Čo je Národný štipendijný program?
 Vytvorenie Národného
štipendijného programu
na podporu mobilít študentov,
doktorandov, vysokoškolských
učiteľov, výskumných a umeleckých
pracovníkov schválila vláda
Slovenskej republiky v roku 2005.
 Národný štipendijný program
Slovenskej republiky je určený na
podporu študijných alebo výskumných
pobytov na vysokých školách
a výskumných pracoviskách. V rámci
programu sa podporuje mobilita
obojsmerne — vysielanie štipendistov
zo Slovenska do zahraničia, ako aj

prijímanie štipendistov zo zahraničia
na Slovensku. Poskytované sú
štipendiá na pokrytie životných
nákladov počas pobytu, v prípade
štipendistov vysielaných zo Slovenska
do zahraničia sa možno uchádzať aj
o príspevok na úhradu cestovných
výdavkov.

Kontakty

 Štipendisti Národného
štipendijného programu sú
štipendistami vlády Slovenskej
republiky. Národný štipendijný program
financuje Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a administratívne
ho zabezpečuje SAIA, n. o.

nsp-sk@saia.sk
(informácie pre uchádzačov zo Slovenska)

SAIA, n. o.
 SAIA, n. o., (Slovenská
akademická informačná agentúra)
je mimovládna nezisková organizácia,
ktorá od roku 1990 svojimi
programami a službami posilňuje
občiansku spoločnosť a napomáha
internacionalizácii. SAIA poskytuje

informácie a poradenstvo v súvislosti
so študijnou a výskumnou mobilitou,
administruje niekoľko štipendijných
a grantových programov a venuje
sa propagácii slovenského
vysokoškolského a výskumného
priestoru v zahraničí.

Bratislava
SAIA, n. o.
Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/59 30 47 00
02/59 30 47 11
fax: 02/59 30 47 01

nsp-foreign@saia.sk
(informácie pre uchádzačov zo zahraničia)
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SAIA, n. o., regionálne pracovisko
Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica 1
tel./fax: 048/413 78 10
saia.bbystrica@saia.sk

Košice
SAIA, n. o., regionálne pracovisko
Boženy Nemcovej 32, 040 01 Košice 1
tel.: 055/632 54 18
fax: 055/799 41 64
saia.kosice@saia.sk

Nitra

 Akademické mobility

SAIA, n. o., regionálne pracovisko
UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: 037/640 81 87
saia.nitra@saia.sk

 Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné
štúdiá (CEEPUS)

Prešov

Hlavné programy SAIA:

 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede
a vzdelávaní
 Národný štipendijný program na podporu mobilít
 Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný
fond
 Servisné centrá EURAXESS pre výskumných
pracovníkov

SAIA, n. o., regionálne pracovisko
PU, Ul. 17. novembra 11, 080 01 Prešov
tel./fax: 051/771 16 76
saia.presov@saia.sk

Žilina

Štipendiá a granty pre študentov,
doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov

SAIA, n. o., regionálne pracovisko
Hurbanova 4, 010 01 Žilina
tel./fax: 041/565 14 58
saia.zilina@saia.sk
© SAIA, n. o., 2013

www.stipendia.sk

Uchádzači zo Slovenska o štipendijné
pobyty a cestovné granty v zahraničí
Čo sa poskytuje?
 štipendium na pokrytie životných nákladov pre:
 študentov slovenských vysokých škôl v súvislosti so študijným pobytom
v zahraničí v trvaní 1 — 2 semestre (resp. 1 — 3 trimestre) počas 2.  stupňa
vysokoškolského štúdia
 doktorandov slovenských vysokých škôl (vrátane štúdia realizovaného
na externej vzdelávacej inštitúcii, napr. SAV) v súvislosti so študijným
pobytom v zahraničí v trvaní 1 — 12 mesiacov počas doktorandského štúdia
 cestovný grant na pokrytie cestovného pri ceste na študijný alebo výskumný
pobyt pre:
 študentov slovenských vysokých škôl v súvislosti so študijným pobytom
v zahraničí v trvaní 1 — 2 semestre (resp. 1 — 3 trimestre) počas 2. stupňa
vysokoškolského štúdia *
 doktorandov slovenských vysokých škôl v dennej forme štúdia (vrátane
štúdia realizovaného na externej vzdelávacej inštitúcii, napr. SAV) v súvislosti
so študijným pobytom v zahraničí v trvaní 1 — 12 mesiacov počas
doktorandského štúdia *
 vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov
zo slovenských vysokých škôl a SAV v súvislosti so študijným pobytom
v zahraničí v trvaní 1 — 12 mesiacov (môžu sa uchádzať len o samostatný
cestovný grant bez štipendia)

Aká je výška štipendia?
Výška štipendia sa stanovuje pre každú krajinu osobitne a je vyrátaná tak,
aby pokryla priemerné životné náklady v danej krajine počas pobytu. Pri stanovení
výšky štipendia sa zohľadňujú len životné náklady, nezahŕňajú sa doň iné náklady
(napr. školné). Výšky štipendií do krajín, v ktorých štipendisti NŠP už absolvovali
pobyty, nájdete na www.stipendia.sk.

