Inscrições para Bolsa de Estudo Internacional de Professores de Língua
Chinesa da Universidade de Nankai 2022
1. Elegibilidade
Os candidatos devem ser de nacionalidade não chinesa e ter entre 16 e 35 anos
(aquando de 1 de setembro de 2022). Aqueles que estão atualmente a trabalhar como
professores de língua chinesa não devem ter mais de 45 anos e os candidatos sem grau
universitário não devem ter mais de 25 anos.

2. Bolsas e requisitos








Mestrado em Ensino de Chinês para Falantes de Outras Línguas (MTCSOL)
o Data limite de inscrição: 15 de maio de 2022
o Bolsa de 2 anos, com início em setembro de 2022
o Alunos licenciados com pontuação mínima de 210 no teste HSK (Nível 5) e com
uma pontuação mínima de 60 no teste HSKK (Nível Intermédio); Será dada
prioridade aos candidatos que possam fornecer um contrato de trabalho com
uma instituição ao concluir seus estudos na China.
Licenciatura em Ensino de Chinês para Falantes de Outras Línguas (BTCSOL)
o Data limite de inscrição: 15 de maio de 2022
o Bolsa de 4 anos, com início em setembro de 2022
o Alunos que tenham concluído o 12º ano, com uma pontuação mínima de 210
no teste HSK (Nível 4) e com uma pontuação mínima de 60 no teste HSKK (Nível
Intermédio).
Curso de Língua Chinesa - Um Ano
o Data limite de inscrição: 15 de maio de 2022
o Bolsa de 11 meses, com início em setembro de 2022
o Especialização em Ensino de Chinês para Falantes de Outras Línguas: pontuação
mínima de 270 no teste HSK (Nível 3); uma pontuação de teste HSKK é
necessária.
o Especialização em Língua e Literatura Chinesa, História Chinesa, Filosofia
Chinesa: pontuação mínima de 180 no Teste HSK (Nível 4); uma pontuação
mínima de 60 no teste HSKK (nível intermediário)
o Especialização em Língua Chinesa: pontuação mínima de 210 no Teste HSK
(Nível 3); prioridade será dada aos candidatos que fizeram o teste HSKK.
o Estudantes internacionais atualmente a estudar na China não são elegíveis.
Curso de Língua Chinesa - Um Semestre
o Data limite de inscrição: 15 de maio de 2022 (início em setembro de 2022, 15
de novembro de 2022 (início em março de 2023)
o Bolsa de 5 meses, com início em setembro de 2022 ou março de 2023
o Ensino de Chinês para Falantes de Outras Línguas, Língua e Literatura Chinesa,
História Chinesa ou Filosofia Chinesa; pontuação mínima de 180 no teste HSK
(Nível 3); uma pontuação de teste HSKK é necessária.
o Especialização em Cultura Taiji; A pontuação de Teste HSK é obrigatória;
prioridade será dada aos candidatos que fizeram o teste HSKK.



o Candidatos que possuem o visto X1 ou X2 não são elegíveis.
Curso de Língua Chinesa – Quatro Semanas
o Data limite de inscrição: 15 de abril de 2022 (início em julho de 2022, 15 de
setembro de 2022 (início em dezembro de 2022)
o Bolsa de 4 semanas, com início em julho ou dezembro de 2022
o Especialização em Língua Chinesa ou Especialização em Língua Chinesa mais
Experiência de Hospedagem com Família Chinesa; A pontuação do teste HSK é
obrigatória.
o Inscrição feita através do instituto, em grupos (10-15 pessoas por grupo). Entrar
em contato com a universidade com antecedência, para determinar o plano de
estudo na China e obter a aprovação.

3. Candidatura:
I. Inscrição online:
A partir de 1º de março de 2022, os candidatos podem-se inscrever no sistema de
inscrição online da International Chinese Language Teachers Scholarship (http://cis.chinese.cn)
e enviar os respetivos materiais necessários.
Por favor, regista-te em (https://nankai.at0086.cn/StuApplication) para preencheres a
inscrição online da Universidade Nankai e fazer o pagamento da taxa de inscrição.
Taxa de inscrição:
Bolsa de mestrado: CNY 600
Bolsa de licenciatura: CNY 400
Bolsa de não-graduação (curso): CNY 400

