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Запрошуємо випускників ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяти участь у конкурсі на 

отримання стипендій для навчання в китайських ВНЗ за програмою Китайського уряду 

«Chinese Government Scholarship-Chinese University Program. 

Chinese University Program - це стипендіальна програма, заснована Міністерством 

освіти Китаю з метою допомогти університетам деяких регіонів Китаю залучати 

іноземних студентів для навчання в магістратурі або аспірантурі в Китаї. Програма 

спрямована на випускників ВНЗ. 

 
Тривалість програми: 

  Магістерські програми: 2 – 3 роки, 

  Програми підготовки аспірантів: 3 – 4 роки. 

 
Спеціальності: 

Магістерські програми, що викладаються англійською мовою: 

First-level discipline Second-level discipline 

Management Science and Engineering Management Science and Engineering 

 

 
Business Administration 

Enterprise Management 

Financial Management 

Marketing 

Operation Management 

Technical Economics and Management 

Master of Business Administration Master of Business Administration 

Public Administration Public Administration 

 
Програми підготовки в аспірантурі, що викладаються англійською мовою: 

First-level discipline Second-level discipline 

Information and Communication 

Engineering 

Communication and Information System 

Signal and Information Process 

Network Security Network Security 

 

Computer Science and Technology 

Computer Software and Theory 

Computer & Application Technology 

Computer System Structure 

Information Safety 

Management Science and Engineering Management Science and Engineering 

 

Business Administration 

Enterprise Management 

Financial Management 

Operation Management 

Technical Economics and Management 



Умови фінансування: програмою покривається вартість навчання, проживання, 

щомісячна стипендія, медичне страхування: 

- проживання: безкоштовно в студентському гуртожитку або субсидія на оплату 

житла: студентам магістратури - 700 юань в місяць, студентам аспірантури - 1000 юань в 

місяць; 

- стипендія: студентам магістратури - 3000 юань в місяць, студентам аспірантури - 

3500 юань в місяць. 

Вимоги до кандидатів: 

  студенти, які не є громадянами Китаю; 

  на момент подачі заявки на стипендію студенти не повинні бути зараховані ні в 

один університет Китаю (або закінчили ВНЗ Китаю більше 1 року тому); 

  кандидати на програму магістратури повинні мати ступінь бакалавра; вік – до 35 

років; 

  кандидати на програму аспірантури повинні мати ступінь магістра; вік – до 40 

років. 

 
Мови навчання: китайська, англійська. 

 
Комплект необхідних документів: 

  заповнений бланк заявки з фотографією; 

  копія паспорта; 

  план навчання або план дослідження; 

  CV; 

2 рекомендаційні листи; 

довідка про медогляд; 

  сертифікат про знання мови: китайська – HSK, англійська - IELTS або TOFEL; 

  диплом про вищу освіту. 

 
Дедлайн подачі заявок: 28 лютого 2022 р. 

 
Детальна інформація про умови участі у Програмі доступна за посиланнями: 

http://iczu.zju.edu.cn/english/redir.php?catalog_id=22232 або 

http://www.campuschina.org/content/details3_74779.html 

(Сайт Державного комітету по стипендіям КНР (China Scholarship Council) 

http://iczu.zju.edu.cn/english/redir.php?catalog_id=22232
http://www.campuschina.org/content/details3_74779.html
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