Správa zo zahraničnej pracovnej cesty

Účastníci ZPC:

Titul, meno a priezvisko: 	PhDr. Emília Malacká
Pracovisko:          		Sekcia medzinárodnej spolupráce
				Odbor bilaterálnej, multilaterálnej spolupráce a programov
				MŠVVaŠ SR, Stromová 1, 813 30 Bratislava
Pracovné zaradenie: 	hlavný radca
Znalosť jazykov: 		AJ, NJ



Zahraničná pracovná cesta:

Štát: 				Poľsko
Mesto:				Varšava
Vykonaná v dňoch:		25.-27.4.2012
Účel cesty:			Výberové konanie pre štipendistov Medzinárodného   
                                                vyšehradského fondu
Spôsob financovania: 	MŠVVaŠ SR 



Rámcový program pobytu:

25.4.2012		           Odchod z Bratislavy do Varšavy
26.4.2012                               Výberové konanie štipendistov V4 
27.4.2012                               Odchod z Varšavy do Bratislavy

Stručný priebeh pobytu:

25.apríl 2012
Príchod do Varšavy v popoludňajších hodinách.

26. apríl 2012
Účasť na výberovom konaní pre štipendistov Medzinárodného vyšehradského fondu v priestoroch Ministerstva vedy a vysokého školstva Poľskej republiky pre štipendistov Medzinárodného vyšehradského fondu. Výberová komisia bola zložená z 8 členov - za každú krajinu V4 dvaja členovia - 1 expert z akademickej obce a 1 zástupca za Ministerstvo školstva z každej členskej krajiny. 

27. apríl 2012
V popoludňajších hodinách príchod do Bratislavy.





Odporúčané závery

zaradiť do plánu ZPC pre nadchádzajúci rok 2013 účasť zástupcov MŠVVaŠ SR ako aj expertov z akademickej obce na výberovom konaní Medzinárodného vyšehradského fondu v každej z krajín V4

Z: Emília Malacká
T: december 2012

Prehľad prinesenej dokumentácie a miesto jej uloženia

Všetky materiály o priebehu výberového konania sú k dispozícii a kedykoľvek k nahliadnutiu u p. Pekárikovej - MVF.

Osobitne vyhodnotený očakávaný prínos ZPC

Účasť zástupcu MŠVVaŠ SR, resp. zástupcov ministerstiev školstva v rámci krajín V4 je v takejto komisii nevyhnutná. Medzinárodná komisia (zložená zo zástupcov krajín V4) vyhodnotila prihlášky uchádzačov a odsúhlasila ich zoznam  na základe kritérií  Vyšhradského študentského fondu. Účasť zástupcu MŠVVaŠ SR, ako aj expertov na výberových konaniach aj v ďalšom roku v súlade s pravidlami Vyšehradského štipendijného fondu

Spôsob zverejnenia výsledkov ZPC, prenos získaných informácií

Správa zo ZPC bola zaslaná elektronicky na zverejnenie na internetovej stránke MŠVVaŠ SR.

Súhlasím  so zverejnením správy na internete.     


                                                                                 
Správu vypracovala: 	Emília Malacká

Správu schválil: 		Dagmar Hupková, generálna riaditeľka SMS


                                               Mária Slugeňová, ROBS

Dňa 12.4.2012


