje załącznik do niniejszego przewodnika rekrutacyjnego. 
 
 

 

III. Procedura aplikacji 
 

Od 1 marca 2019r. możliwa jest rejestracja na stypendia poprzez stronę 

internetową http://cis.chinese.cn Aplikujący składają aplikację stypendialna 

poprzez tę stronę. Na stronie można znaleźć informacje o instytucjach 

przyjmujących, rekomendujących oraz śledzić proces statusu rekrutacji. 
 

Terminy aplikacji: 
 

a) 20 kwietnia 2019 (dla programów rozpoczynających się w lipcu); 
 
b) 20 maja 2019 (dla programów rozpoczynających się we wrześniu); 
 
c) 20 września 2019 (dla programów rozpoczynających się w grudniu); 
 
d) 20 listopada 2019 (dla programów rozpoczynających się w marcu 2020). 

 
W razie problemów technicznych z systemem rejestracji prosimy o kontakt z 
jednostką Hanbanu odpowiedzialną za działanie systemu: 
 
Division of Test and Scholarships at Hanban 
Email: scholarships@hanban.org 
 
 

 

IV. Warunki stypendialne 
 

1. Opłacone czesne; 
 
2. Miesięczne kieszonkowe w wysokości: 2500 RMB (wyjazd semestralny, roczny i 

studia licencjackie), 3000 RMB (studia magisterskie) lub 3500 RMB (studia 

doktoranckie); 
 
3. Opłacone ubezpieczenie zdrowotne; 
 
4. Zakwaterowanie na kampusie wybranej uczelni lub możliwość zamieszkiwania 

poza uczelnią, po wcześniejszym otrzymaniu zgody. Dla osób mieszkających poza 

uczelnią przewidziane są dodatkowe środki: 700 RMB lub 1000 RMB (studia 

doktoranckie) wypłacane co miesiąc lub raz na kwartał w zależności od uczelni; 
 
5. W przypadku nie wywiązania się z obowiązków studenta, stypendium może 

zostać wstrzymane; 

http://cis.chinese.cn/


 
6. Stypendium 4-tygodniowe nie obejmuje kieszonkowego. 

 
V. Wymagane dokumenty 
 
1. Certyfikaty egzaminów HSK/HSKK (ważność certyfikatu 2 lata); 
 
2. Najwyższy uzyskany dyplom oraz transkrypt ocen w języku angielskim (do 

systemu należy wprowadzić kopie notarialne oraz tłumaczenia uwierzytelnione); 
 
3. Dwa listy polecające od pracowników naukowych (DTCSOL, MTCSOL); 
 
4. List motywacyjny, zawierający informacje o dotychczasowej nauce języka 

chińskiego oraz planach na przyszłość związanych z językiem chińskim; 
 
5. Rekomendacja od Instytutu Konfucjusza; 
 
6. Wszelkie dodatkowe dokumenty wymagane przez instytucję przyjmującą. 
 

*** 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. *** 

 

 

W razie problemów technicznych z systemem rejestracji prosimy o kontakt z 

jednostką Hanbanu odpowiedzialną za działanie systemu: 

 

Division of Test and Scholarships at Hanban 

Email: scholarships@hanban.org



Załącznik  


