RMUSP je udělováno v Albánii, Bosně a Hercegovině,
Bulharsku, Chorvatsku, České republice, Maďarsku,
Kosovu, Makedonii, Černé Hoře, Rumunsku, Srbsku,
Slovensku a Turecku.
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DŮLEŽITÉ
Osoby, které mají zájem žádat o stipendium RMUSP na
školní rok 2017-2018, si musejí přečíst Pokyny, jak žádat o
stipendium, viz odkaz níže:
http://www.romaeducationfund.hu/pokyny-rmusp-0

ROMSKÝ PAMĚTNÍ STIPENDIJNÍ
PROGRAM (RMUSP)

 Nebo naskenujte tento QR kód:
Školní rok 2017–2018

Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu
vyhlašuje další cyklus akademických prospěchových
stipendií na školní rok 2017-2018:

KRITÉRIA ZPŮSOBILOSTI
Poznámka: celý seznam kritérií naleznete v Pokynech, jak žádat o
stipendium.

Úroveň podpory

Žadatelé musejí splňovat následující požadavky:

REF může podpořit žadatele v rámci stipendijního programu
RMUSP během jeho/jejího vysokoškolského studia maximálně
po dobu 8 let takto:
 jeden bakalářský titul, po dobu maximálně 4 let v případě
integrovaného studijního modelu, nebo po dobu maximálně
3 let v rámci Boloňského systému;
 jeden magisterský titul, po dobu maximálně 1 roku v
případě integrovaného studijního systému (ne Boloňský), a
po dobu maximálně 2 let v rámci Boloňského systému;
 jeden doktorský titul, po dobu maximálně 3 let a pouze první
3 roky PhDr. studia.

FÁZE ŽÁDOSTI A TERMÍNY UZÁVĚREK
Fáze jedna – Podání žádosti


Uzávěrka pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko,
Českou republiku, Maďarsko a Kosovo: 11. května 2017;



Uzávěrka pro Makedonii, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a
Turecko: 12. května 2017.

Fáze dvě – Podání oficiálního potvrzení o studiu
 Uzávěrka: podzim 2017
Datum přesné uzávěrky druhé fáze bude oznámeno jen těm žadatelům, kteří zůstanou v
soutěži o stipendium ve druhé fázi.



Veřejně se prohlašovat za Romy;



Být v současnosti studenty nebo budou přijati ke studiu v
bakalářském, magisterském nebo doktorském studiu na
státem akreditované univerzitě v jejich domovské zemi nebo
v zemi pobytu ve školním roce 2017-2018;



Podat kompletní a řádnou online žádost: Online Application
Form (OAF) do uzávěrky stanovené Programem;



Romští studenti, kteří studují dálkově v magisterských a
doktorských programech, jsou také způsobilí žadatelé o
RMUSP stipendium;



V České republice jsou způsobilými žadateli studenti v
dálkovém programu bakalářském, magisterském a
doktorském.

Důležité
Online žádost (OAF) musí být vyplněna kompletně; žadatelé
musejí poskytnout veškeré požadované informace a platné
dokumenty dle Pokynů, jak žádat o stipendium.
Je povinné postupovat následujícím způsobem v logickém
pořadí. → KROK 1: Osobní informace; → KROK 2: Průzkum;
a → KROK 3: Vstoupit do seznamu žádostí, vyberte patřičný
program stipendia, vyplňte a podejte žádost.
Online žádost (OAF) může být podána pouze, pokud je
kompletně vyplnila a pokud KROK 1 a KROK 2 jsou také
kompletně splněny.

