BOLSAS DE ESTUDO DA CROÁCIA PARA JOVENS CRISTÃOS DE PAÍSES EM
DESENVOLVIMENTO
O Serviço do Ensino Superior – SES, informa que o Ministério da Ciência e Educação da República
da Croácia e o Ministério dos Negócios Estrangeiros e Europeus (MFEA) estão concedendo
bolsas de estudo do governo croata para estudos universitários de graduação e pós-graduação
a jovens cristãos de países em desenvolvimento.
A bolsa concedida inclui pensão completa e alojamento, um subsídio mensal de 1.600 kuna
(23 561$00 ECV), bem como cobertura de seguro de saúde básico e custos de um ano
preparatório de curso de língua croata. O aluno será colocado sob a supervisão do chefe
administrativo do dormitório e do Departamento de Cooperação Internacional do
Ministério da Ciência e Educação. O custo da viagem de e para a Croácia está incluído.
O subsídio (apoio financeiro mensal) destina-se a cobrir as despesas de subsistência mensal
durante todo o período do curso.
Informações sobre as instituições e programas de ensino superior da Croácia podem ser
obtidas em http://www.studyincroatia.hr/ .
A lista completa de instituições acadêmicas croatas credenciadas podem ser encontradas
em: http://mzos.hr/dbApp/pregled.aspx?appName=ustanove_Z .
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PROCESSO DE SELEÇÃO
Os potenciais candidatos podem inscrever-se para a Bolsa, enviando suas inscrições através
do endereço de e-mail: razvojna.pomoc@mzo.hr
Os candidatos devem apresentar uma carta de motivação com um mínimo de 250 palavras
sobre a primeira escolha de estudo e anexar ao mesmo o atestado médico. Devem também
apresentar o seu Curriculum Vitae (em formato Europass) e uma cópia do diploma do ensino
secundário ou universitário e o histórico de notas dos dois anos letivos anteriores.
Devem anexar uma carta de recomendação da paróquia local ou comunidade da igreja.

O prazo para as inscrições vai até 17 de maio de 2021.

Serviço de Ensino Superior, aos 04 de maio de 2021.

