ПРОГРАМА «ПРАВО ТА ГУМАНІТАРНІ
ДИСЦИПЛІНИ»
Стипендіальна програма «Ромського Освітнього
Фонду»
Інструкція щодо заповнення заявок на 2012-2013
навчальний рік
Проект стипендійних програм «Ромського Освітнього Фонду» (СП/РОФ) і Фонд «Пам’ять,
відповідальність і майбутнє» оголошують про дев’ятий рік реалізації Програми «Право та
гуманітарні дисципліни» на рівні вищої освіти для студентів ромської національності, які
відповідають встановленим критеріям, у Молдові, Україні та Росії на 2012-2013
навчальний рік. Програма «Право та гуманітарні дисципліни» фінансується Фондом
«Пам’ять, відповідальність і майбутнє» та «Ромським Освітнім Фондом».
Програма РОФ «Право та гуманітарні дисципліни»
Розмір щорічного гранту на отримання стипендії в рамках Програми «Право та
гуманітарні дисципліни» розраховується на основі суми, що сплачується за один місяць
навчання та складає 130 Євро. Сума стипендії, що надається в рамках Програми «Право та
гуманітарні дисципліни», має бути використана для покриття витрат, пов’язаних із
придбанням необхідних підручників, сплатою екзаменаційних внесків та частково для
покриття витрат на проживання. За наявності достатньої суми коштів стипендія в рамках
Програми «Право та гуманітарні дисципліни» може (на власний розсуд) також
використовуватися для часткового або повного покриття витрат, пов’язаних із платою за
навчання; однак загальна сума гранту у жодному разі не повинна перевищувати 2 300
Євро, що включає в себе основну суму стипендії у розмірі 1 300 Євро за рік навчання та
плату за навчання. Звертаємо Вашу увагу на відсутність будь-якої гарантії того, що сума
стипендії частково або повністю покриє витрати на плату за навчання для стипендіата. Дія
стипендії не переноситься автоматично на наступний навчальний рік; стипендіати можуть
подати заявку щодо її поновлення за умови успішного завершення попереднього
навчального року.
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1. Критерії прийнятності щодо кандидатів
(на початок)

Критерії Стипендійної програми/РОФ (СП/РОФ) щодо прийнятності визначають
стандарти, згідно з якими оцінюється відповідність кандидатів кваліфікаційним вимогам.
Заявки на участь у Програмі відбирають залежно від кваліфікаційних критеріїв
прийнятності. Кандидати, які не відповідають критеріям прийнятності, встановленим
Програмою, в подальшому не враховуються під час конкурсу, що проводиться в рамках
Програми на підставі академічної успішності.
Примітка: Усім кандидатам, внесеним до короткого переліку (тобто, кандидатам, які
навчатимуться на першому курсі будь-якого рівня), необхідно взяти участь в
індивідуальній співбесіді (див. більш детальну інформацію щодо співбесід нижче).
РОФ може надати фінансову підтримку Стипендійної схеми в рамках Програми «Право та
гуманітарні дисципліни» одному й тому ж кандидату протягом його/її навчання для
здобуття:
одного диплома Бакалавра протягом щонайбільше 4/5 років (у разі використання
моделі інтегрованого навчання), з можливістю переходу до іншого
університету/факультету/напрямку навчання, яка надається лише одноразово;
одного диплома Магістра – протягом щонайбільше двох років,
одного Кандидатського/Докторського ступеня – щонайбільше впродовж трьох
років.
Кандидати, які отримують стипендію на 2012-2013 навчальний рік від іншої організації
(організацій), не мають права отримувати стипендію в рамках Програми РОФ «Право та
гуманітарні дисципліни». Працівники РОФ, Фондів відкритого суспільства (Open Society
Foundations) або національних фондів Мережі фондів Сороса (МФС), а також особи, що
працюють над проектами, які фінансуються РОФ або які отримують гонорари
(консультанти, наукові працівники) від РОФ або МФС, не мають права на отримання
Стипендії РОФ.
Кандидати повинні:
 заявити про свою приналежність до ромської національності;
 заявити про свою готовність публічно визнати свою приналежність до
ромської національності;
 на цей час (або в майбутньому) бути зарахованими до акредитованого
державного вищого навчального закладу в країні, громадянами якої вони є,
або в країні проживання на найближчий навчальний рік; особи, які
планують вступити до вищого навчального закладу у найближчому
навчальному році, але які не є студентами на час подання заявки, також
мають право на участь у стипендійній програмі; звертаємо Вашу увагу на те,
що країна громадянства та країна проживання повинна бути однією з
наступних країн, визначених Програмою: Молдова, Росія, та Україна;
 займатися за навчальною програмою на здобуття ступеня Бакалавра,
Магістра або Кандидата/Доктора наук;
 подати заповнену Заявку в режимі онлайн (ЗРО) до визначеного кінцевого
строку подання такої заявки;

