NN Future Matterss
Scholarship
Akademický
rok
Akademický rok
2020/2021
2020/2021

NN Future Matters
Scholarship

Stipendia NN Future Matters jsou
Stipendia
Future
Matters
jsou
určena pro NN
mladé
lidi, kteří
v září 2020
určena
pro mladéstudium.
lidi, kteří v září
zahájí magisterské
NN jimzahájí
nabízí možnost
studiastudium.
na
2020
magisterské
prestižní
univerzitě
v
Holandsku.
NN
jim nabízí
možnost
na
Stipendia NN Future studia
Matters jsou

Akademický rok
2020/2021

určena
lidi, kteří v s:září 2020
prestižní
univerzitě
v Holandsku.
Stipendium je určeno
pro pro mladé
Spolupracujeme

Termín
přihlášek
do 2. dubna
2020!

zahájí magisterské
studium.
• Utrecht
University;
studenty, kteří:
jim nabízíSpolupracujeme
možnost
studia
na
• Vrije Universiteit
• na podobné
studiumNN
nemají
Stipendium
je určeno
pro
s:Amsterdam;
• University
of Amsterdam;
vUniversity;
Holandsku.
odpovídající
prostředky;univerzitě
• Utrecht
studenty,
kteří:finančníprestižní

Tilburg
University;
prvními
vysokoškoláky
• n•ajsou
podobné
studium
nemají
• V•rije
Universiteit
Amsterdam;
Stipendium je určeno pro
Spolupracujeme s:
ve své rodině;
• Erasmus•of
University
Rotterdam;
odpovídající
finanční prostředky;
• University
Amsterdam;
Utrecht
University;
studenty, kteří:
• Maastricht
University;
• mají
zájemvysokoškoláky
o magisterské
studium
• Vrije
Universiteit Amsterdam;
• na podobné
studium •
nemají
Tilburg
University;
• jsou
prvními
• University
of Amsterdam;
odpovídající
finanční prostředky;
• Radboud
University
Nijmegen.
z oblasti ekonomie,
financí,
• Erasmus
University
Rotterdam;
veoboru
své rodině;
• Tilburg University;
• jsou prvními vysokoškoláky
podnikání
řízeníverizik.
své
rodině;
Erasmus University Rotterdam;
• Maastricht• University;
• mají
zájem onebo
magisterské
studium
• Maastricht University;
• mají zájem o magisterské studium
oboru z oblasti ekonomie,
financí
• Radboud University
Nijmegen.
• Radboud University Nijmegen.
oboru z oblasti ekonomie, financí,
Stipendium
obsahuje:podnikání nebo řízení rizik.
nebo
řízení rizik.
• podporu mentora z NN Group;
Stipendium obsahuje:
Stipendium
obsahuje:
• finanční podporu
ve výši
5 000 EUR.
podporu mentora z NN Group;
• podporu mentora z NN•• finanční
Group,
podporu ve výši 5 000 EUR.
• finanční podporu ve výši 5 000 EUR.

Všechny informace
najdete
nanajdete na
Všechny
informace
Přihláška a více
informací na:
www.studyinholland.nl/nnfuturematters
www.studyinholland.nl/nnfuturematters
www.studyinholland.nl/nnfuturematters

