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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 výběr
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.
Pokud počet přihlášených uchazečů převýší počet nabízených stipendijních míst, je možné nominovat také náhradníky. Náhradníci mohou být umístěni, jestliže některá vysoká
škola svou kvótu plně nevyužije.
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Požadovaný jazyk

Protokol mezi MŠMT ČR a MŠVVaS SR o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012–2016
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Vybraní uchazeči posléze vyplní on-line přihlášku na Letní školu Studia Academica Slovaca (LŠ SAS) www.fphil.uniba.sk/sas
V přihlášce je nutno:
● vyplnit osobní údaje, informace o zvoleném kurzu a znalost slovenštiny,
● doplnit kód stipendia – (kód každému studentovi individuálně přidělí MŠMT, které jej obdrží od Velvyslanectví SR v Praze).
Každý uchazeč musí mít svůj samostatný kód. Bez uvedení kódu stipendia bude uchazeč zaregistrován jako samoplátce a bude si muset hradit pobyt v plné výši.
Součástí přihlášky je:
● krátký motivační dopis (zasílá se elektronicky spolu s přihláškou),
● fotografie (zasílá se elektronicky spolu s přihláškou).
Uchazeči, kteří odeslali svou přihlášku, budou obratem informováni o její registraci. Zároveň se s nimi během krátké doby spojí koordinátoři Letní školy Studia Academica
Slovaca (LŠ SAS), kteří budou k dispozici pro případné dotazy nebo řešení problémů. Přijatí uchazeči obdrží poštou akceptační dopis na LŠ SAS. Uzávěrka přijímání přihlášek
na LŠ SAS je 28. února 2019.
Požadované dokumenty pro získání stipendia budou zpracovány LŠ SAS.
Ostatní stipendia na Slovensko - viz Výběrová řízení.

