Cultureel Verdragbeurzen
In het kader van het Cultureel Verdrag kunnen Nederlandse studenten tijdens of na hun studie in het
buitenland studeren, onderzoek doen of een taalcursus volgen met een beurs van de buitenlandse
overheid.

Wist je dat…
• Duitsland beurzen beschikbaar stelt voor mobiliteit die veelal gericht zijn op onderzoek, maar ook het
volgen van een zomercursus en een Master behoren tot de mogelijkheden;
• India mogelijkheden biedt voor een gefinancierde Master of PhD bij een aantal deelnemende
universiteiten;
• Indonesië juist studenten zoekt op het gebied van Indonesische taal, dans, muziek en traditionele kunst;
• Israël studenten zoekt die een taalcursus Hebreeuws willen doen of die na hun Bachelor verder willen
studeren aan een Israëlische hogeronderwijsinstelling;
• Japan investeert in internationalisering van het onderwijs en beurzen beschikbaar stelt voor een
volledige bachelor of na het afstuderen anderhalf tot twee jaar studie of onderzoek in Japan te doen;
• Mexico graag excellente studenten wil aantrekken die in Mexico verder willen studeren op minimaal
Master niveau;
• Ook Polen dit jaar weer zomerbeurzen beschikbaar stelt voor het bestuderen van hun taal en cultuur;
• Rusland studenten wil stimuleren om een zomercursus te doen, een Master op het gebied van Economie
& Management of een academische stage Literatuurwetenschappen;
• Tsjechië beurzen biedt voor studenten die de Summer School of Slavonic Studies willen bijwonen in
Praag of Brno;
• Zwitserland openstaat voor masterstudenten in artistieke richtingen en onderzoekers in alle
vakgebieden, maar de nadruk legt op technisch talent.

Aanmelddeadlines beurzen
Land
Duitsland

Aanmelddeadline
31 augustus 2017

Type beurs
Kortlopende onderzoeksbeurzen

Duur beurs
1 - 6 maanden

Mexico

28 september 2017

12 maanden

Zwitserland

30 november 2017

Israel
Duitsland

30 november 2017
1 december 2017

India
Indonesië
Tsjechië
Rusland

Januari 2018
Februari 2018
Maart 2018
April 2018

Polen
Japan

Mei 2018
Juni 2018

Duitsland
Mexico

Augustus 2018
September 2018

Specialisatietrajecten en postdoctoraal
onderzoek
Studiebeurzen (artistieke richting)
Onderzoeksbeurzen
Studiebeurs
Zomerbeurs
Studiebeurs
Onderzoeksbeurzen
Studiebeurs / onderzoeksbeurs
Studiebeurs
Zomerbeurs
Studiebeurs
Zomerbeurs
Zomerbeurs
Studiebeurs / onderzoeksbeurs
Studiebeurs (volledige
bacheloropleiding)
Kortlopende onderzoeksbeurzen
Specialisatietrajecten en postdoctoraal
onderzoek

12 – 21 maanden
6 – 36 maanden
8 maanden
1 maand
10 maanden
7 – 18 maanden
Max. 5 jaar voor PhD
12 maanden
1 maand
1 jaar
1 maand
1 maand
18 – 24 maanden
4 – 5 jaar
1 – 6 maanden
12 maanden

Vragen? Neem contact op met Nuffic, afdeling Beurzen & Subsidies: cv@nuffic.nl of kijk op www.wilweg.nl/cv

