2. ročník

Rodina a vzdelanie nám dávaju krídla potrebné pre prežitie
čo najplnohodnotnejšieho života. Ladislav Kossár tieto krídla
dostal a snaží sa ich využívať tak, aby z neho mali osoh aj iní.
Prostredníctvom štipendia „Krídla“ by rád umožnil aj ďalším
mladým aby dostali čo najlepšie vzdelanie, ktoré budú
využívať v prospech zlepšovania spoločnosti.

Čo obsahuje:
Štipendium s možnosťou získať
študentskú pôžičku vo výške

€ 3.000

Kritériá výberu víťaza:
“

Schopnosti ” - Dosiahnuté študijné a profesionálne výsledky, domáce a

medzinárodné ocenenia, vydané publikácie, ranking univerzity na ktorú bol
uchádzač prijatý, potenciál uchádzača excelovať na danej univerzite, potenciál byť
budúcim lídrom vo svojej oblasti.
“ Angažovanosť ” – Akou formou sa uchádzač angažoval a plánuje
angažovať v širšej spoločnosti. V akom časovom horizonte sa uchádzač plánuje
vrátiť naspäť na Slovensko, alebo ak by chcel pôsobiť v inej krajine, opis jeho zámeru.
“ Osobná integrita ” – Akým morálnym dilemmám bol uchádzač vystavený
a ako sa s nimi vysporiadal. Aké morálne dilemy uchádzač očakáva vo svojej profesii
a ako sa s nimi plánuje vyrovnať.

Ako sa prihlásiť:

Uchádzač pošle štukturovaný životopis vo forme Europass, veľkosť 1 A4 a motivačný list, veľkosť 1 A4. Motivačný list by mal uviesť
prečo si uchádzač vybral danú školu na ktorú bol prijatý, aké sú jeho plány počas a po štúdiu, zoznam už získaných alebo
žiadaných štipendií a v akom smere uchádzač spĺňa kritéria Štipendia Spoločenskej Angažovanosti Ladislava Kossára. Uchádzač
môže zaslať svoju prihlášku na školu na ktorú sa hlási namiesto motivačného listu. Vybraní uchádzači, vo vopred neurčenom
počte, budú prizvaní na osobný pohovor, na základe ktorého sa vyberie držiteľ Štipendia Spoločenskej Angažovanosti Ladislava
Kossára.
Životopis a motivačný list je treba zaslať emailom do 30. Júna 2012 na adresu stipendiumsalk@gmail.com.
Víťaz štipendia Spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára bude určený najneskôr do 15. júl a 2012.

Doteraz udelené: Vladimír Novák, Harvard Law School 2011-2012
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