STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV – ROZPIS KVÓT 2019/2020 ● SLOVINSKO

Poznámka:
Uchazeči o stipendijní místa v rámci rozpisu kvót podávají "Návrh na vyslání / Žádost o přiznání stipendia" na rektorát své školy.
Rektoráty si stanovují vlastní dřívější termíny pro odevzdání Návrhů na vyslání / Žádostí o přiznání stipendia, aby mohl být na základě předložených materiálů proveden
předvýběr uchazečů v rámci školy. Návrhy na vyslání / Žádosti o přiznání stipendia uchazečů nominovaných školou pak zašlou rektoráty ve zde uvedeném termínu stanoveném
MŠMT přímo Odboru mezinárodních vztahů MŠMT. Termín pro odevzdání formulářů na rektorát se proto nemůže shodovat s termínem zde uvedeným a je nutno
se o něm předem informovat na příslušném rektorátu.



*Stipendijní pobyt na letní škole či semináři bude možné realizovat pouze za předpokladu, že slovinská strana stipendium nabídne.
**Cestovné na letní školy do Slovinska MŠMT neproplácí.
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Upozornění: požadované dokumenty pro získání stipendia budou zpracovány MŠMT a DZS v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů
a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. Dokumentace není následně nikam
předávána, nominovaní uchazeči pouze ze strany MŠMT obdrží informace o přihlášení, které poskytuje slovinská strana – Ministerstvo školství, vědy a sportu.
Na základě poskytnutých informací se poté registrují online.

