Vážení krajania,
Slovenské veľvyslanectvo v Oslo si Vás dovoľuje informovať, že dostalo ponuku na
vládne štipendium MŠVVaŠ SR pre dvoch študentov na 47. ročník letnej školy
slovenského jazyka a kultúry Studia Academica Slovaca (ďalej LŠ SAS), ktorý sa
uskutoční v termíne 31. 07. - 20. 08. 2011 v Bratislave. Organizátorom a realizátorom Studia
Academica Slovaca – centrum pre slovenčinu ako cudzí jazyk, je Filozofická fakulta Univerzity
Komenského v Bratislave.
Pre všetkých záujemcov o letnú školu je aktivovaná on-line prihláška, ktorú si
následne po obdržaní kódu, ktorý im poskytne Slovenské veľvyslanectvo v Oslo, môžu vyplniť
priamo na stránke www.fphil.uniba.sk/sas. Formulár prihlášky je rovnaký pre samoplatcov,
ako aj pre štipendistov jednotlivých gestorských organizácií. Záujemcovia vyplnia časť
s osobnými údajmi, informáciami o výbere kurzu a o svojich znalostiach slovenčiny. Súčasťou
prihlášky je aj krátky motivačný list a fotografia účastníka, zasielaná ako príloha k súboru.
Dôležitým úkonom pre štipendistov MŠVVaŠ SR je zadanie kódu štipendia, ktoré
nahrádza autorizáciu prihlášky pečiatkou MŠVVaŠ SR. Každý uchádzač – študent, má
záujem o túto formu vzdelávania sa v slovenskom jazyku, sa prihlási na kontakte. Dvaja
študenti, ktorí získajú vo výberovom konaní v Nórsku štipendium, dostanú zo Slovenského
veľvyslanectva v Oslo kód štipendia, ktorý sa uvedie v prihláške na príslušnom mieste.
Počet zmluvných miest na LŠ SAS pre Nórsko sú dve. Každému pridelenému štipendiu
zodpovedá jeden konkrétny kód, ktorý sa nedá zmeniť. V prípade, že ho záujemca
v prihláške nevyplní, bude na MŠVVaŠ SR evidovaný ako samoplátca a bude si musieť
hradiť pobyt na SAS-e v plnej výške. Zároveň Vás chceme upozorniť, že rovnaký kód sa
nedá použiť dvakrát, tzn. pre dvoch rôznych študentov nemožno uviesť jeden kód. Takéto
prihlášky nebudú akceptované. Uchádzači, ktorí odoslali svoju prihlášku, budú automaticky
obratom informovaní o jej registrácii. Zároveň sa s nimi v krátkej dobe spoja koordinátori SAS,
ktorí im podľa potreby poskytnú dodatočné informácie. Prijatí uchádzači dostanú poštou
akceptačný list na LŠ SAS.
V prípade, že z Nórska bude väčší záujem , než je počet dvoch zmluvných miest,
Slovenské veľvyslanectvo v Oslo o tom bude informovať centrum MŠVVaŠ SR na adrese
sas@fphil.uniba.sk. Takíto študenti budú evidovaní ako náhradníci a v závislosti od celkového
počtu prihlásených štipendistov MŠVVaŠ SR budú/nebudú akceptovaní ako riadni štipendisti
na LŠ SAS. O ich prijatí Vás bude MŠVVaŠ včas informovať.
Prosíme, aby sa záujemcovia o dve vládne štipendiá na 47.ročníku letnej školy
slovenského jazyka a kultúry SAS prihlásili na Slovenskom veľvyslanectve najneskôr
do 30.apríla 2011, kde im poskytneme požadovaný kód pre vyplnenie prihlášky. Toto
vládne štipendium je pre záujemcov nad 18 rokov.
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Definitívna uzávierka prihlášok na MŠVVaŠ SR je síce 15. mája 2011, ale do tohto
termínu je potrebné sa prihlásiť, aby MŠVVaŠ mohlo včas spracovať agendu LŠ SAS
a prípadným záujemcom nad rámec zmluvy poskytnúť voľné štipendijné miesta.
V prípade akýchkoľvek otáyok, nejasností alebo problémov pri prihlasovaní študentov
na LŠ SAS, odporúčame obrátiť sa na centrum SAS prostredníctvom e-mailu:
sas@fphil.uniba.sk alebo telefonicky na čísle: +421/2/59339497. Viac informácií o letnej škole
SAS nájdete aj na: www.fphil.uniba.sk/sas.
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