
 留学中国北京航空航天大学 
 Universidade de Aeronáutica e Astronáutica de Beijing 

 A  Universidade  de  Aeronáutica  e  Astronáutica  de  Beijing  (Beihang)  é  uma 
 instituição  de  ensino  de  primeira  linha  que  integra  o  “Projeto  211”  e  o  “Projeto  985”. 
 　  　  Trata-se  da  primeira  universidade  chinesa  com  foco  em  aeronáutica  e 
 astronáutica.  Desde  sua  fundação  em  1952,  a  Beihang  tem  recebido  sólido  apoio  do 
 governo  central.  Foi  uma  das  primeiras  16  instituições  designadas  como  universidades 
 nacionais  de  excelência  e  uma  das  primeiras  22  a  criar  cursos  de  pós-graduação  na 
 China.  Em  2017,  foi  selecionada  para  o  plano  Double  First-Class,  tendo  o  respaldo  do 
 Ministério  da  Educação  e  de  outros  órgãos  governamentais  para  se  consolidar  como 
 uma universidade de excelência mundial. 

 I. Taxas 

 Inscrição:  RMB 400 
 Anuidade:  RMB 25.000  Bacharelado (aulas em chinês) 

 RMB 30.000  Bacharelado (aulas em inglês) 
 RMB 30.000  Bacharelado em Engenharia Biomédica ou Artes 
 RMB 35.000  Mestrado 
 RMB 42.000  Doutorado 

 Seguro:  RMB 3.200/4 anos ou RMB 800/ano 
 Alojamento: RMB 750/aluno/mês 

 II. Bolsas de Estudo 

 1. Bolsas do Governo Chinês – Programa Bilateral 
 Requisitos: excelente desempenho nos estudos e na avaliação geral 
 Cobertura: taxas escolares, alojamento, alimentação, seguro de saúde 

 2. Bolsas do Governo Chinês – Programa de Pós-graduação / Beihang 
 Requisitos:  Os  candidatos  ao  mestrado  devem  ter  diploma  de  bacharelado  e  idade 
 máxima  de  35  anos;  os  candidatos  ao  doutorado  devem  ter  diploma  de  mestrado  e 
 idade  máxima  de  40  anos.  Os  candidatos  devem  ser  capazes  de  acompanhar  aulas  em 
 inglês  ou  chinês.  Caso  opte  por  um  programa  ensinado  em  chinês,  o  candidato  deve 
 ter  HSK  5  ou  superior.  Este  programa  abrange  todos  os  cursos  de  Beihang,  exceto  os 
 de idiomas. 
 Cobertura: taxas escolares, alojamento, alimentação, seguro de saúde 

 3. Bolsa da Beihang para Estudantes Estrangeiros 
 Requisitos: excelente desempenho nos estudos e na avaliação geral 
 Cobertura:  bolsa  integral  –  isenção  de  taxas  escolares  e  alojamento  no  primeiro  ano 
 letivo  (RMB  2500  /  mês);  bolsa  parcial  –  diferentes  categorias  de  isenção  de  taxas 
 escolares no primeiro ano acadêmico (100%, 80%, 50% ou 20% de isenção) 

 4. Bolsa de Formação de Professores de Chinês (Instituto Confúcio) 



 Requisitos:  boa  saúde,  boa  conduta,  disposto  a  trabalhar  no  ensino  da  língua  chinesa 
 ou áreas afins 
 Cobertura: taxas escolares, alojamento, alimentação, seguro de saúde 

 III. Requisitos de elegibilidade 
 1. Não ter cidadania chinesa, ser titular de passaporte estrangeiro válido; 
 2. Ter grau acadêmico compatível e estar dentro do limite de idade: 
 (1) Graduação: diploma do Ensino Médio e idade entre 18 e 25 anos; 
 (2) Mestrado: diploma de Bacharelado e idade máxima de 35 anos; 
 (3) Doutorado: diploma mestrado e e idade máxima de 40 anos; 
 3.  Cumprir  as  normas  do  Ministério  da  Educação,  incluindo  a  Portaria  No.  12  [2020] 
 do Ministério da Educação; 
 4. Capacidade de acompanhar aulas em inglês ou chinês. 