 подати Заяву про цілі навчання, у якій зазначається їхня мета навчання та
/або досягнення, та яка свідчить про їхній намір та мотивацію до навчання
(відповідно до ЗРО);
 подати Нарис на тему(-и), зазначену(-і) в ЗРО;
 надати офіційну довідку про академічну успішність за результатами
навчання у вищому навчальному закладі за всі завершені навчальні роки, а
також за останній завершений семестр з вересня по грудень 2011 року.
Якщо на поточний момент часу кандидат не навчається у школі/вищому
навчальному закладі, він/вона повинен/повинна надати засвідчені копії
останніх за часом отриманих довідок про успішність та/або дипломів;
 подати щонайменше один детальний та змістовний Рекомендаційний лист, у
якому йдеться про результати навчання та/або позанавчальної діяльності
(включаючи діяльність, пов’язану з ромською громадою) кандидата;
 навчатися в одній з наступних галузей: право, гуманітарні дисципліни,
державне управління, журналістика, політологія, соціологія, психологія,
педагогіка, філософія, економіка, фінанси та банківська діяльність, бізнесадміністрування, історія, міжнародні відносини та європейська інтеграція,
засоби зв’язку та зв’язки з громадськістю, медицина, машинобудування,
екологія або дослідження навколишньої середи, біологія, математика, фізика,
та мистецтво. Перевага надаватиметься студентам, які навчаються у галузі
Права та Гуманітарних наук. Однак за наявності достатньої суми коштів,
для участі в програмі також враховуватимуться кандидати, що навчаються в
інших галузях, зазначених вище;
 представити докази зарахування на навчання до одного з визнаних вищих
навчальних закладів у країні, громадянами якої вони є, або країні
проживання кандидата шляхом надання оригіналу свідоцтва про
зарахування до вищого навчального закладу на навчальний рік, в якому
вони подають заявку на одержання стипендії.
2. Критерії відбору
(на початок)
Критерії відбору для участі у стипендійних схемах РОФ враховують якість поданої
інформації та документів. Кандидати повинні докласти зусиль для того, щоб відповідати
критеріям відбору, та представити конкурентоспроможні матеріали заявки. Критерії
відбору щодо всіх країн та схем в рамках Програми є наступними:
 високий Середній академічний бал (GPA); у разі, якщо конкурс на отримання
стипендій у країнах, де діє Програма, є вищим, ніж очікувалося, вимоги щодо
критерію GPA можуть бути більш жорсткими;
 зміст та структура заяви про цілі навчання;
 якість нарису з академічної точки зору та його структура;

 участь у навчальних семінарах, конференціях, практикумах, літніх школах, та/або
конкурсах, включаючи діяльність, пов’язану з ромською громадою,
розглядатиметься як перевага під час визначення загальної кількості балів;
 результати співбесіди (для тих кандидатів, яких було запрошено взяти участь у
співбесіді).
Подальші аспекти
Важливими є наступні аспекти процесу відбору для участі в Стипендійній програмі:
-

Для подальшого відбору кандидатів в рамках Програми, їх розділяють на дві групи:
повторні кандидати та нові кандидати.
Повторними кандидатами є студенти, які отримали стипендію РОФ на минулий
навчальний рік та які подають заявку на подовження дії їхньої стипендії.
Новими кандидатами є студенти, які не отримували стипендію РОФ у минулому
навчальному році, незалежно від того, чи отримували вони таку стипендію у
попередні роки.

