
  Pregled štipendij za študij na Univerzi v Pekingu     

Št. Vrsta štipendije 
Odgovorni vladni 

organ 

Komu je 

namenjeno? 
Kaj pokriva? Čas prijave? Organ prijave? 

Obdobje 

prijave? 

1 Kitajska vladna štipendija 
Ministrstvo za 

izobraževanje LRK 
Vsi tuji študentje 

Celostna/delna 

štipendija 

Med 

decembrom in 

januarjem 

(odvisno od 

organa prijave) 

Veleposlaništvo LRK v 

državi bivanja 

Pred 

pričetkom 

semestra 

2 
Kitajska vladna štipendija – 

podiplomski programi 

Ministrstvo za 

izobraževanje LRK 

Magisterij, 

doktorat 
celotna april 

Pisarna za tuje 

študente Univerze v 

Pekingu 

Pred 

pričetkom 

semestra 

3 
Štipendija za tujce Univerze v 

Pekingu 
Univerza v Pekingu 

Dodiplomski, 

magistrski, 

doktorski 

program 

Celotna, delna Maj, junij 

Pisarna za tuje 

študente Univerze v 

Pekingu 

Pred ali po 

pričetku 

semestra 

4 
Štipendija Konfucijevega  

Inštituta 
LRK Hanban 

Program 

poučevanja 

kitajščine kot 

drugi tuj jezik; 

program 

jezikovnega 

usposabljanja 

Celotna 
Med marcem in 

aprilom 

Pisarna za tuje 

študente Univerze v 

Pekingu, LRK Hanban 

Pred 

pričetkom 

semestra 



5 
Novi program Konfucijevih 

štipendij 
LRK Hanban  

Doktorski 

programi, visoko 

levelni programi 

usposabljanja 

celostna 
Glej obvestila 

tekočega leta 

Pisarna za tuje 

študente Univerze v 

Pekingu, LRK Hanban 

Pred 

pričetkom 

semestra 

6 
Pekinška občinska štipendija 

za tujce 
Vlada občine Peking 

Dodiplomski, 

magistrski in 

doktorski 

programi 

Nadomestilo 

letne šolnine 

(ne vključuje 

bivanja, 

zavarovanja in 

mesečne 

štipendije) 

Za nove 

študente v času 

prijave na 

programe, za že 

vpisane 

študente pa v 

oktobru 
 

Pisarna za tuje 

študente Univerze v 

Pekingu 

Pred ali po 

pričetku 

semestra 

Relevantne spletne strani v procesu prijave na programe štipendij, ki jih nudi Univerza v Pekingu: 

→ Splošna prestavitev različnih vrst štipendij:  

http://www.isd.pku.edu.cn/HOME/SCHOLARSHIP/General_Information.htm  

→ Uradna spletna stran Univerze v Pekingu: 

http://english.pku.edu.cn/academics.shtml  
 
0. Spletna stran, kjer so redno objavljeni vsi relevantni razpisi za študente jezikovnih priprav iz kitajščine in dodiplomskih programov, 

magistrskih in doktorskih programov. Priporočeno je, da se v primeru interesa spletno stran redno spremlja:  

http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm  

1. Spletna stran za prijavo na študijske programe in štipendije Univerze v Pekingu: 

https://pku.17gz.org/member/login.do?request_locale=en_US 

http://www.isd.pku.edu.cn/HOME/SCHOLARSHIP/General_Information.htm
http://english.pku.edu.cn/academics.shtml
http://www.isd.pku.edu.cn/HOME.htm
https://pku.17gz.org/member/login.do?request_locale=en_US


 

 

2. Spletna stran za prijavo na Kitajsko vladno štipendijo preko Veleposlaništva Ljudske republike Kitajske v Sloveniji: 

https://www.campuschina.org/ 

3. Spletna stran za prijavo na štipendije Konfucijevega inštituta preko Agencije Hanban: 

http://english.hanban.org/  

http://www.chinese.cn/page/#/pcpage/mainpage 

https://www.campuschina.org/
http://english.hanban.org/
http://www.chinese.cn/page/#/pcpage/mainpage