 IV. Avaliação 
 Avaliação documental + avaliação geral 

 V. Prazo de inscrição 
 Graduação: 31/5/2022 
 Pós-graduação: 31/3/2022 

 VI. Documentos necessários 
 (1) Graduação 
 1.  Formulário  de  inscrição  para  ingresso  de  estudantes  internacionais  na  Universidade 
 de  Aeronáutica  e  Astronáutica  de  Beijing  (graduação)  (gerado  automaticamente  pelo 
 sistema de inscrição online); 
 2.  Página  de  informações  pessoais  do  passaporte  (válido  após  30  de  setembro  de 
 2022),  e  a  página  de  visto  ou  permissão  de  residência  válida  para  requerentes  na 
 China continental; 
 3.  Diploma  do  grau  acadêmico  mais  alto  (original  ou  cópia  autenticada),  ou 
 declaração  de  previsão  de  formatura  emitida  pela  escola  (comprometendo-se  a 
 apresentar o diploma original no ato da matrícula); 
 4. Histórico escolar completo do Ensino Médio (original ou cópia autenticada) 
 5. Formulário de Saúde para Estrangeiros 
 6. Certificados de proficiência: para cursos em chinês – HSK 5 ou superior; para 
 cursos em inglês – IELTS 6.0 ou superior, ou TOEFL 80 ou superior; 
 7. Carta de garantia do mantenedor e extrato bancário; 
 8. Certidão negativa de antecedentes criminais; 
 9. Carta de boa fé atestando a autenticidade e a validade dos documentos fornecidos; 
 10.  Certificado  notarial  de  tutela  para  menores  de  18  anos  em  1º  de  setembro  de  2022. 
 O tutor deve ser maior de idade, com recursos financeiros e domiciliado em Pequim; 
 11. Formulário de inscrição para a bolsa da Universidade Beihang (graduação); 
 12. Outros documentos (se exigidos). 

 (2) Pós-graduação 
 1.  Formulário  de  inscrição  para  ingresso  de  estudantes  internacionais  na  Universidade 
 de  Aeronáutica  e  Astronáutica  de  Beijing  (pós-graduação)  (gerado  automaticamente 
 pelo sistema de inscrição online); 



 2.  Página  de  informações  pessoais  do  passaporte  (válido  após  30  de  setembro  de 
 2022),  e  a  página  de  visto  ou  permissão  de  residência  válida  para  requerentes  na 
 China continental; 
 3.  Diploma  do  grau  acadêmico  mais  alto  (original  ou  fotocópia  autenticada),  ou 
 declaração  de  previsão  de  formatura  emitida  pela  instituição  de  ensino 
 (comprometendo-se a apresentar o diploma original no ato da matrícula); 
 4. Histórico escolar completo (original ou fotocópia autenticada); 
 5. Projeto de pesquisa; 
 6. Duas cartas de recomendação de professor doutor ou associado; 
 7. Formulário de saúde para estrangeiros 
 8.  Certificados  de  proficiência:  para  cursos  em  chinês  –  HSK  5  ou  superior;  para 
 cursos em inglês – IELTS 6.0 ou superior, ou TOEFL 80 ou superior; 
 9. Carta de garantia do mantenedor e extrato bancário; 
 10. Certidão negativa de antecedentes criminais; 
 11. Carta de boa fé atestando a autenticidade e a validade dos documentos fornecidos; 
 12. Comprovante de pagamento da taxa de inscrição; 
 13. Curriculum vitae; 
 14. Outros documentos (se exigidos). 

 Observações: 
 *Não são necessárias cópias impressas dos documentos de inscrição para 2022. 
 *Os  documentos  em  outras  línguas  devem  ser  acompanhados  de  tradução  em  chinês 
 ou inglês 
 *Acompanhe  o  andamento  do  processo  seletivo  no  sistema  de  inscrição  on-line  e  no 
 e-mail. 

 Para mais informações, acesse:  https://is.buaa.edu.cn/lxsq/bks/bks_zwskbks.htm 

 北京航空航天大学（简称北航）是国家重点建设的高校，是全国第一批16所重点高校 
 之一，“211工程”、“985工程”高校。 
 　　在职教职工3759人，其中专任教师2102人，教授、副教授1668人，现有全日制在校生 
 27811人，其中本科生14428人，硕士研究生8700人，博士研究生4015人，在校攻读学位的 
 外国留学生668人。 
 　　学校面向国际，开放交融。通过实施“国际品牌计划”，构建北航国际交流合作网络和 
 平台，形成全方位、多层次、宽领域对外开放格局，有力提升了学校的国际影响力和竞争 
 力。 

 一、收费标准： 
 报名费：400元 
 学费：中文授课本科：25000元/年 

 英文授课本科：30000元/年 
 生物与医学工程学院专业、艺术类专业本科：30000元/年 
 硕士研究生学费：35000元/年 
 博士研究生学费：42000元/年 