-

В рамках Програми встановлено квоту для кожної країни залежно від комплексу
факторів. Такі фактори включають в себе оцінку співвідношення ромського населення
у певній країні, наявність позитивних заходів щодо сприяння отриманню вищої освіти,
та доступ потенційних кандидатів до альтернативних коштів, що надаються
студентам/кредитних коштів.

В рамках Програми одним із критеріїв відбору є Середній академічний бал (GPA).
Мінімальний Середній академічний бал, який кандидат повинен мати для того, щоб бути
обраним для отримання стипендії, залежить від щорічного конкурсу.
3. Механізм прийняття рішень
(на початок)
У процесі відбору СП/РОФ відповідає лише за перевірку відповідності встановленим
критеріям, яка здійснюється Регіональними координаторами. Крім того, СП/РОФ
відповідає за забезпечення відповідного дотримання та застосування з боку відповідних
органів впровадженого механізму та критеріїв, як описано нижче. Ті, кого цікавить більш
детальна інформація щодо ролі СП та Регіональних координаторів, можуть ознайомитися
з Операційною інструкцією.
Відбір стипендіатів із загальної кількості кандидатів здійснює Національна відбіркова
комісія (НВК). Відбір членів НВК для Програми «Право та гуманітарні дисципліни» на
відповідні посади здійснюється шляхом проведення відкритого конкурсу, а термін їх
перебування у складі комісії становить від 3 до 5 років. Працівники Програми
намагаються відібрати до складу НВК представників наукового співтовариства та
ромських громад в усіх країнах, де реалізується Програма.

4. Процес відбору
(на початок)
Процес відбору складається з декількох етапів та рівнів з незначними змінами в
залежності від окремої Програми. Пояснення щодо основних етапів наведено нижче.
Перший етап: Перевірка дотримання вимог Критеріїв прийнятності для участі в
Програмі. Цей етап полягає у технічній перевірці кожної заявки, яка здійснюється
персоналом СП/РОФ.
Другий етап: Проведення оцінки змісту заявок. Оцінка проводиться НВК СП/РОФ у
відповідних країнах, де реалізується Програма. Члени НВК перевіряють подані заявки,
визначаючи кількість балів щодо кожної заявки відповідно до заздалегідь визначених
критеріїв, та, як наслідок, призначають відповідний рейтинг для кожної заявки, яка
стосується певної схеми та яка надійшла з певної країни. Залежно від системи
призначених рейтингів, кандидатів або вносять до короткого переліку («умовно
прийнятого» переліку або «переліку очікування»), або ж їм відмовляють у подальшій
участі.
Третій етап: Проведення індивідуальних співбесід з кандидатами, які планують
навчатися на першому курсі відповідного рівня (Бакалавр, Магістр, та
Кандидат/Доктор) у 2012-2013 навчальному році. Кандидатів, яких було внесено до
короткого переліку, буде запрошено на обов’язкову співбесіду з членами НВК в кожній
країні, де реалізується Програма (див. більш детальну інформацію щодо співбесід нижче).
Після співбесід проводиться оновлення рейтингу кандидатів, і їх розподіляють на
кандидатів, що увійшли до «умовно прийнятого» переліку, та кандидатів, включених до
«переліку очікування», у відповідній країні.
Четвертий етап: подання свідоцтв про зарахування до вищих навчальних закладів на
2012-2013 навчальний рік: кандидати, яких було внесено до короткого переліку, також
повинні до встановленого кінцевого строку подати свідоцтво про зарахування, яке
підтверджує, що їх зараховано для участі в навчальній програмі, про яку йдеться у заявці,
на 2012-2013 навчальний рік.
П’ятий етап: завершення процесу відбору: після проходження чотирьох етапів, про які
йшлося вище, здійснюється повторний аналіз переліків кандидатів, внесених до коротких
переліків, з метою визначення остаточних переліків стипендіатів. Внесені до короткого
переліку кандидати, яких було віднесено до категорії «умовно прийнятих» та які подали
відповідне свідоцтво про зарахування до кінцевого строку подання, стають стипендіатами
програми. Кандидати, які входять до цієї ж категорії та які до кінцевого строку не подали
відповідного свідоцтва про зарахування, отримують відмову, і їх замінюють на кандидатів
з «переліку очікування».
ВАЖЛИВА ІНФОРМАЦІЯ:
Кандидати, внесені до короткого переліку для участі в Програмі «Право та гуманітарні

