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Uchazečka na pohovorech SCHOLARSHIP

ročník programu
SCHOLARSHIP je tady
Znáte někoho, kdo má ambici a talent studovat na špičkových zahraničních univerzitách? Pro takové studenty opět vyhlašujeme náš
stipendijní program. Uzávěrka je 31. května 2014. Členové hodnotící
komise (odborníci a osobnosti s nezpochybnitelným kreditem) rozhodnou v průběhu léta na základě zaslaných materiálů (přihláška,
esej na dané téma, doporučení pedagoga a prohlášení o příjmu rodiny), kdo z uchazečů bude pozván k pohovorům. Naším cílem je
podpořit motivované mladé lidi ve studiích na takových univerzitách,
které jim z pohledu jejich vlastních akademických potřeb poskytnou
ten nejlepší prostor pro další osobní a akademický růst. Radou i finančně takto pomáháme již 73 studentům, mezi něž jsme rozdali
více než 35 milionů korun. Více na www.nadacezb.cz.

Studenti podpořili vzdělávání dětí
z dětských domovů

Absolventi univerzit Oxford a Cambridge uspořádali v Praze před
Vánocemi dobročinnou tombolu, jejímž cílem bylo získat finanční
prostředky na podporu vzdělávání dětí z dětských domovů. Z výher
zaujaly především vlastnoručně podepsané dresy předních českých
sportovců. Mezi 50 účastníky se vybralo 8000 korun, ty poputují
do Dětského domova Dolní Počernice a zaplatí se z nich chybějící
učebnice, jazykové kurzy atp. „To, co nás v Oxford and Cambridge
Alumni Society spojuje, je kvalitní vzdělání. Šanci splnit si svůj sen
a dosáhnout na diplom z prestižních univerzit jsme dostali hlavně
díky podpoře a pochopení rodiny, motivaci kamarádů a mnohdy i finanční pomoci štědrých mecenášů. Naším příspěvkem bychom chtěli pomoci těm, kdo bohužel možnosti jako my neměli,“ popsala smysl
dobročinné tomboly její organizátorka Zuzana Picková, stipendistka
Nadace Zdeňka Bakaly.

Přidaná hodnota zahraniční zkušenosti

Naši stipendisté na vánoční svátky jezdí domů do Česka. Proto se
mohlo 43 z nich potkat 3. ledna v Praze na druhém setkání Bakala
Scholars, tentokrát v galerii Václava Havla. Po úvodním „icebreakeru“, během kterého jednotlivé skupinky vytvářely z odpadků různé pomůcky (viz fotka), následovala diskuse o tom, k čemu jsou prospěšná
studia v zahraničí. Mezi studenty přišel Tomáš Jungwirth (profesor
fyziky, učí na Nottingham university), Jan Straka (Nadace Depositum
Bonum) a Radek Špicar (prezident Aspen Institue Prague). V diskusi
zaznělo: „V Cambridge jsem se naučil nejvíce ne na přednáškách,
ale od spolužáků, kteří se po pár letech praxe vrátili do školy.“ „Hodnota PhD. titulu u nás a v zahraničí je rozdílná. V ČR musíte často
pracovat i na něčem jiném, abyste se uživili. V zahraničí pracovat na
projektu znamená nepracovat na ničem jinem.“ „Potřebujeme EU.
USA tyjí z toho, že západní a východní pobřeží je stejné, všude se
domluvíte. V ČR si musíme zvyknout na to, že když nenajdeme uplatnění u nás, zkusíme to třeba v Berlíně nebo v Madridu.“
Sestřih diskuse je k vidění na youtube https://www.youtube.com/
watch?v=ojpikwspLf4
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Vzdělání je nejlepší investice