 保险费：3200元/4年（本科），800元/年 
 住宿费：750元/人/月 

https://is.buaa.edu.cn/lxsq/bks/bks_zwskbks.htm


 二、奖学金项目： 
 1、中国政府奖学金-国别双边项目 
 申请要求：学习态度端正、成绩优秀、综合考核表现突出 
 资助内容：学费、住宿费、生活费、医疗保险费 
 2、北京航空航天大学“中国政府奖学金高校研究生项目” 
 申请要求：硕士项目申请人应具有学士学位，年龄35岁以下，博士项目申请人须具有硕士 
 学位，年龄40岁以下。申请人应具有备用英语或汉语听课的能力，如果选择汉语授课项目 
 ，申请人必须具备汉语水平考试HSK5级或以上水平成绩。中国政府奖学金北航研究生项目 
 资助所有北航开放专业，但不含语言类专业，如：汉语言、英语、法语等。 
 资助内容：学费、住宿费、生活费、医疗保险费 
 3、北京市-北航自费外国留学生奖学金 
 申请要求：学习态度端正、成绩优秀、综合考核表现突出 
 资助内容：全额奖学金：第一学年免学费和生活费（每月2500元人民币） 
 部分奖学金：第一学年学费不同程度的减免（免100%、80%、50%、20%） 
 4、国际中文教师奖学金 
 申请要求：身体健康，品学兼优，有志于从事中文教育、教学及相关工作 
 资助内容：学费、住宿费、生活费、医疗保险费 

 三、申请条件： 
 1. 持外国有效护照的非中国籍公民。 
 2. （1）本科项目申请人应具有高中毕业以上学历，年龄在18周岁到25周岁之间； 

 （2）硕士项目申请人应具有学士学位，年龄35岁以下； 
 （3）博士项目申请人须具有硕士学位，年龄40岁以下。 

 3.符合教育部教外函〔2020〕12号文件等相关规定。 
 4. 申请人应具有备用英语或汉语听课的能力。 

 四、考试类型： 
 材料评审+综合考核 

 5、  申请期限： 
 本科生：2022年5月31日 
 研究生：2022年3月31日 

 六、准备材料： 
 （一）本科生： 
 1. 《北京航空航天大学留学生入学申请表》（本科生）（由网上申请系统自动生成） 
 2. 普通护照的个人信息页（有效期为2022年9月30日后），在中国大陆境内申请者还需要提 
 供当前有效的签证页或者居留许可页 
 3. 最高学历证书（原件或复印件的公证件），*应届毕业生可提供本人所在学校出具的预计 
 毕业证明的证明原件（入学报到时提交正式毕业证书原件） 
 4. 高中阶段全部课程的成绩单（原件或复印件的公证件） 
 5. 外国人体格检查表及血液检查 
 6. 语言水平证明：中文授课：新版五级以上（含五级）HSK证书；英文授课：雅思6.0或以 
 上，或托福80或以上 
 7. 经济担保人担保函及银行存款 
 8. 无犯罪记录证明 
 9. 诚信承诺书，用以保证申请人所提供的材料真实有效 
 10. 2022年9月1日未满18岁的申请者，需提交《监护人保证书》公证书，监护人应为在北京 
 居住、有经济来源的成年人 
 11. 北京航空航天大学新生奖学金申请表（本科生） 
 12. 北京航空航天大学要求提交的其他补充材料 

 （二）研究生： 



 1. 《北京航空航天大学留学生入学申请表》（硕士生、博士生）（由网上申请系统自动生 
 成） 
 2. 普通护照的个人信息页（有效期为2022年9月30日后），在中国大陆境内申请者还需要提 
 供当前有效的签证页或者居留许可页 
 3. 最高学历证书（原件或复印件的公证件），*应届毕业生可提供本人所在学校出具的预计 
 毕业证明的证明原件（入学报到时提交正式毕业证书原件） 
 4. 全部课程的成绩单（原件或复印件的公证件） 
 5. 学习或研究计划 
 6. 两封教授或专家推荐信 
 7. 外国人体格检查表及血液检查 
 8. 语言水平证明：中文授课：新版五级以上（含五级）HSK证书；英文授课：雅思6.0或以 
 上，或托福90或以上 
 9. 经济担保人担保函及银行存款 
 10. 无犯罪记录证明 
 11. 诚信承诺书，用以保证申请人所提供的材料真实有效 
 12.报名费缴纳凭证 
 13.个人简历 
 14. 北京航空航天大学要求提交的其他补充材料 

 注意： 
 *2022年申请无需提交纸质版申请材料 
 *非中文或英文材料，还需提供中文或英文版翻译件 
 *网上申请提交成功后，请务必及时关注网上申请系统的状态变化及个人邮箱 

 以上招生信息如有更新，请以北航国际学院“留学北航”网站为准： 
 https://is.buaa.edu.cn/lxsq/bks/bks_zwskbks.htm 