дисципліни», повинні взяти участь в індивідуальній співбесіді. Повідомлення про
індивідуальні співбесіди, а також про місце їх проведення, надсилатимуть відповідним
кандидатам Регіональні координатори Програми за допомогою електронної пошти.
Співбесіди проводитимуть члени НВК. Запрошені кандидати, які не братимуть участі у
співбесідах, не враховуватимуться під час подальшого процесу відбору. Транспортні
витрати, пов’язані з відвідуванням місця проведення співбесіди, покриває РОФ.

5. Повідомлення про рішення, прийняті щодо відбору
(на початок)
Про результати процесу відбору працівники Програми повідомляють кандидатів за
допомогою електронної пошти у двох випадках:


По-перше, після Третього етапу, про який зазначалося раніше (кінець
липня/початок серпня), коли кандидати отримують офіційний Лист-Відмову із
зазначенням причин для відмови, або Лист-Повідомлення з інструкціями щодо
подальших дій кандидата, які дозволять йому продовжувати участь у конкурсі;



По-друге, після П’ятого етапу, про який зазначалося раніше (жовтень), коли
кандидати отримують офіційний Лист-Відмову із зазначенням причин для відмови,
або Лист-Повідомлення.

Кандидати можуть подавати апеляцію щодо рішення Національної відбіркової комісії
протягом одного місяця з моменту одержання результату відбору від працівників
Програми. Апеляцію необхідно надіслати до СП/РОФ на наступну адресу
scholarships@romaeducationfund.org
Прохання користуватися цією електронною адресою лише для надіслання апеляцій. Для
здійснення інших запитів, будь-ласка, звертайтеся до Регіонального координатора.
Група працівників СП/РОФ поділяє апеляції на категорії та виносить щодо них рішення.
Залежно від характеру апеляції працівники СП/РОФ можуть прийняти рішення про
надіслання апеляції Омбудсмену Стипендійної програми, який переглядає окремі випадки
подання апеляцій з урахуванням матеріалів та доказів, що надаються кандидатами,
працівниками Програми та членами Національної відбіркової комісії (НВК) або
Міжнародної відбіркової комісії (МВК).
6. Етапи подання заявок та кінцеві строки
(на початок)
Для того, щоб Вашу кандидатуру було розглянуто в цілях надання стипендії на 2012-2013
навчальний рік, Вам необхідно дотриматися вимог щодо двох кінцевих строків/етапів, які
детально описані нижче.
Перший етап – Кінцевий строк: 30 квітня 2012 року

Заявка в режимі онлайн (ЗРО) – повинна бути ретельно заповнена; кандидати повинні
надати всю необхідну інформацію та документи.
Рекомендаційний(-і) лист(-и) – повинен(повинні) бути відсканований(-і)
завантажений(-і) в якості додатків до ЗРО, а також повинен(повинні):

