Конкурс за стипендије за основне, мастер и докторске студије у Мароку

Мароканска агенција за међународну сарадњу Министарства за спољну политику и
сарадњу нуди 15 стипендија за студенте из Србије који желе да похађају основне, магистарске
(мастер) и докторске студије на државним универзитетима у Мароку за школску 2017/18.
годину.
Настава у области науке, технике и економије се изводи на француском језику.
Кандидати који не говоре француски језик биће обавезни да прву годину студија посвете учењу
језика. Настава француског језика почиње почетком јануара 2018. године и траје шест месеци.
После успешно положеног испита знања језика, кандидати могу да се посвете студијама на које
су уписани, у складу са прописаним условима и расположивим капацитетима. Студенти који
говоре арапски, могу да се пријаве за студије на арапском језику.

Обавезна документација за подношења захтева:

1. Попуњени пријавни формулар
2. Две фотокопије дипломе или потврде о завршеним студијама (оригинал дипломе се
накнадно достављају на увид)
3. Две фотокпије положених испита и оцена са студија
4. Лекарско уверење о примљеним вакцинама против инфективних и заразних болести
(нарочито против туберколозе)
5. Два извода из МКР, две фотокопије пасоша, потврда од суда о грађанском стању, две
фотокопије националне личне карте
6. За подносиоце захтева за стипендије за магистарске и докторске студије неопходан је и
примерак завршних теза.
Кандидати који буду селектовани у обавези су да поседују боравишну визу, лекарско
уверење о примљеним вакцинама и уплату од 900 дирхама (око 90 долара) за тропкове уписа.

Старосни услов кандидата за основне студије је од 19 до 23 године.
Стипендија обухвата трошкове школовања и месечну накнаду од 750 дирхама (око 75
долара) али не и трошкове транспорта, смештаја у студентском дому ( за шта постоји
могућност да се кандидат пријави Мароканској агенцији за међународну сарадњу), као
и исхране у студентском ресторану, чије су цене субвенционисане.
Рок за подношење пријаве за кандидате је 05.август 2017. године а за оне којима је потребно
похађање француског језика, рок је 20. новембар 2017. године.
Више информација о образовним институцијама, процедурама и формалностима уписа у
Мароку можете пронаћи на интернет страницама www.amci.net.ma, www.enssup.gov.ma,
www.men.gov.ma и www.ofppt.ma, као и у прилогу овог конкурса.
Формуларе за пријаву можете пронаћи у прилогу конкурса.

Попуњене формуларе неопходно је доставити овом министарсву на адресу:
Министарство просвете, науке и технолошког развоја
Сектор за развој и високо образовање
Немањина 24 / V / V
Рок за доставу је 05.08.2017. године, односно 20.11.2017. године

