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2018 Ruth Crawford Mitchel Czech/Slovak
Fellowship

Dovolte, abychom vás informovali o Stipendiu pro ?echy a Slováky na Univerzit? v Pittsburghu
RCM Fellowship for Czech/Slovak Scholars
Kdy: srpen–prosinec 2018, deadline pro žádosti je 30. b?ezna 2018
Kde: University of Pittsburgh
Více informací: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars
Univerzita nabízí možnost strávit podzimní semestr pod dohledem ?lena fakulty se stipendiem $7,000.
P?ihlášku je možné vyplnit zde.

Ú?el:
P?ivést jednotlivce z akademického, zdravotnického, vládního nebo obchodního sektoru ?eské nebo
Slovenské republiky na University of Pittsburgh za výzkumem, který vylepší kariéru žadatele a p?isp?je ke
znalostem v ?eské a Slovenské republice. Podporován je výzkum v oblasti vzd?lávání, v?dy, politologie,
ekonomie a/nebo sociologie.
Oprávn?ní:
Ob?an, který má v sou?asné dob? trvalé bydlišt? v ?eské nebo Slovenské republice, se vrátí do t?í m?síc?
od ukon?ení stipendia k výkonu své kariéry. Žadatelé musí absolvovat vysokoškolské vzd?lání a
nesmí být v sou?asné dob? zapsáni do vysokoškolského studijního programu . N?kolik let pracovní praxe je
povinností. Vynikající pracovní znalost angli?tiny je nutná.
P?ihláška:
P?ihlášku uložte jako PDF a odešlete emailem na adresu Cristiny Lagnese, správce stipendií .
Návrh:
Žadatelé by nem?li mít v úmyslu navšt?vovat formální kurzy na University of Pittsburgh kv?li vysokému
školnému, nicmén? návšt?vy kurz? jsou možné s povolením instruktora, návrhy by m?ly specifikovat
zam??ení výzkumu a na?rtnout metodiku výzkumu.
Reference:
Jsou požadovány t?i reference, z nichž jedna musí být od ?lena fakulty univerzity v Pittsburghu, který je
ochoten radit v?dci s výzkumným projektem po dobu jeho pobytu v Pittsburghu, poskytnout mu pracovní
prostor a p?ístup k internetu, stejn? jako p?edstavit mu zdroje na univerzit? a v rámci komunity. Veškeré
reference musí být zaslány poštou a e-mailem na adresu Cristiny Lagnese.
?as a délka pobytu:
Výzkum se uskute?ní v období od konce srpna do poloviny prosince (podzimní semestr) kalendá?ního
roku, ve kterém byla žádost podána – p?ibližn? 3½ m?síce. Za ú?elem nalezení vhodného bydlení se
doporu?uje, aby vybraní uchaze?i p?ijeli p?ed posledním srpnovým týdnem, kdy za?nou hodiny.
Pro více informací kontaktujte Nationality Rooms Program:
Tel.: 412-624-6150 | Fax: 412-624-4214 | Email: Cristina Lagnese
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