та



бути написаний(-і) особою, якій відомо про навчальну діяльність кандидата або/та
діяльність, пов’язану з ромською громадою; така особа може бути
університетським викладачем кандидата, керівником Неурядової організації або
керівником за місцем роботи;



містити оригінальний підпис та печатку (у разі наявності) особи, яка надає
рекомендацію,

Довідки про академічну успішність – повинні бути відскановані та завантажені в якості
додатків до заявки та:


бути офіційною довідкою про академічну успішність за результатами навчання за
всі завершені навчальні роки, а також за останній завершений семестр з вересня по
грудень 2011 року (якщо на поточний момент часу кандидати не навчаються у
школі/вищому навчальному закладі, будь ласка, надайте засвідчені копії останніх
за часом отриманих довідок про успішність та/або дипломів);



містити оригінальну печатку вищого навчального закладу та підпис представника
вищого навчального закладу.

Документ, що посвідчує особу/паспорт – повинен бути відсканований та завантажений в
якості додатків до ЗРО, а також повинен:
 бути розбірливим, та, якщо таким документом є ідентифікаційна картка, необхідно
зробити копії обох сторін документа.
Договірні зобов’язання – є частиною ЗРО, яка повинна бути прийнята Кандидатами для
їх подальшого врахування під час конкурсу, що проводиться на підставі академічної
успішності:


Договірні зобов’язання є юридичним документом, що є обов’язковим для
виконання, і представляє собою згоду кандидата на виконання вимог та умов
СП/РОФ, яка набере чинності у разі схвалення його кандидатури для цілей надання
стипендії;



Договірні зобов’язання, що входять до ЗРО, перевіряються та узгоджуються
кожним кандидатом;



підписання Договірних зобов’язань НЕ означає і НЕ гарантує отримання
кандидатом стипендії.

Другий етап – Кінцевий строк: 15 вересня 2012 року.
Свідоцтво про зарахування – повинно бути відскановане та завантажене в якості
додатку до заявки та:



повинно бути оригіналом свідоцтва про зарахування, виданого вищим навчальним
закладом, в якому навчається кандидат, де зазначено, що його/її зараховано для
проходження навчання протягом 2012-2013 навчального року;



повинно містити П.І.Б. кандидата, рік навчання, назву вищого навчального закладу,
факультету, відділу, спеціальності, а також інформацію щодо форми навчання
(тобто, денна, заочна, дистанційна, тощо);



НЕ повинно містити жодних виправлень, за винятком випадків скріплення
свідоцтва печаткою та підписом особи, що видає таке свідоцтво.

Довідка про плату за навчання – повинна бути відсканована та завантажена в якості
додатку до заявки та:


бути оригіналом довідки про плату за навчання, в якій зазначається вартість
навчання на 2012-2013 навчальний рік (якщо це можливо); розмір плати за
навчання повинен бути зазначений у свідоцтві про зарахування, а поряд із
зазначеною сумою необхідно додатково проставити ще один штамп.

Сума гранту в рамках Програми «Право та гуманітарні дисципліни» становить 1 300
Євро на рік; сума стипендії може досягати 2 300 Євро, враховуючи плату за навчання,
яку необхідно сплатити.
Кандидатам наполегливо рекомендується уважно ознайомитися з вимогами та
особливими інструкціями щодо Програми та звертатися до Регіонального координатора у
разі, якщо їм потрібні уточнення.
7. Додаткові компоненти Програми
(на початок)
Крім одержання стипендій, стипендіати Програми «Право та гуманітарні дисципліни»
мають можливість взяти участь в інших видах діяльності, яка призначена для сприяння
їхньому освітньому та професійному розвитку. Перелік цих видів діяльності наведено
нижче.
Грант на проходження стажування в інших країнах в рамках Програми «Право та
гуманітарні дисципліни»
Усі студенти, які одержали стипендії в рамках Програми «Право та гуманітарні
дисципліни» у 2012-2013 навчальному році, а також стипендіати, які завершили курс в
рамках програми протягом останніх 5 років, матимуть право взяти участь у конкурсі на
отримання додаткових грантів на проходження стажування в інших країнах. Програма
передбачає надання до 5 грантів на проходження стажування у 2012-2013 році. Кожен
Грант передбачає виплату до 500 Євро на місяць для часткового покриття витрат на
проживання студентів, які проходять міжнародне стажування, протягом періоду часу
тривалістю до 3 місяців. Гранти надаються на конкурсній основі з урахуванням умови
щодо пропорційного розподілу грантів між усіма країнами, в яких реалізується Програма.
Враховуючи, що стажування можна проходити протягом усього року, кандидати повинні
довести, що період стажування, для якого вимагається надання коштів, не суперечить
жодним зобов’язанням за основним місцем навчання. Більш докладну інформацію

