STIPENDIJNÍ POBYTY NA ZÁKLADĚ MEZINÁRODNÍCH SMLUV - VÝBĚROVÁ ŘÍZENÍ 2019/2020 ● SLOVENSKO

Číslo článku

SLOVENSKO
Protokol mezi MŠMT ČR a MŠVVaS SR o spolupráci v oblasti vzdělávání, mládeže a sportu na léta 2012–2016

6

6

7

Druh pobytu
(komu je určen, obory)

Studijní pobyty pro
studenty magisterských
studijních programů
Studijní pobyty pro
studenty doktorských
studijních programů
Přednáškové a výzkumné
pobyty pro akademické,
vědecké a výzkumné
pracovníky

Věkový Požadovaný
limit
jazyk

Přijímající
organizace

MŠVVaS
SR

Úhrada
cestovného

Úhrada
pobytu

Nabízená stipendia
místa (M),
roky (r),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

Délka pobytu
roky (r),
semestry (s),
měsíce (m),
týdny (t), dny (d)

VŠ

MŠVVaS
SR

5M

3–10 m

MŠVVaS
SR

VŠ

MŠVVaS
SR

5M

3–10 m

MŠVVaS
SR

VŠ

MŠVVaS
SR

5M

14 d

Jiné údaje

Stipendia je možné rozdělit
pro více studijních pobytů
o minimální délce 3 m
Stipendia je možné rozdělit
pro více studijních pobytů
o minimální délce 3 m

Termín
odevzdání
přihlášek

22. 2. 2019

22. 2. 2019

17. 5. 2019

Zájemci musejí doručit do sídla Akademické informační agentury (Dům zahraniční spolupráce, AIA, Na Poříčí 1035/4, 110 00 Praha 1)
do stanoveného termínu (viz výše) dokumenty dle následujícího seznamu:
1. vyplněný a veřejnou vysokou školou nebo její součástí potvrzený formulář "Návrh na vyslání/Žádost o přiznání stipendia",
2. formulář "Žádost o stipendium na studijní/výzkumný pobyt ve Slovenské republice v rámci mezinárodních dohod a programů" včetně všech příloh uvedených
na konci formuláře (všechny přílohy ve trojím vyhotovení: 1 originál a 2 kopie). Formulář je k dispozici na stránkách Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu SR:
http://www.minedu.sk/scholarships-offered-within-the-framework-of-bilateral-programs-of-cooperation-new/
Informace o možnosti studia ve Slovenské republice a jiné užitečné zajímavosti můžete najít na adrese:
http://www.saia.sk
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Ostatní stipendia na Slovensko - viz Rozpis kvót.
Upozornění: požadované dokumenty pro získání stipendia budou zpracovány MŠMT a DZS v souladu se zákonem č. 101/2000Sb, o ochraně osobních údajů a o změně
některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů, a v souladu s přímo použitelnými právními předpisy Evropské unie. Dokumentace bude následně předána Odboru bilaterální
a multilaterální spolupráce Ministerstva školství, vědy, výzkumu a sportu Slovenské republiky.

