ВІДБІР СТУДЕНТІВ НА ОТРИМАННЯ ГРАНТУ
ДЛЯ НАВЧАННЯ У КОРЕЇ GKS 2020
Посольство Республіки Корея і Корейський освітній центр в Україні
оголошує відбір студентів на отримання гранту для навчання у Кореї GKS
2020.
1. Можлива кількість фіналістів:
ㅇ На Україну виділяється: 3 місця (2-для українців, 1-для етнічного
корейця)
ㅇ Процес відбору та напрям спеціальності: Бакалавр (1й рік навчання на
підготовчому факультеті, 4 роки бакалаврату)
ㅇ Кваліфікація
(1)Апліканти мають бути громадянами тієї країни, де вони подають
документи (апліканти та батьки аплікантів)
※ Апліканатам з корейським громадянством (з корейським
громадянством у батьків) заборонено подавати документи
(2)Для подачі документів існує вікове обмеження до 25 років (усі, хто
народився до 1 березня 1995 року).
(3) Стан здоров’я аплікантів має бути задовільним на період навчання
※ (доповнення до пункту 3) Люди з обмеженими можливостями мають
право подавати документи.
※ Люди, що знаходяться на лікуванні не можуть подавати документи.
(4) Випускники української школи на момент 1 березня 2020 року.
※ Випускники шкіл, а також студенти університетів, що знаходяться на
території Республіки Корея не можуть подавати документи.
(5) Можлива подача документів, з умовою, що середній бал оцінок,
починаючи з початкової школи складає мінімум 80 балів зі 100 (GPA), або
атестат про
повну середню освіту із високим середнім балом.
※G.G.P.A.має бути не менше. 2.64/4.0, 2.80/4.3, 2.91/4.5, 3.23/5.0 (Додаток
3)
※ У випадку якщо форма оцінювання відрізняється, рахується середній
бал атестата про повну середню освіту.

(6) Апліканти, що на даний момент отримують стипендію від Республіки
Корея не мають право подавати документи
(7) Апліканти, що мають заборону на виїзд за кордон не мають права
подавати документи
(8) Апліканти, що на високому рівні володіють корейською та англійською
мовою мають привілеї .
(9) Нащадки ветеранів корейської війни мають привілеї.
(10)Апліканти,що спеціалізуються на науково-технічному факультеті
мають привілеї
(11)Апліканти, що за сімейними обставинами отримують фінансову
підтримку
мають привілеї
(12) Етнічні корейці, до 3го покоління мають привілеї серед інших
етнічних корейців
(13)Апліканти мають право подати документи або через Посольство або
особисто до Кореї
※ У випадку, якщо документи подаються одночасно через Посольство, а
також особисто до Кореї даний аплікат виключається з розгляду 2 туру
програми
2. Виплата стипендії:
ㅇ Термін виплати: 2020.3.1-2025.2.28 (1 рік підготовчих курсів
корейської мови + навчання на бакалаврі 4 роки)
ㅇ Оплачується: білет від України до Кореї, виплата стипендії,
безкоштовне
навчання, медичне страхування.
※ Більш детальна інформація вказана у додатку.
3. Документи для подачі (Всі форми мають бути заповнені в електронному
вигляді)
ㅇ Заявка на участь, присяга, біографія, навчальний план, 2 рекомендації,
форма про стан здоров’я, атестат, додаток до атестату , сертифікат про
складання корейського іспиту TOPIK, сертифікат про складання іспиту з
англійської мови, за наявності – грамоти та нагороди, копія паспорту,

документи, що підтверджують громадянство апліката та його батьків
(паспорт, свідотство про народження), документи, що подаються не
повертаються
Документи для подачі: (*4 пакети документів: 1-оригінали, інші 3 в копії)
ㅇ Всі документи мають бути нотаріально завірені та перекладені
англійською, або корейською мовою.
- Всі документи, що складені не корейською або англійською мовою
мають бути перекладені і нотаріально завірені.
4. Послідовність відбору
ㅇ Подача документів в Корейський освітній центр в Україні, розгляд
документів, інтерв’ю, рішення суддів.
*Дата інтерв’ю: Запланована на 24 жовтня 2019 року
5. ㅇ Прийом документів буде проводитись з: 2019.10.01-2019.10.11
документи можливо надіслати поштою або подати особисто.
ㅇ Звертатися за адресою: Корейський освітній центр в Україні
вул. Хрещатик,8, м. Київ
- Тел. +380 44 300 10 78

