Vstup do Online systému pro podávání žádostí

ROMSKÝ VZDĚLÁVACÍ FOND – STIPENDIJNÍ PROGRAM
ROMSKÝ PAMĚTNÍ UNIVERZITNÍ STIPENDIJNÍ PROGRAM (RMUSP)
Pokyny pro podání žádosti na akademický rok 2013-2014
Stipendijní program Romského vzdělávacího fondu (REF SP) vyhlašuje čtrnáctý ročník
Romského pamětního univerzitního stipendijního programu (RMUSP). RMUSP nabízí
v otevřené akademické soutěži stipendium romským studentům, kteří jsou občany nebo
mají trvalý pobyt v Albánii, Bosně a Hercegovině, Bulharsku, Chorvatsku, České
republice, Maďarsku, Kosovu, Makedonii, Černé Hoře, Rumunsku, Srbsku, Slovensku a
Turecku. Způsobilý žadatel musí studovat bakalářský, magisterský nebo doktorandský
program na státem akreditovaných vysokých školách v domovské zemi nebo v zemi
pobytu.
První dva roky Programu byly finančně zajištěny zlatem, které ukořistili nacisté během
druhé světové války a jež bylo získáno spojenci zpět. Financování programu a jeho
fungování ve 3., 4. a 5. roce zabezpečila především Open Society Institute (OSI)
s podporou Nadace C. S. Mott. Od šestého roku je program finančně zajišťován
Romským vzdělávacím fondem (dále jen REF).
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1. Obecné informace vztahující se ke stipendijnímu programu
(Nahoru)
 Výše ročního stipendijního grantu RMUSP je vypočítána na základě částky 80
eur na akademický měsíc;
 Stipendium RMUSP musí být použito na úhradu učebnic, poplatků za zkoušky a
částečně na pokrytí životních nákladů;
 V případě, že to finanční prostředky umožňují, si RMUSP vyhrazuje právo
rozhodnou o financování položky školného a to buď částečně, nebo v plné výši a
stipendium tak může částečně nebo v plné výši pokrýt výdaje na školné.
Nicméně celková výše dotace v žádném případě nesmí překročit 2000 eur, a to v
kombinaci 800 eur základní stipendium na akademický rok plus školné;

 Neexistuje žádná záruka, že stipendium pokryje úspěšným žadatelům školné
v částečné nebo plné výši;
 Stipendia nejsou automaticky udělena pro následující akademický rok; studenti
ale mohou žádat o stipendium opakovaně; při obnově stipendia se bude přihlížet
k úspěšnému ukončení předchozího akademického roku.
2. Kritéria způsobilosti
(Nahoru)
Kritéria způsobilosti Stipendijního programu REF stanovují standardy, podle kterých
jsou hodnoceny akademické předpoklady a způsobilost žadatelů. Úspěšně podané
žádosti jsou zkontrolovány dle kritérií způsobilosti. Žadatelé, kteří nesplňují kritéria
způsobilosti, nejsou dále posuzováni v akademické soutěži Programu.
Poznámka 1: Studenti kombinovaného studia se mohou ucházet o stipendium RMUSP
jenom v případě, že studují v magisterském nebo doktorandském programu (v
kterékoli zemi Programu) nebo pokud studují v České republice nebo na Slovensku (v
jakémkoli vysokoškolském stupni).
Poznámka 2: Žadatelé, kteří budou nastupovat do 1. ročníku vysokoškolského studia
(tj. studenti prvního ročníku jakéhokoli stupně), mohou být pozváni k osobnímu
pohovoru. Více podrobností o pohovorech naleznete níže.
ÚROVEŇ PODPORY RMUSP
REF může podporovat v rámci stipendijního programu RMUSP stejného žadatele
během jeho/jejího vysokoškolského studia maximálně po dobu 8 let takto:
 jeden bakalářský titul, maximálně po dobu 4 let v případě integrovaného
studijního modelu, a maximálně po dobu 3 let v rámci Boloňského systému
studia, přičemž přestup na jinou univerzitu/fakultu/obor je dovolen jen jednou;
 jeden magisterský titul, maximálně po dobu 1 roku v případě integrovaného
studijního modelu, a maximálně po dobu 2 let v rámci Boloňského systému
studia;
 jeden doktorský titul, maximálně po 3 roky.
KONFLIKT ZÁJMŮ
Žadatelé, kteří obdrží akademické, studijní, sociální nebo jiné stipendium od státní
instituce (Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy, Univerzity, atd.) během
akademického roku 2013-2014 jsou také způsobilí žadatelé REF SP stipendia. Nicméně,
takový žadatelé mají povinnost písemnou formou oznámit skutečnost o pobírání

