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A Diretoria de Relações Internacionais divulga oportunidade de  mestrado em 5 países
diferentes pelo programa Erasmus+ . O público-alvo do programa Master in Research and
Innovation in Higher Education  (MaRIHE) são os interessados em Mestrado na área de
Educação Superior.

  

O programa dura  dois anos e permite que o aluno estude em oito  universidades  (sendo que,
para completar o curso, deve passar por pelo  menos cinco instituições), e ainda conta com
bolsas para mestrado em  educação da Erasmus Mundos. As bolsas cobrem integralmente os
€12.000 de  taxa escolar do programa. O programa oferece uma ajuda de custo mensal de
€1.000  ao estudante, além de €1.000 euros de auxílio-instalação para o  primeiro mês. As
bolsas cobrem também as despesas com  viagens e passagens aéreas no valor de até €3.000
por ano.

  

Para se candidatar, é necessário já ter concluído a graduação e  comprovar proficiência em
inglês. Além disso, são necessários os  seguintes documentos para inscrição:

    
    -  Formulário de candidatura preenchido;  
    -  Cópia do passaporte;  
    -  Curriculum Vitae no formato Europass em inglês;  
    -  Carta de motivação (de acordo com o link no final da página);  
    -  Diplomas de graus já obtidos;  
    -  Histórico acadêmico dos graus já concluídos;  
    -  Foto recente;  
    -  Certificado de proficiência em inglês TOEFL (nota mínima de 92 no  teste internet-based
ou 580 no paper-based), IELTS (mínimo de 6,5, com  pelo menos 5,5 em cada seção), PTE
(mínimo de 62), CAE ou CPE (com nível  mínimo de C1).;   
    -  Duas cartas de recomendação;  
    -  Essay (de acordo com o link no final da página);  
    -  Vídeo, com no máximo 2 minutos de duração, em formato mp4, no qual o  candidato se
apresenta e fala sobre sua motivação para participar do  programa.   

  

  

As inscrições encerram-se no dia 3 de dezembro.
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Acesse diretamente o site do MaRIHE aqui .
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http://www.marihe.eu/insidemarihe/download-section

