
 

 

Національна стипендіальна програма Республіки 

Словаччина  

(для студентів, аспірантів, викладачів) 
 

Запрошуємо викладачів, науковців, аспірантів та студентів ХНЕУ ім. С. Кузнеця взяти 

участь у Національній стипендіальній програмі Республіки Словаччина, що фінансується 

Міністерством освіти, науки, досліджень та спорту Словацької Республіки. Програма 

орієнтована на підтримку академічної мобільності студентів, аспірантів, викладачів ВНЗ, 

наукових співробітників з-за кордону на стажування у ВНЗ і науково-дослідних організаціях в 

Словаччині. 

 

На стипендію в рамках Програми можуть претендувати: 

1) студенти, які задовольняють всі наступні критерії: 

 навчаються у ВНЗ за межами Словаччини; 

 студенти магістратури або студенти, які закінчили як мінімум 2,5 роки навчання в 

університеті по цій самій спеціальності / програмі навчання; 

 будуть прийнятими на навчання до державного або приватного ВНЗ в Словацькій 

Республіці за програмою академічної мобільності. 

Тривалість навчання: 1 або 2 семестри (4-5 або 9-10 місяців відповідно). 

 

2) аспіранти, які задовольняють всі наступні критерії: 

 здобувають освіту та проходять науково-дослідну підготовку за межами 

Словаччини; 

 прийняті на навчання / проведення наукових досліджень до державного або 

приватного ВНЗ або науково-дослідної організації в Словаччині, що має право проводити 

навчання аспірантів , за програмою академічної мобільності. 

Тривалість стажування: 1 - 10 місяців. 

 

3) викладачі ВНЗ та наукові співробітники, які запрошені на викладацьке / науково-

дослідне стажування організацією, що має право виконувати НДДКР, є некомерційною і 

розташована в Словаччині. 

Тривалість стажування: 1 - 10 місяців. 

 

Умови фінансування: щомісячна стипендія, відшкодування транспортних витрат, 

проживання та харчування. 

Розмір щомісячної стипендії: 

1) студенти 400 € 

2) аспіранти 734 € 



3) викладачі ВНЗ / наукові співробітники:  

 без наукового ступеня кандидата наук (PhD); досвід роботи в якості 

викладача ВНЗ / наукового співробітника не більше 4 років; 

734 € 

 

 науковий ступінь кандидата наук (PhD); досвід роботи в якості 

викладача ВНЗ / наукового співробітника до 10 років; 

980 € 

 науковий ступінь кандидата наук  (PhD); досвід роботи в якості 

викладача ВНЗ / наукового співробітника більше 10 років. 

1 050 € 

 

Робочі мови: словацька або англійська. 

Перелік необхідних документів: 

-    онлайн-заявка; 

-    CV; 

-    мотиваційний лист; 

-    детальна програма навчального стажування; 

-    рекомендаційні листи; 

-    довідка ВНЗ претендента на стипендію про навчання; 

-    скан диплому про вищу освіту та додатку до диплому; 

-   список публікацій; 

-    лист - запрошення приймаючого університету у Словаччині. 

 

Дедлайн подачі заявок: 30 квітня та 31 жовтня 2021 року. 

Детальна інформація про умови участі у Національній стипендіальній програмі 

Республіки Словаччина доступна за посиланням: https://www.scholarships.sk/en/ 

 

https://www.scholarships.sk/en/