Aká je výška cestovného grantu?
Cestovný grant je príspevkom na pokrytie cestovného na miesto pobytu a späť.
Pobyt musí trvať minimálne 1 mesiac, v prípade študentov jednu ucelenú časť
štúdia (semester, trimester). Príspevok sa stanovuje rozhodnutím výberovej komisie
vždy samostatne podľa aktuálnych cien dopravy a finančných možností programu.

Ako podať žiadosť?
Žiadosť sa podáva on-line na www.stipendia.sk. Systém sa otvára najneskôr
6 týždňov pred uzávierkou. Po odoslaní žiadosti s prílohami v on-line systéme
treba vytlačený a podpísaný originál žiadosti doručiť do termínu uzávierky do SAIA
v Bratislave. Informácie o žiadosti a ďalších požadovaných dokumentoch nájdete
na stránke programu.

Kedy sa predkladá žiadosť?
 do 30. apríla do 16:00 hod. — na pobyty počas nasledujúceho
akademického roka
 do 31. októbra do 16:00 hod. — na pobyty počas letného semestra
prebiehajúceho akademického roka
Záväzné podmienky programu a viac informácií na: www.stipendia.sk

* Študenti a doktorandi sa môžu o cestovný grant uchádzať priamo v rámci žiadosti o štipendium (podáva sa iba
žiadosť o štipendium), alebo aj samostatne, bez štipendia (podáva sa žiadosť o samostatný cestovný grant).

V ktorých krajinách možno absolvovať pobyt?
Podpora NŠP nie je obmedzená na žiadnu krajinu, pobyt v prípade schválenia
štipendia možno absolvovať v ktorejkoľvek krajine sveta.

Uchádzači zo zahraničia
o štipendijné pobyty na Slovensku
Čo sa poskytuje?
 štipendium na pokrytie životných nákladov pre
 študentov zahraničných vysokých škôl v súvislosti so študijným pobytom
na vysokej škole na Slovensku v trvaní 1 — 2 semestre počas 2. stupňa
vysokoškolského štúdia
 doktorandov zahraničných vysokých škôl/výskumných pracovísk
v súvislosti so študijným/výskumným pobytom na vysokej škole alebo
vo výskumnej inštitúcii oprávnenej realizovať doktorandský študijný program
na Slovensku v trvaní 1 — 12 mesiacov počas doktorandského štúdia
 učiteľov vysokých škôl, výskumných, resp. umeleckých
pracovníkov zahraničných vysokých škôl/výskumných pracovísk
v súvislosti s prednáškovým, výskumným alebo umeleckým pobytom
na vysokej škole, vo výskumnej inštitúcii oprávnenej realizovať doktorandský
študijný program alebo v mimovládnej organizácii na Slovensku v trvaní
1 — 12 mesiacov

O štipendium určené pre zahraničných uchádzačov sa nemôžu uchádzať
osoby s trvalým pobytom na Slovensku a občania SR študujúci alebo pôsobiaci
na zahraničných vysokých školách alebo výskumných pracoviskách.

Z ktorých krajín sa možno o štipendium uchádzať?
O štipendiá sa môžu uchádzať občania nasledujúcich krajín:
a) členské krajiny Európskej únie;
b) ďalšie krajiny, ktoré sa prihlásili k Bolonskému procesu
(uvádzame iba tie krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ) — Albánsko, Andorra,
Arménsko, Azerbajdžan, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko,
Island, Kazachstan, Lichtenštajnsko, Macedónsko, Moldavsko, Nórsko,
Ruská federácia, Srbsko (vrátane Kosova), Švajčiarsko, Turecko, Ukrajina,
Vatikán;
c) Bielorusko, Uzbekistan;
d) Kanada, Mexiko, USA, krajiny Latinskej Ameriky a Strednej Ameriky;
e) Austrália, Čína (vrátane Taiwanu), Egypt, India, Indonézia, Izrael,
Japonsko, Juhoafrická republika, Kórejská republika, Nový Zéland,
Thajsko, Vietnam.

Aká je výška štipendia?
a) vysokoškolský študent 2. stupňa
b) doktorand
c) vysokoškolský učiteľ, výskumný, resp. umelecký pracovník:
• bez titulu PhD. a s menej ako 4 rokmi praxe
• s titulom PhD. a menej ako 10 rokmi praxe
• s titulom PhD. a zároveň viac ako 10 rokmi praxe

350 €
580 €
580 €
850 €
1 000 €

Výška štipendia je vyrátaná tak, aby počas pobytu pokryla priemerné životné
náklady štipendistu.

Ako podať žiadosť?
Žiadosť sa podáva on-line na www.scholarships.sk. Systém sa otvára
najneskôr 6 týždňov pred uzávierkou. Po odoslaní žiadosti s prílohami
v on‑line systéme treba do SAIA v Bratislave doručiť do termínu uzávierky
originál akceptačného listu z prijímajúcej vysokej školy/výskumnej
organizácie. Informácie o žiadosti a ďalších požadovaných dokumentoch
nájdete na stránke programu.

Kedy sa predkladá žiadosť?
 do 30. apríla do 16:00 hod.
— na pobyty počas nasledujúceho
akademického roka
 do 31. októbra do 16:00 hod.
— na pobyty počas letného semestra
prebiehajúceho akademického roka
Záväzné podmienky programu
a viac informácií na:

www.scholarships.sk

