Stipendium „Franco
Buzzi Memorial
Scholarship“
Jako každý rok nabízí stipendium „Franco Buzzi Memorial Scholarship“ zasloužilým a talentovaným mladým
lidem příležitost navštěvovat jeden z nejprestižnějších programů MBA ve Spojených státech.

Popis
Buzzi Unicem každoročně uděluje dvě stipendia synům a dcerám zaměstnanců (a bývalých zaměstnanců) ze
všech zemí skupiny a mladým lidem, kteří absolvovali střední školu v Casale Monferrato, aby mohli studovat
magisterský program MBA na těchto předních amerických univerzitách:
-

McCombs School of Business - University of Texas, Austin;

-

Smeal College of Business - Penn State University (Pensylvánie);

-

Kelley School of Business - Indiana University, Bloomington;

-

College of Business and Economics - Lehigh University (Pensylvánie)1.

Vybrané magisterské programy jsou prezenční, trvají 2 roky a Buzzi Unicem je bude plně financovat, čímž
studentům zaručí nejen pokrytí nákladů na školu, ale také standardních vedlejších nákladů, jako je cestovné,
ubytování, pojištění.
Požadavky na potenciální uchazeče týkající se jejich kvalifikace, úrovně znalosti angličtiny a analytických
schopností jsou stanoveny jednotlivými univerzitami a uvedeny v kritériích pro přijetí. Dalšími oceňovanými
vlastnostmi jsou: rozhodnost, orientace na výsledek, intelektové a komunikativní schopnosti, bezúhonnost,
zralost a zájem o komunitu.
S ohledem na transparentnost a meritokracii nebude Buzzi Unicem nijak zasahovat do procesu hodnocení a
výběru uchazečů. Ve skutečnosti budou moci uchazeči podávat své přihlášky pouze online a proces bude
zcela řízen vybranou univerzitou.

Žadatelé a kritéria pro přijetí
Mezi požadavky na přijetí stanovené jednotlivými školami patří:
-

Bakalářský titul;

-

Znalost angličtiny potvrzená výsledkem testu TOEFL nebo IELTS. To se nevyžaduje u občanů USA, osob s
trvalým pobytem v USA a osob s akademickým titulem ze země, kde je angličtina úředním jazykem;
Odpovídající výsledky testu GRE nebo GMAT.

-

Dalšími důležitými faktory jsou:
-

Pracovní zkušenosti;

-

Studijní výsledky a intelektové schopnosti;

-

Komunikace, iniciativa, zralost, bezúhonnost a sebedůvěra;

-

Mimoškolní a aktivity ve prospěch komunity.

Podrobnější popis požadavků na přijetí naleznete na webových stránkách univerzity. 2
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Tento magisterský program je na 1 rok.

https://www.mccombs.utexas.edu/MBA/Full-Time
https://mba.smeal.psu.edu/
https://kelley.iu.edu/programs/full-time-mba/index.html
https://www1.lehigh.edu/academics/graduate-studies/degree-programs
2

Grant
Buzzi Unicem bude každoročně plně financovat dvě stipendia na dvouleté denní studium magisterského
studijního programu MBA na jedné z výše uvedených schválených škol.
Stipendium pokryje:
-

Školné a poplatky - platí se přímo univerzitě;

-

Standardní vedlejší náklady (např. cestovné, životní náklady, knihy, pojištění atd.) - hrazené přímo
studentovi.

Výběrové řízení a termíny
Uchazeči musí podat přihlášku na vybranou univerzitu online. Termíny pro podání přihlášek jsou uvedeny
níže u jednotlivých programů MBA. Termíny pro aktuální rok jsou následující:

McCombs School of Business, University of Texas

Termín pro podání
přihlášek
Kolo 1

Kolo 2

Kolo 3

12. října 2021

6. ledna 2022

29. března 2022

Smeal College of Business, Penn State University

Termín pro podání
přihlášek
Kolo 1

Kolo 2

Kolo 3

Kolo 4

1. října 2021

1. prosince 2021

1. února 2022

1. dubna 2022

Kelley School of Business, Indiana University

Termín pro podání
přihlášek
Kolo 1

Kolo 2

Kolo 3

Kolo 4

15. října 2021

5. ledna 2021

1. března 2022

15. dubna 2022

College of Business and Economics, Lehigh University

Termín pro podání
přihlášek
Kolo 1 – dřívější rozhodnutí

Kolo 2 - priorita

Kolo 3 – mezinárodní student

25. října 2021

10. ledna 2022

19. dubna 2022

Vezměte, prosím, na vědomí, že každý rok budou udělena pouze dvě stipendia: v případě, že vybrané univerzity
přijmou více než dva uchazeče, bude pro přidělení grantu rozhodující nejvyšší skóre testu GMAT.

Doporučujeme proto, abyste místo testu GRE skládali test GMAT, aby tato část výběrového řízení byla zcela
transparentní.
.

Kontakty na Buzzi Unicem
Kontaktní osobou v Buzzi Unicem pro každého uchazeče o stipendium je personální manažer země, ve které
pracuje jeho rodič.

Vyžaduje se, aby všichni uchazeči při podání přihlášky k přijímacímu řízení na jednu z vybraných
univerzit informovali e-mailem kontaktní místo Buzzi Unicem.

