Islandijos Vyriausybės stipendijos islandų kalbos studijoms 2015–2016 m. m.
2014.10.15
Islandijos studijų Árni Magnússon institutas (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies)
kviečia Lietuvos studentus, studijuojančius dabartinę islandų kalbą, teikti paraiškas Islandijos
Vyriausybės siūlomoms stipendijoms islandų kalbos studijoms Islandijos universitete (University of
Iceland), Reikjavike.
Studijų laikotarpis:
2015 m. rugsėjo 1 d. – 2016 m. balandžio 30 d.
Reikalavimai kandidatams:
Turi būti ne žemesnio nei bakalauro 2 kurso studentai;
Turėti islandų kalbos pagrindus (1 ir 2 lygis pagal Icelandic Online kursus)
Prioritetas teikiamas asmenims iki 35 metų amžiaus.
Daugiau informacijos:
Árni Magnússon institutas
Islandų kalbos studijų programos (University of Iceland, School of Humanities).
Konkursui pateikiami dokumentai anglų arba islandų kalbomis:
Paraiška http://arnastofnun.is/solofile/1016932
Gyvenimo aprašymas
Aukštosios mokyklos pažyma apie studijų rezultatus (anglų, islandų ar kt. skandinavų k.)
Diplomų ir jų priedėlių kopijos
Dvi rekomendacijos iš universiteto dėstytojų;
Anglų ir/arba islandų kalbos mokėjimo lygį patvirtinantis pažymėjimas.
Paraiškų teikimas
Paraiška ir kiti aukščiau nurodyti dokumentai siunčiami tiesiogiai Islandijos studijų Árni
Magnússon institutui (Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies) adresu:
Árni Magnússon Institute for Icelandic Studies
Sigurður Nordal Office, Box 1220
121 Reykjavík, Iceland
Paraiškas Islandijos studijų Árni Magnússon institutas turi gauti iki 2015 m. vasario 1 d.
Paraiškos, atsiųstos elektroniniu paštu, nebus priimamos.
Paraiškas Islandijoje vertins speciali komisija. Apie komisijos sprendimą paraiškų teikėjai bus
informuoti iki 2014 m. kovo mėn.
Asmenys, jau gavę Islandijos Vyriausybės stipendiją ir norintys ją pratęsti ateinantiems mokslo
metams, turi teikti paraiškas tiesiogiai Árni Magnússon institutui iki vasario 1 d. Islandijos
Vyriausybės stipendija vienam žmogui neskiriama daugiau nei 3 kartus.
Išmoka kelionei
Islandijos Vyriausybės stipendijas gavę Lietuvos mokslo ir studijų institucijų atstovai, t. y. visų
pakopų studentai (išskyrus paskutinio kurso studentus), ne vėliau nei likus 2 mėnesiams iki
studijų Islandijoje pradžios, gali teikti paraišką Švietimo mainų paramos fondui (toliau – Fondas)
dėl kelionės į studijų vietą ir atgal išlaidų apmokėjimo. Paraiškas svarsto Tarptautinių studijų
komisija.

Islandijos Vyriausybės stipendijų gavėjai Fondui (Rožių al. 2, 03106 Vilnius) turės pateikti šiuos
dokumentus:
Paraišką kelionės išlaidoms apmokėti vykstant su valstybine stipendija studijoms ar mokslinei
stažuotei užsienyje http://paraiskos.smpf.lt/keliones/#topas.
Rašto, patvirtinančio stipendijos skyrimą, kopiją.
Studento statusą patvirtinančią pažymą.
Institucijos, kurioje asmuo studijuoja, tarpininkavimo raštą, pasirašytą fakulteto dekano (bakalauro,
magistrantūros ir vientisųjų studijų studentams) arba mokslo ir studijų institucijos vadovo
(doktorantūros studijų studentams).
Iškilus klausimams, kreipkitės:
Islandijoje: e. paštas arnastofnun@hi.is, tel. + (354) 525 4010.
Lietuvoje: kontaktinis asmuo – Dovilė Rudzenskė, e. paštas dovile.rudzenske@smpf.lt, tel. (8 5)
2507368.

