MENA Scholarship Programme (MSP)
Procedure aanmelden opleidingen
MSP-Short Courses
Het opleidingsaanbod voor MSP-cursussen moet voldoen aan bepaalde eisen.
Na het indienen van de subsidieaanvraag (nomineren van kandidaten) door de instelling
wordt door het systeem (Atlas) gecontroleerd of een opleiding voldoet aan de eisen voor het
MSP programma:
• De onderwijs instellingen moeten zich hebben gecommitteerd aan de gedragscode
internationale student (Code of Conduct) of zijn opgenomen op de lijst van Additionele
Kenniscentra;
• Duur van de opleiding: groter of gelijk aan 12 dagen en kleiner of gelijk aan 89 dagen;
• MSP-cursussen vinden geheel plaats in Nederland;
• De cursussen dienen op het niveau van Hoger onderwijs dan wel Universitaire onderwijs te
zijn;
• De cursus dient in het Engels, Frans of Spaans gegeven te worden;
• Een erkende graad is bij MSP-cursussen niet noodzakelijk;
• De MSP opleidingen mogen alleen de volgende disciplines hebben:
o Mathematics, natural sciences and computer science
o Law, public administration, public order and safety
o Agriculture and environment
o Humanities, social sciences, communication and arts
o Economics, commerce, management and accounting
o Engineering
Het maximaal aantal kandidaten dat een instelling mag indienen per deadline per modaliteit
mag niet worden overschreden. Het systeem biedt instellingen inzicht in het aantal maximaal
voor te dragen kandidaten;
Alle kandidaten dienen te voldoen aan een set van harde eisen: nationaliteit en land van de
werkgever (wordt afgedwongen door de keuzelijst landen) en voor MSP de maximale leeftijd
van 45 jaar op de indieningsdeadline;
Bij het inlezen in het systeem worden de opleidingen gekoppeld aan een modaliteit (MSP-SC)
op basis van het veld Courses. EducationType in Studiekeuze 123, op de volgende wijze:
SK123 EductionType:

Atlas Modaliteit:

Short course
Summer course
Winter course

Short course
Short course
Short course
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Het proces
Het opleidingsaanbod in Studyfinder vormt de basis. De Nederlandse instelling geeft via
HODEX of Studiekeuze Webformulier aan met welke opleidingen zij wil deelnemen met MSP.
Opleidingen kunnen alleen voor MSP worden geregistreerd als zij ook zijn geregistreerd voor
OKP.
Twee weken voor de opening van een deadline worden vervolgens de opleidingsgegevens
die met de startdatum binnen een bepaalde periode vallen geïmporteerd in Atlas. In Atlas is
er dan tot de indieningdeadline nog de mogelijkheid alle gegevens te controleren en
eventueel aan te passen, met uitzondering van de naam van de opleiding. In Atlas wordt
door de instelling aangegeven of de opleiding ook toegankelijk is voor MSP kandidaten.
Criteria voor import in Atlas
• cursus is geregistreerd in HODEX of Studiekeuze Webformulier
• de startdatum opleiding valt binnen de marge van de deadline (startdatum binnen 16
weken na deadline – 16 weken na volgende deadline)
Dit proces bespaart de Nederlandse instelling tijd en biedt meer flexibiliteit. Bij het indienen
van de subsidieaanvraag is het pas noodzakelijk dat opleidingsgegevens zoals startdatum,
einddatum definitief zijn. Daarnaast biedt het Nuffic meer efficiency in het beheer van de
programma's.
Methode van indelen opleidingen
Een cursus komt in aanmerking voor een deadline als de startdatum valt in een bepaalde
periode. Deze periode is 16 weken na een deadline tot 16 weken na de volgende deadline
(exacte data worden per deadline vastgesteld). De cursussen die starten na de betreffende
periode komen in aanmerking voor de volgende deadline.
Wijzigingen in de startdatum door de instelling worden doorgevoerd tot de
indieningdeadline. Na het beschikken kan Nuffic deze nog wijzigen, op verzoek van de
instelling.
Vaststellen MSP tuition fee
De tuition fee voor reguliere/non EU/EER studenten /zelfbetalers is het uitgangspunt. Deze fee
wordt vanuit HODEX/Studiekeuze Webformulier geïmporteerd in Atlas. Op deze tuition fee
wordt 5% in mindering gebracht.
Voor alle opleidingen geldt een kortingspercentage van 5%, binnen de cursussen voor MSP.
Indien de opdrachtgever dat wenst, kan het voorgestelde kortingspercentage per deadline
aangepast worden op grond van ervaringen met een eerdere deadline.
De MSP tuition fee dient de tuition fee voor de gehele opleiding te zijn. Extra kosten voor
verplichte onderdelen van de opleiding moeten opgenomen zijn in de tuition fee.
Geïmporteerd wordt de tuition fee voor het Studiekeuze 123-jaar dat hetzelfde is als de
startdatum van de opleiding. Dus als de startdatum van de opleiding in 2018 ligt, wordt
daarvoor de (Studiekeuze 123-) tuition fee voor 2018 genomen.
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