státem-podporovaného stipendia koordinátorovi REF SP ve své zemi a to od chvíle, kdy
začnou příslušné stipendium dostávat.
Žadatelé, kteří obdrží akademické, studijní, sociální nebo jiné stipendium/studijní
podporu od mezinárodního a/nebo soukromého subjektu na akademický rok 2013-2014
jsou také povinni písemnou formou oznámit skutečnost o pobírání uvedeného typu
stipendia koordinátorovi REF SP ve své zemi a to od chvíle, kdy začnou příslušné
stipendium dostávat, a to včetně uvedení plného názvu, adresy poskytovatele
stipendia/studijní podpory, částky (výše stipendia), časového období (, na které je
podpora udělena) a účelu stipendijní podpory. O způsobilosti těchto žadatelů, kteří
pobírají jiné stipendium od mezinárodního a/nebo soukromého subjektu během
akademického roku 2013/2014 ve stipendijním programu REF, bude rozhodnuto na
základě konkrétních informací případ od případu.
Žadatelé, kteří jsou příjemci plného stipendia v akademických programech, pomocí
nichž není dosaženo akademického titulu jakéhokoli stupně nebo v programech
profesionálního rozvoje v letech 2013-2014, a v rámci nichž obdrželi finanční podporu,
nejsou způsobilými žadateli o stipendium REF.
Žadatelé, kteří budou během akademického roku 2013-2014 zaměstnanci REF, Open
Society Foundations (OSF) nebo národních nadací Soros Foundations Network (SFN) a
dále žadatelé, kteří budou v akademickém roce 2013-2014 pracovat na projektech
financovaných z REF, nebo kteří obdrží honoráře (poradci, spolupracovníci, atd.) od
REF nebo OSF, nejsou způsobilí žádat ve stipendijním programu REF SP.
Žadatelé mohou žádat v různých stipendijních programech REF současně, pokud
splňují podmínky v souladu s kritérii způsobilosti každého programu. Pokud je
určitému žadateli v závěru výběrového řízení uděleno více než jedno stipendium
v rámci stipendijních programů REF, budou takovýto žadatelé požádání, aby si zvolili
podporu pouze v jednom stipendijním programu – jedno stipendium a formálně
oznámili své rozhodnutí REF SP.
Nenahlášení některé z výše uvedených informací REF SP (koordinátorovi země) včas
(např. pobírání jiného stipendia/stipendijní podpory, zaměstnán REF, OSF, SFN) může
vést k diskvalifikaci příslušných žadatelů ze Stipendijního programu REF a budoucích
stipendijních cyklů.
Žadatelé, kteří chtějí žádat o stipendium RMUSP, musí splňovat následující kritéria
způsobilosti:
Deklarovat se jako Rom/ka;
Být ochotný/á vystupovat na veřejnosti jako Rom/ka;

