MBI PROGRAMIN KËRKIMOR JAPONEZ “FELLOWSHIP RESEARCH 2020”
Fondacioni Ndërkombëtar “Matsumae” (MIF) në Tokio, Japoni, ka shpallur programin
kërkimor "Fellowship Research 2020" për kërkues dhe studiues, të cilët dëshirojnë të
thellojnë njohuritë e tyre në fusha të caktuara studimi. Fondacioni Ndërkombëtar
“Matsumae” (MIF) ofron gjithsej 20 bursa kërkimore në vit për kandidatët e huaj të
përzgjedhur në kuadër të këtij programi. Programi kërkimor zgjat 3-6 muaj dhe shtrihet për
periudhën prill 2020-mars 2021. Lidhur me këtë aplikim të gjithë kandidatët e huaj duhet
të plotësojnë kriteret si më poshtë:
- Të kenë përfunduar studimet në doktoratë dhe të jenë të pajisur me diplomën përkatëse
në doktoratë (PhD);
- Të mos e kalojnë moshën 49 vjeç;
- Të mos kenë qenë më parë me studime në Japoni;
- Të jenë të angazhuar në punë dhe të ushtrojnë profesionet e tyre në vendet e tyre të
origjinës kryesisht në fushat si: shkenca natyrore, inxhinieri, mjekësi, etj.
- Të marrin një konfirmim paraprak nga institucionet pritëse në Japoni (institucione
universitare kërkimore, laboratorë, institucione të tjera kërkimore publike ose private)
para se të plotësojnë dokumentacionin përkatës.
Bursa mbulon shpenzimet për programin kërkimor, shpenzimet për qëndrimin, ushqimin,
sigurimin, si dhe për transportin ndërkombëtar (një biletë vajtje-ardhje me avion TiranëTokio-Tiranë).
Procedura e aplikimit: Të gjithë kandidatët duhet të dorëzojnë formularin e aplikimit dhe
të gjithë dokumentet përkatëse me postë në adresën e mëposhtme të Fondacionit
Ndërkombëtar “Matsumae” (MIF) në Tokio, Japoni, sipas kritereve të përcaktuara nga
organizatorët e Programit "Fellowship Research 2020”:
The Matsumae International Foundation
4-14-46, Kamiogi, Suginami-ku, Tokyo 167-0043, JAPAN
TEL: +81-3-3301-7600 FAX: +81-3-3301-7601
E-mail: contact@mif-japan.org
Theksojmë se përzgjedhja e kndidatëve fitues do të bëhet nga pala japoneze. Afati i fundit
për aplikim është data 31 korrik 2019, ora 17:00.
Për më tepër informacion në lidhje me këtë program, kritereve dhe procedurave të
aplikimit, ju lutemi referojuni materialeve informues bashkëlidhur në gjuhën angleze që
gjenden në adresën e mëposhtme të internetit:
http://www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en;
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