Materiał informacyjny
Zaproszenie do składania wniosków – Program Stypendiów Doktoranckich
Hongkongu
Od początku swojego powołania w 2009 roku przez Radę Grantów
Badawczych (RGC), Program Stypendiów Doktoranckich Hongkongu umożliwia
wybitnie utalentowanym naukowcom z całego świata podjęcie studiów
doktoranckich na światowej klasy hongkońskich uniwersytetach badawczych w
dziedzinie nauk humanistycznych, biznesowych i społecznych, studiów
inżynierskich, medycyny i nauk fizycznych. Kandydaci zainteresowani podjęciem
pełnowymiarowych studiów doktoranckich na jednym z ośmiu publicznych
uniwersytetów w Hongkongu mogą się o to ubiegać do 1 grudnia 2018 roku.
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Hongkong to innowacyjne i otwarte miasto, oferujące wysoką jakość życia
dzięki bogatej ofercie kulturalnej i położeniu na łonie natury, wśród plaż, gór i
parków. Wysokiej jakości studia prowadzone są w języku angielskim, a
uniwersytety stosują międzynarodowe standardy w projektowaniu programów
nauczania oraz zapewnienia ich poziomu. Spośród ośmiu publicznych
uniwersytetów w Hongkongu, trzy znajdują się w czołówce 50 najlepszych
światowych uczelni według rankingu Quacquarelli Symonds World University
2019, a kolejne trzy – na liście 10 najlepszych uniwersytetów azjatyckich w
rankingu Times Higher Education 2018.
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Rząd Specjalnego Regionu Administracyjnego Hongkongu (HKSARG)
jest zaangażowany w promowanie postępu naukowego i wspieranie talentów
badawczych. W swoim exposé z 2018 roku Pani Carrie Lam, Dyrektor Generalny,
zapowiedziała dodatkowy zastrzyk finansowy w wysokości 20 miliardów
dolarów hongkońskich (ok. 2,2 miliarda euro) na Fundusz na Rzecz Badań
Naukowych, ustanowiony przez RGC w celu wsparcia możliwości badawczych
hongkońskich uniwersytetów, a także utworzenie funduszu badań naukowych o
wartości 3 miliardów dolarów hongkońskich (około 330 milionów euro) w celu
zwiększenia źródeł finansowania badań.
W roku akademickim 2019/2020 utalentowanym naukowcom z całego świata
zostanie przyznanych 250 stypendiów doktoranckich. Stypendium zapewnia
roczne uposażenie w wysokości 240 000 dolarów hongkońskich (około 26 400
euro) oraz dodatek konferencyjny i na podróże badawcze w wysokości 10 000
dolarów hongkońskich (około 1 100 euro) rocznie dla każdego ze stypendystów
przez okres do trzech lat. Spełniający warunki kandydaci mogą składać wnioski
przez internet za pośrednictwem Elektronicznego Systemu Programu Stypendiów
Doktoranckich Hongkongu do 1 grudnia 2018 roku. Więcej informacji na temat
studiów
i
życia
w
Hongkongu
można
znaleźć
na
stronie:
http://studyinhongkong.edu.hk.
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W celu poinformowania utalentowanych naukowców z Europy Środkowej
i Wschodniej o możliwościach, jakie oferuje Hongkong, HKETO Berlin weźmie
udział w targach edukacyjnych EINSTIEG w Monachium w dniach 23-24
listopada 2018 roku oraz targach edukacyjnych BeSt w Wiedniu od 7 do 10 marca
2019 roku.

O HKETO Berlin
HKETO Berlin jest oficjalnym przedstawicielem Rządu Specjalnego Regionu
Administracyjnego Hongkongu w stosunkach ekonomicznych, sprawach
gospodarczych i handlowych w Austrii, Czechach, Niemczech, na Węgrzech, w
Polsce, Słowacji, Słowenii i Szwajcarii.
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