Být studentem (nebo se stát studentem) státem akreditované univerzity doma
nebo v zemi pobytu v nadcházejícím akademickém roce;
Osoby, které plánují přijetí na vysokou školu v nadcházejícím
akademickém roce, ale v momentě podávání žádosti právě nestudují na
vysoké škole, jsou také způsobilými žadateli; Vezměte prosím na vědomí,
že Vaší domovskou zemí nebo zemí pobytu, musí být jedna z
následujících zemí Programu: Albánie, Bulharsko, Bosna a Hercegovina,
Chorvatsko, Česká republika, Maďarsko, Kosovo, Černá Hora,
Makedonie, Rumunsko, Slovensko, Srbsko a Turecko;
Studovat bakalářský, magisterský nebo doktorandský program;
Podat zcela kompletní online formulář žádosti (OAF) před datem stanovené
uzávěrky Programu;
V rámci žádosti podat Prohlášení o účelu, které vyjadřuje Vaše studijní
schopnosti a výsledky a vyjadřuje Vaše akademické cíle, ukazuje Vaší
odhodlanost a motivaci ke studiu
V rámci žádosti podat Esej dle tématu/ů uvedených v OAF;
Poskytnout oficiální výpis (je specifikováno zde) známek ze všech dokončených
akademických let a stejně tak z posledního dokončeného semestru září –
prosinec 2012. V případě, že žadatel ještě nebyl přijat na vysokou školu,
poskytne žadatel originály či ověřené kopie posledních dosažených výpisů
známek a diplomů; studenti pokračující ve studiu (tj. studenti vyšších ročníků)
by měli poskytnout jasný důkaz, že v předchozím akademickém roce úspěšně
absolvovali alespoň 75 % zkoušek;
Přiložit alespoň jeden podrobný, informativní a relevantní referenční dopis (je
specifikováno zde), popisující studijní výkony žadatele a/nebo mimoškolní
aktivity žadatele, jak aktivity související s Romy, tak aktivity, které s Romy
nesouvisí;
Studovat v jednom z následujících oborů: právo, veřejná správa, žurnalistika,
politologie, sociologie, psychologie, pedagogika, filozofie, ekonomie, finance a
bankovnictví, obchodní administrativa, historie, mezinárodní vztahy a evropská
studia, komunikace a public relations, medicína, technické obory, ekologie nebo
environmentální studia, biologie, matematika, fyzika a umění;
Před datem druhé uzávěrky Programu poskytnout důkaz o přijetí do
vysokoškolského studia na státem uznané vysoké škole a to v domovské zemi
žadatele či zemi pobytu (, která je zemí Programu) a to poskytnutím originálního
potvrzení o studiu pro akademický rok, na který se žadatel uchází o stipendijní
podporu, jak je specifikováno zde.

3. Kritéria výběru
(Nahoru)
Kritéria výběru pro stipendijní programy REF berou v úvahu kvalitu předložených
informací a dokumentů. Žadatelé se musí snažit, aby v souladu s kritérii výběru,
předložili kvalitní, konkurenceschopné žádosti a adekvátní a relevantní materiály.
V níže uvedené tabulce je uveden seznam kritérií, specifické faktory, včetně přidělené
váhy jednotlivým kritériím, která slouží pro výpočet konečného dosaženého výsledku
žádosti:
Hodnota ve vztahu k celkovému počtu bodů

Kritérium

1. Studijní
průměr (GPA)

2. Akademické
cíle - Prohlášení
o účelu

3. Esej o
záležitostech
Romů

Hodnocení

Hodnota GPA vypočtena
v souladu s požadovanými
dokumenty.
Styl a plynulost
psaného projevu;
Komplexnost, stručnost
a souvislost informací;
Schopnost jasně
vyjádřit akademické
cíle a/nebo úspěchy;
Odhodlanost a
motivace ke studiu;
Akademický pokrok
v minulých letech,
jestliže se jedná o
žadatele o obnovení
stipendia.
Styl a plynulost
psaného projevu;
Komplexnost, stručnost
a souvislost informací;
Schopnost jasně
vyjádřit myšlenky a
argumenty;
Povědomí a znalosti
týkající se Romů.

