РОМСЬКИЙ ОСВІТНІЙ ФОНД

СТИПЕНДІЙНА
ПРОГРАМА
ВАЖЛИВО
Тим, хто зацікавився поданням заявки на отримання
стипендії програми «Право та гуманітарні дисципліни»
у 2016-2017 навчальному році, необхідно ознайомитися
з Інструкцією з подання заявок.

ПРАВО ТА ГУМАНІТАРНІ ДИСЦИПЛІНИ
(LHP)
Реалізується в Молдові, Росії та Україні

Для ознайомлення з Інструкцією з подання заявки на
відповідну програму відвідайте сайт РОФ:

http://www.romaeducationfund.hu/pravo-ta-guman-tarndistsipl-ni-lhp
або відскануйте QR код:

2016–2017 навчальний рік

Стипендійна програма Ромського освітнього фонду
оголошує відкритий конкурс стипендій для ромів на
2016-2017 навчальний рік.

Примітка: Повний перелік критеріїв міститься в Інструкції з подання
заявок.

Рівень підтримки

Заявники мають відповідати таким вимогам:

РОФ може підтримати заявника в рамках програми «Право
та гуманітарні дисципліни» протягом максимально 8 років
його навчання в акредитованому навчальному закладі для
здобуття такої освіти:

• Відкрито визнавати себе рома;

• Один ступінь молодшого спеціаліста – максимально
3 роки;
• Один ступінь бакалавра – максимально 4 роки
навчання
за
інтегрованою
системою
або
максимально 3 роки за Болонською системою;
• Один ступінь магістра – максимально 1 рік за
інтегрованою, відмінною від Болонської системою та
максимально 2 роки за Болонською системою;
• Одне звання кандидата наук – максимально 3 роки
навчання або лише перші 3 роки навчання в
аспірантурі.
ЕТАПИ ТА КРАЙНІ ТЕРМІНИ ПОДАННЯ ЗАЯВКИ
Перший етап – Подання онлайнової форми заявки
Крайній термін: 16 травня 2016.
Другий етап – Перевірка зарахування до ВНЗ
Крайній термін: осінь 2016.
Дата по кожній країні буде повідомлена стипендіальною
програмою РОФ лише тим заявникам, які залишаться
конкурсі до другого етапу.

КРИТЕРІЇ ВІДПОВІДНОСТІ ВИМОГАМ ПРОГРАМИ

• Бути студентом або планувати бути прийнятим у 20162017 навчальному році до акредитованого в країні
громадянства або постійного проживання навчального
закладу для здобуття ступеню молодшого спеціаліста,
бакалавра, магістра або кандидата наук; лише до 20%
наявних стипендій буде надано для отримання ступеню
молодшого спеціаліста;
• Подати повністю заповнену онлайнову форму заявки до
встановленого кінцевого терміну;
• Ромські студенти, які навчаються в магістратурі або
аспірантурі заочно, також мають право претендувати на
стипендію.
Важливо
Онлайнова форма заявки має бути заповнена ретельно;
заявники мають надати всю інформацію та належно
оформлені документи, як описано в Інструкції.
Обов’язково необхідно виконати такі кроки в їх логічній
послідовності. → КРОК 1: Заповнити персональні дані;
→ КРОК 2: Заповнити анкету; і → КРОК 3: Зайти в
перелік заявок, обрати відповідну стипендіальну програму,
заповнити та подати заявку.
Онлайнова форма заявки може бути подана лише за умови,
якщо вона повністю заповнена, та лише якщо КРОК 1 і
КРОК 2 повністю виконані.

