
 
 

Шановні вчені, викладачі, студенти! 

Запрошуємо Вас на 
 

СТАЖУВАННЯ У СЛОВАЧЧИНІ ДЛЯ ВИВЧАЮЧИХ МИСТЕЦТВО 

 

 

Організатор: Міністерство освіти, науки, досліджень та спорту Словацької 

Республіки 

Дедлайн: 30 квітня 2016 

Грант: до €1000/міс 

Коли: 2 набори на рік 

Де: Словаччина 

 

Опис 

Національна стипендіальна програма Словацької Республіки підтримує 

мобільність іноземних студентів ВНЗ, аспірантів, викладачів ВНЗ, наукових 

співробітників і працівників у сфері мистецтва на стажування у ВНЗ і науково-

дослідних організаціях в Словаччині. 

Стипендія призначена для покриття витрат на проживання (харчування, 

проживання і т. п.) стипендіатів з-за кордону під час стажування. Що 

стосується забезпечення житла та адміністративних обов'язків, пов'язаних з 

в'їздом стипендіатів на територію Словацької Республіки, вони можуть 

попросити про допомогу свою приймаючу організацію, або вони можуть 

вирішити ці питання самі. У разі претендентів на стипендію з-за кордону, 

стипендія не покриває транспортні витрати, пов'язані з поїздкою до Словаччини 

і назад. 

 

Розмір стипендії: 
 студент ВНЗ другого ступеня вищої освіти - 350 € 

 аспірант - 580 € 

 викладач ВНЗ/науковий співробітник/працівник в сфері мистецтва без 

наукового ступеня кандидата наук - PhD (або еквівалента) і з досвідом 

роботи в якості викладача ВНЗ/наукового співробітника/працівника в 

сфері мистецтва не більше 4 років - 580 € 

• викладач ВНЗ/науковий співробітник/працівник в сфері мистецтва з 

науковим ступенем кандидата наук - PhD (або еквівалентом) і з досвідом 



роботи в якості викладача ВНЗ/наукового співробітника/працівника в 

сфері мистецтва не більше 10 років - 850 € 

• з науковим ступенем кандидата наук - PhD (або еквівалентом) і з досвідом 

роботи в якості викладача ВНЗ/наукового співробітника/працівника в 

сфері мистецтва більше 10 років - 1 000 € 

 

Останній термін подачі заявок: 

 30 квітня до 16.00 годин CET - стажування протягом наступного 

навчального року 

• 31 жовтня до 16.00 годин CET - стажування протягом літнього семестру 

поточного навчального року 

 

Якщо крайній термін подачі заявок в суботу або неділю, онлайн заявку 

необхідно подати до крайнього терміну подачі заявок і оригінали необхідних 

документів надати в SAIA в Братиславі наступного робочого дня після 

крайнього терміну подачі заявок до 12.00 годин CET, або в день кінцевого 

терміну подачі заявок відправити документи поштою або кур'єром так, щоб 

документи були надані в SAIA в Братиславі до 5 робочих днів після крайнього 

терміну подачі заявок. 

 

Вимоги до кандидатів 

На стипендію можуть претендувати: 
1) студенти, які навчаються в закордонних ВНЗ і будуть проходити освітнє 

стажування в Словаччині в рамках своєї вищої освіти другого ступеня 

(магістратура), яка проходить за кордоном (або будуть проходити в Словаччині 

мінімально сьомий семестр своєї вищої освіти - це в разі, якщо вища освіта не 

ділиться на перший і другий ступінь), і яких який-небудь громадський, 

приватний або державний ВНЗ в Словацькій Республіці згоден прийняти для 

цілей освітнього стажування для навчання в Словацькій Республіці; 

 тривалість стажування: 1 - 2 семестри (тобто 4 - 5 або 9 - 10 місяців) або 1 - 

3 триместри, якщо навчальний рік ділиться на триместри (тобто 3 - 4 або 6 

- 7 або 9 - 10 місяців) 

2) аспіранти, вища освіта або науково-дослідна підготовка яких проходять за 

кордоном, і яких який-небудь громадський, приватний або державний ВНЗ або 

науково-дослідна організація в Словаччині, що має право здійснювати 

програму аспірантури (наприклад Словацька академія наук) згодні прийняти 

для цілей академічного стажування для навчання/проведення наукових 

досліджень в Словацькій Республіці; 

 тривалість стажування: 1 - 12 місяців 

3) іноземні викладачі ВНЗ, наукові співробітники і працівники в сфері 

мистецтва, яких запросить якась організація розташована в Словаччині, що має 

право виконувати науково-дослідні і дослідно-конструкторські роботи 

(НДДКР), яка не є комерційною організацією, на викладацьке/науково-

дослідне/художнє стажування в Словацькій Республіці. 



 тривалість стажування: 1 - 12 місяців 

 

На стипендію можуть претендувати громадяни наступних країн: 

- держави-члени Європейського Союзу; 

- держави, які підписали Болонський процес (зазначені тільки держави поза 

Євросоюзом) - Албанія, Андорра, Вірменія, Азербайджан, Боснія і 

Герцеговина, Ватикан, Грузія, Ісландія, Казахстан, Ліхтенштейн, 

Македонія, Молдова, Норвегія, Російська Федерація, Сербія (включаючи 

Косово) , Туреччина, Україна, Чорногорія, Швейцарія; 

- Білорусь, Узбекистан; 

- Канада, Мексика, США, країни Латинської та Центральної Америки; 

- Австралія, В'єтнам, Єгипет, Ізраїль, Індія, Індонезія, Китай (включаючи 

Тайвань), Нова Зеландія, Республіка Корея, Таїланд, Південно-

Африканська Республіка, Японія. 

 

Заявки на стипендію подають онлайн на www.scholarships.sk. 

З деталями програми і списком документів можна ознайомитися на сайті 

Словацького академічного інформаційного агентства. 

 

Контакти: 

SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava, 1 Республіка Словакія 

Е-mail: lukas.marcin@saia.sk 

Сайт: http://www.stipendia.sk/ru/ 

Телефон: +421-2-5930 4733 
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