(2). Noví žadatelé ve všech
(1). Žadatelé
akademických stupních
žádající o obnovu
stipendia v rámci
(2b). Žadatelé
(2a). Žadatelé
stejného
nastupující do
akademického nastupující do 1. JINÉHO než 1.
ročníku
stupně
ročníku
35%

40%

40%

15%

15%

22.5%

15%

15%

22.5%

Hodnota ve vztahu k celkovému počtu bodů

Kritérium

4. Mimoškolní
aktivity

5. Referenční
dopis

Hodnocení

Účast na akademických
seminářích,
konferencích,
workshopech, letních
školách a/nebo
soutěžích a/nebo;
Účast na aktivitách
souvisejících s Romy –
iniciativy, projekty,
události.
Úroveň dovedností a
vlastností uvedených v
dopise;
Relevantní informace
týkající se
akademických úspěchů
žadatele, a/nebo
Zapojení se do aktivit
souvisejících s Romy.

(2). Noví žadatelé ve všech
(1). Žadatelé
akademických stupních
žádající o obnovu
stipendia v rámci
(2b). Žadatelé
(2a). Žadatelé
stejného
nastupující do
akademického nastupující do 1. JINÉHO než 1.
ročníku
stupně
ročníku

10%

10%

10%

5%

5%

5%

15% (pohovor)

0%

6. Pohovor /
bonusové body u Výkon na pohovoru (pro ty
20%
žadatelů o
žadatele, kteří budou na
(bonusové body)
obnovu stipendia pohovor pozváni)

DALŠÍ FAKTORY
Hlavní faktory ve výběrovém procesu v rámci Stipendijního programu zahrnují
následující:
 Program v rámci procesu výběru rozčleňuje žadatele do dvou skupin: žadatelé
žádající o obnovu stipendia a noví žadatelé.
(1). Žadatelé žádající o obnovu stipendia - studenti, kteří obdrželi stipendium REF v
předchozím akademickém roce (akademických letech) a žádají o obnovení stipendia
v rámci studia stejného akademického stupně (bakalářský, magisterský, doktorandský).

(2). Noví žadatelé v každém akademickém stupni - studenti, kteří neobdrželi
stipendium REF v předchozím akademickém roce, bez ohledu na to, zda jej obdrželi
v předchozích letech.
(2a). Žadatelé nastupující do 1. ročníku – ti, kteří budou studovat v 1. ročníku
určitého akademického stupně.
(2b). Žadatelé nastupující do jiného než 1. ročníku – ti, kteří budou studovat
v 2. nebo vyšším ročníku a nikdy dříve neobdrželi stipendium REF v rámci
stejného akademického stupně.
 Celkový počet udělených stipendií RMUSP pro každý akademický rok je určen dostupností
fondů REF SP. Počet stipendií přidělených pro každou zemi programu je určen na základě
následujících faktorů:
poptávka po stipendiích, která je měřena počtem žádostí v minulých letech;
existence jiných stipendijních programů v dané zemi, stejně tak existence
studentských půjček; a
přibližný počet Romů v každé zemi vztažený k celkovému množství Romů v třinácti
zemích RMUSP.

4. Mechanismus rozhodování
(Nahoru)
KONTROLA ZPŮSOBILOSTI
REF SP je ve výběrovém řízení zodpovědný jen za kontrolu kritérií způsobilosti, jelikož
je prováděna koordinátory jednotlivých zemí. Dále je úkolem REF/SP zajistit, aby
ustanovené mechanismy a kritéria byly sledovány a užívány příslušnými orgány, jak je
vysvětleno níže.
HODNOCENÍ
Hodnocení žádostí provádí Národní výběrová komise (NSB). Členové NSB jsou
vybíráni na základě veřejného konkurzu a jejich působení v komisi trvá 3 až 5 let.
Program se snaží za členy NSB vybírat představitele akademické obce a romských
komunit ve všech zemích Programu.
5. Proces výběru
(Nahoru)
Proces výběru se skládá z různých kroků a úrovní, jak je vysvětleno níže:
Krok jedna – Kontrola způsobilosti