стосовно подання заявок та процесу відбору розміщено тут. Кінцевим строком подання
заявок на поточний навчальний рік є 15 травня 2012 року.
Грант для невеликих проектів в рамках Програми «Право та гуманітарні
дисципліни»
Усі студенти, які одержали стипендії в рамках Програми «Право та гуманітарні
дисципліни» у 2012-2013 навчальному році, а також стипендіати, які завершили курс в
рамках програми протягом останніх 5 років, мають право подавати заявки на отримання
невеликих грантів для реалізації проектів на підтримку ромських громад на місцевому або
регіональному рівні. Програма передбачає надання до 2-3 грантів для невеликих проектів
у 2012-2013 році. Максимальний розмір одного Гранту складає 2 500 Євро. Перевага
надаватиметься пропозиціям з боку груп, що складаються з нинішніх або колишніх
стипендіатів. Враховуючи, що реалізація невеликих проектів може здійснюватися
протягом усього року, кандидати повинні довести, що період реалізації не суперечить
жодним зобов’язанням за основним місцем навчання. Більш докладну інформацію щодо
подання заявок та процесу відбору буде розміщено на веб-сайті РОФ (тут) до середини
травня 2012 року. Кінцевими строками подання заявок на поточний навчальний рік є 15
червня 2012 року та 15 серпня 2012 року.
Грант на проходження мовних курсів в рамках Програми «Право та гуманітарні
дисципліни»
Усі стипендіати Програми «Право та гуманітарні дисципліни» у 2012-2013 навчальному
році матимуть право на одержання додаткових коштів для відвідування курсів іноземних
мов у акредитованій школі іноземних мов за їхнім місцем перебування або проживання.
Програма передбачає надання до 10 грантів на проходження мовних курсів у кожній
країні, де реалізується Програма, на суму до 200 Євро на одного студента. Якщо кількість
заявок перевищує кількість грантів для вивчення мов, що надаються в межах однієї країни,
відбір проводитиметься на конкурсній основі. Більш докладну інформацію щодо подання
заявок та процесу відбору буде розміщено на веб-сайті РОФ (тут).
Щорічна конференція в рамках Програми «Право та гуманітарні дисципліни»
Кожного літа Програма «Право та гуманітарні дисципліни» організує Регіональну
студентську конференцію в одній з країн, де реалізується Програма. У 2012 році
конференція проходитиме в Молдові (м. Кишинів) протягом 2-3 днів у серпні. Усіх
стипендіатів Програми «Право та гуманітарні дисципліни» 2011-2012 навчального року
буде запрошено взяти участь у конференції. Дорожні витрати, а також витрати на
харчування та проживання, прокриває Програма «Право та гуманітарні дисципліни».
Інформацію стосовно теми конференції та інші відповідні дані буде розміщено на вебсайті РОФ (тут) до середини травня 2012 року.
Звертаємо Вашу увагу на те, що у відповідності до вимог Політики та Процедур
Програми СП/РОФ кандидати, визнані винними в наданні підроблених документів,
позбавляються права на подальшу участь у будь-яких програмах, що фінансуються РОФ.