II. Revisão e admissão:







As inscrições corretamente submetidas serão avaliadas pela Universidade Nankai.
Aqueles que forem aprovados na fase inicial, serão submetidos a uma outra avaliação.
Os candidatos serão avisados do método de avaliação e a data da entrevista com
antecedência.
A Universidade de Nankai nomeará os candidatos qualificados e o Center for Language
Education and Cooperation (CLEC) organizará um painel de especialistas para avaliar
todas as candidaturas (aqueles que passarem na avaliação do CLEC receberão a bolsa
de estudo). O CLEC anunciará os resultados em finais em junho.
Os bolseiros precisam de entrar em contato com a Universidade de Nankai sobre a
inscrição e imprimir o certificado da bolsa online (http://cis.chinese.cn).
A Universidade de Nankai emitirá o aviso de admissão e os materiais de visto. Os
bolseiros devem-se registar na Universidade de Nankai no tempo especificado no aviso
de admissão.

4. Financiamento







Os bolseiros estão isentos de propinas, taxas de acomodação no campus e receberão
subsídio de subsistência mensal (Curso de Língua Chinesa de quatro semanas não está
incluído) e seguro médico abrangente.
A acomodação é organizada pela universidade, geralmente num apartamento de dois
quartos.
Os subsídios são concedidos mensalmente. Para alunos de Licenciatura, Curso de Língua
Chinesa de um ano e Curso de Língua Chinesa de um semestre, o subsídio de
subsistência é de CNY 2.500/mês; para alunos de pós-graduação (mestrado), o subsídio
de subsistência é de CNY 3.000/mês.
O seguro médico será adquirido pela universidade, segundo os regulamentos do
Ministério da Educação da China para estudar na China.

5. Vencedores do concurso Chinese Bridge
Os vencedores do Chinese Bridge que receberam o “2022 International Chinese
Language Teachers Scholarship Certificate” precisam fazer download do certificado
(http://cis.chinese.cn) e enviar a inscrição online para a Universidade de Nankai, anexando o
mesmo certificado. Quaisquer dúvidas, entrar em contato: chinesebridge@hanban.org.

6. Materiais necessários para candidatura




Candidatura para a Bolsa:
o A todos os candidatos:
1. Fotocópia do passaporte;
2. Cópias digitalizadas dos certificados dos testes HSK e HSKK (válido
por 2 anos)
3. Carta(s) de recomendação;
o Para alunos de Licenciatura/Mestrado:
4. Certificado de habilitações que conste o grau educacional mais
elevado (ou um certificado oficial de pré-graduação) e histórico
acadêmicos;
5. Para alunos de mestrado em Ensino de Chinês para Falantes de
Outras Línguas: duas cartas de recomendação de professores ou
professores associados. Será dada prioridade aos candidatos que
possam fornecer um contrato de trabalho com uma instituição ao
concluir seus estudos na China.
o Os candidatos que trabalham atualmente como professores de língua chinesa
devem apresentar prova de emprego, bem como uma carta de referência do
empregador.
o Candidatos menores de 18 anos devem fornecer declaração assinada pelos seus
responsáveis legais na China.
Inscrição online da NKU:
o Certificado de habilitações que conste o grau educacional mais elevado. Se o
aluno for recém-formado, é necessário apresentar o certificado de graduação
previsto emitido pela escola.

o
o

o
o
o
o

o

Certificado de Habilitações mais alto;
Declaração pessoal: deve incluir o plano de estudo na China, situação financeira
da família, motivos para solicitação de bolsa (necessária ou não), prémios,
experiência pessoal, etc. (não menos de 800 palavras).
Duas cartas de recomendação de professores, redigidas em chinês ou inglês.
Prova de habilidade linguística.
Passaporte válido (visto chinês) (válido até 1 de abril de 2023).
Formulário de Exame Físico Estrangeiro, preenchido em chinês ou inglês e
verificado estritamente de acordo com os itens listados na tabela. Os resultados
de exames físicos após outubro de 2021 serão considerados válidos.
Certificado de garantia financeira.

Nota: Todos os materiais de inscrição acima devem estar em chinês ou inglês. Certificados não
chineses e ingleses devem ser anexados com traduções reconhecidas em chinês ou inglês.

7. Contactos
Contacto: Liu Xiuqing
Tel: +86-22-23509646
E-mail: nankaicis@163.com
Website: http://sie.nankai.edu.cn