Ověření, zda jsou splněny požadavky kritérií způsobilosti Programu. Krok se skládá z
technického ověření každé žádosti se zaměřením na kompletnost a adekvátnost každé
žádosti, kterou provádí zaměstnanci REF/SP.
Krok dva – Hodnocení žádostí
Hodnocení v příslušných programových zemích provádí Národní výběrová komise
REF/SP. Členové NSB přezkoumají předložené žádosti a přidělí skóre/hodnocení
každé žádosti podle předem stanoveného souboru kritérií. Systém následně přidělí
pořadí všem žádostem na základě jejich skóre a to sestupně od nejvyššího k nejnižšímu.
Na základě tohoto hodnotícího systému a pozice, kterou žadatelé na žebříčku zaujímají,
jsou žadatelé buď vybrání do užšího výběru (na seznam podmíněně přijatých nebo na
čekací listinu), nebo zamítnuti.
Krok tři – Osobní pohovory
Osobní pohovory budou vedeny s žadateli, kteří budou studovat v 1. ročníku vysoké
školy v uvedených akademických stupních studia (bakalářský, magisterský a
doktorandský) v akademickém roce 2013-2014. Žadatelé, kteří postoupí do užšího
výběru, budou pozváni k povinnému pohovoru se členy NSB a to v každé zemi
programu. Po pohovorech se v jednotlivých zemích aktualizuje pořadí žadatelů a
zařazení žadatelů do seznamů "přijat podmíněně" a "na čekací listině".
Poznámka: Pozvaní žadatelé, kteří se pohovoru nezúčastní, nebudou již posuzováni
v rámci dalšího procesu výběru.
Oznámení o osobním pohovoru, stejně jako místo konání, bude konkrétním žadatelům
sděleno prostřednictvím e-mailu od koordinátora příslušné země Programu. Náklady
na dopravu pro žadatele, kteří se budou účastnit pohovoru, budou pokryty REF.
Krok čtyři – Předložení potvrzení o studiu (na akademický rok 2013-2014)
Žadatelé, kteří postoupí do užšího výběru, jsou povinni předložit ve stanoveném
termínu potvrzení o studiu prokazující, že jsou zapsáni ve způsobilém akademickém
programu.
Krok pět – Dokončení výběrového řízení
Po dokončení výše uvedených kroků, Program znovu analyzuje seznamy žadatelů,
kteří postoupili do užšího výběru, aby byl určen finální seznam příjemců stipendia.
Žadatelé, kteří jsou ohodnoceni a zařazeni na seznam „přijat podmíněně”, a kteří doloží
odpovídající potvrzení o studiu před stanovenou uzávěrkou, se stanou příjemci
stipendia. Žadatelé ze stejné kategorie, kteří nedoloží odpovídající potvrzení o studiu
před stanovenou uzávěrkou, jsou odmítnuti a nahradí je žadatelé z čekací listiny.

6. Sdělení rozhodnutí o výběru
(Nahoru)
Program sděluje výsledky výběrového řízení žadatelům prostřednictvím e-mailu, při
dvou příležitostech:
 Za prvé, po proběhnutí kroku 3 uvedeném výše (na konci července - srpna), kdy
žadatelé obdrží buď oficiální dopis o zamítnutí se stanovenými důvody pro
zamítnutí, nebo oznámení, které obsahuje pokyny o dalších krocích, které má
žadatel provést, aby zůstal ve stipendijní soutěži;
 Za druhé, po kroku 5 uvedeném výše (na konci října - listopadu), kdy žadatelé
obdrží buď oficiální dopis o zamítnutí s konkrétními důvody pro zamítnutí, nebo o
dopis o přiznání stipendia.
Mechanismus odvolání
Žadatelé se mohou proti rozhodnutí Národní výběrové komise odvolat a to do jednoho
měsíce od okamžiku, kdy od programu obdrží výsledek výběrového řízení. Odvolání
by mělo být zasláno REF SP, na: REF_Scholarships@romaeducationfund.org
Prosím používejte tuto e-mailovou adresu pouze pro stížnosti týkající se výsledků
výběrového řízení.
Pro další dotazy kontaktujte prosím koordinátora Vaší země.
REF SP podaná odvolání rozřazuje a podává k nim usnesení. V závislosti na povaze
odvolání, REF SP může rozhodnout o předání odvolání ombudsmanovi Stipendijních
programů, který přezkoumává jednotlivé případy odvolání na základě materiálů a
důkazů dodaných žadateli, Programem a Národní nebo Mezinárodní výběrovou
komisí.
7. Fáze žádosti a termíny uzávěrek
(Nahoru)
Aby mohl být žadatel posuzován v rámci stipendijní soutěže v akademickém roce 20132014, musí žadatel dodržet termíny dvou uzávěrek programu – fáze jedna – uzávěrky
pro podání žádosti pro danou zemi, a fáze dvě – uzávěrky pro podání potvrzení o
studiu, a případně potvrzení o výši školného, jak je detailně popsáno níže.
Fáze jedna – Podání žádosti
Uzávěrka pro Albánii, Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Chorvatsko, Českou
republiku, Maďarsko a Kosovo: 20. května 2013;

Uzávěrka pro Makedonii, Černou Horu, Rumunsko, Srbsko, Slovensko a
Turecko: 25. května 2013.
Důležité
 On-line formulář žádosti (OAF) musí být vyplněn zcela; žadatelé musí poskytnout
všechny požadované informace a dokumenty.
 Referenční dopis(y) musí být naskenován/y a nahrán/y jako příloha do OAF, a
musí:
o být napsán jednotlivcem, který je obeznámený s akademickou činností
žadatele a/nebo činností související s Romy; takovou osobou může být
univerzitní profesor žadatele; osoba z vedení NNO nebo pracovní
supervizor/nadřízený;
o Referenční dopis nesmí být napsán osobou, která je příbuzným nebo
kamarádem žadatele nebo osobou, která žádá o stipendium REF v daném
akademickém roce, nebo která je stávajícím příjemcem stipendia REF;
o Žadatel žádající v jakémkoli stipendijním programu REF nesmí napsat
referenční dopis jinému žadateli;
o být opatřen vlastnoručním podpisem a razítkem (pokud existuje) osoby, která
podává reference o žadateli;
 Výpis známek (obsahující Váš studijní průměr - GPA) musí být naskenován a
nahrán jako příloha žádosti, a musí:
o Být oficiálním akademickým výpisem známek ze všech dokončených
akademických let a stejně tak z posledního dokončeného semestru září 2012 –
prosinec 2012/ leden 2013; V případě, že žadatel ještě nebyl přijat na vysokou
školu, poskytne žadatel ověřené kopie posledních dosažených výpisů
známek a diplomů;
o Obsahovat kompletní seznam povinných zkoušek (včetně zkoušek
neabsolvovaných a zkoušek odložených) za všechny předcházející
akademické semestry a také za první semestr akademického roku 2012-2013;
o Být opatřen razítkem a vlastnoručním podpisem zástupce vysoké školy.
Poznámka: V případě, že se žadatel setká s problémy v rámci získávání a
poskytnutí výpisu známek v uvedené podobě, měl by kontaktovat (před
uvedenou uzávěrkou programu) koordinátora příslušné země.
 Občanský průkaz/cestovní pas musí být naskenován a nahrán jako příloha do OAF,
a musí:
o být čitelný, a obsahovat kopii obou stran (v případě občanského průkazu).

Smluvní podmínky
Smluvní podmínky jsou součástí OAF a žadatel je musí přijmout, aby se mohl dále
účastnit akademické stipendijní soutěže:
Smluvní podmínky představují právně závazný dokument, který slouží jako
vyjádření souhlasu žadatele řídit se požadavky a podmínkami REF SP pro
případ, že žadatel bude vybrán pro udělení stipendia;
Smluvní podmínky musí každý žadatel v rámci žádosti OAF projít a odsouhlasit;
Souhlas se Smluvními podmínkami – prostřednictvím podání Online formuláře
žádosti - NENÍ zárukou ani garancí, že žadatel bude vybrán pro udělení
stipendia.
Fáze dvě – Podání oficiálního potvrzení o studiu
Uzávěrka: do 15. října 2013
Důležité
 Oficiální potvrzení o studiu - musí být naskenováno a nahráno jako příloha do
OAF žádosti, a musí:
o být originál potvrzení o studiu ze žadatelovy vysoké školy prokazující, že
žadatel byl přijat ke studiu na akademický rok 2013-2014;
o obsahovat celé jméno žadatele/ky, ročník studia, název Univerzity/vysoké
školy, fakulty, oboru a typ studia (např. denní studium, dálkové studium,
distanční studium atd.);
o Nesmí na něm být provedeny žádné korekce, pokud nejsou opatřeny
razítkem a podpisem oprávněné osoby.
 Potvrzení o výši školného - musí být naskenováno a nahráno jako příloha do OAF
žádosti, a musí:
o být originál potvrzení o výši školného uvádějící výši školného pro
akademický rok 2013-2014 (pokud platíte školné); Výše školného by měla být
uvedena na potvrzení o studiu a další razítko musí být umístěno vedle
uvedené částky.
Žadatelům se doporučuje, aby pečlivě pročetli podmínky a specifické pokyny
Programu a v případě, že žadatelé potřebují jakékoli vysvětlení, mohou se se svými
dotazy obracet na koordinátora příslušné země.
Akademická nečestnost

Plagiátorství je neoprávněné přivlastnění si myšlenek, idejí, jazyka nebo vyjádření
jiného autora a jejich vydávání za své vlastní originální dílo. REF SP považuje
plagiátorství za akademickou nečestnost a porušení hodnot a principů Programu. Tudíž
žádosti, ve kterých bude plagiátorství zjištěno, budou diskvalifikovány ze stipendijní
soutěže. Při vyplňování žádosti, zejména v Prohlášení o účelu a Eseji na téma romských
záležitostí, má žadatel dovoleno použít omezeného formátu citací, které však zajistí
správné uvedení originálního zdroje.
Sebe-plagiátorství (tj. opětovné použití významných, identických nebo téměř
identických částí minulých žádostí v rámci programů REF SP) také povede
k diskvalifikaci ze stipendijní soutěže. Prosím vezměte na vědomí, že REF SP může
rozhodnout o použití proti- plagiátorského softwaru pro detekci případů plagiátorství
v žádostech.
Navíc podle zásad a postupů programu REF SP žadatelé, u kterých bude zjištěno, že
jsou zodpovědní za předložení padělaných dokumentů, nebudou dále posuzováni
v rámci REF SP a jakémkoli jiném Programu financovaného REF. Jakýkoli jiný příklad
akademické nečestnosti spojený s procesem podání žádosti a během období, na které
se vztahuje grantová smlouva (jako např. poskytnutí falešných / padělaných údajů a
informací, pokusy o podplácení atd.) také povedou k diskvalifikaci z Programu.
Vstup do Online systému pro podávání žádostí

[F1] Akademické cíle - Prohlášení o účelu \n \n Akademické cíle - Prohlášení o účelu je
důležitou částí Vaší žádosti. Prohlášení bude posouzeno Národní výběrovou komisí
(NSB). Vaše odpovědi dají členům NSB možnost jasně porozumět a ohodnotit Vaše
akademické a profesní cíle, a porozumět Vašim důvodům studia daného oboru. \n
Prohlášení ve stipendijní soutěži představuje významnou příležitost poskytnout o sobě
jasnou představu, \n Odpovězte prosím na všechny uvedené otázky v rozsahu
minimálně 300 a maximálně 500 slov. 1. Jaké byly Vaše akademické a profesní úspěchy
v minulém akademickém roce? 2. Jaké jsou Vaše akademické vzdělávací cíle pro
akademický rok 2013-2014? 3. Jaké jsou Vaše cíle, pokud jde o Váš profesní a osobní
rozvoj v krátkodobém a dlouhodobém časovém horizontu? 4. Jak Vaše studium přispěje
k Vašemu osobnímu růstu a pracovnímu postupu? 5. Jak by Vám stipendium REF
pomohlo v dosažení Vašich akademických a profesních cílů?

