
ПРОГРАМИ МАГІСТРАТУРИ СЛОВАЧЧИНИ 

Національна стипендіальна програма Словацької Республіки 

www.scholarships.sk 

Стипендії та гранти для студентів, аспірантів, викладачів вищих навчальних закладів, дослідників 

та митців 

Що пропонується? 

стипендії, що покривають витрати на проживання 

*студенти, які навчаються в університетах за межами Словаччини, щоб здійснити перебування для 

навчання (1 — 2 семестри або 1 — 3 триместри) в університеті Словаччини під час здобуття вищої 

освіти (або під час навчання в магістратурі, або під час вищої освіти загалом, якщо заявник 

закінчив щонайменше 3 роки вищої освіти на день початку свого навчання в Словаччині) 

*Студенти аспірантури, які навчаються в університетах/дослідницьких організаціях за межами 

Словаччини з метою перебування для проходження дослідницького/мистецького навчання (1–10 

місяців) в університеті чи дослідницькій організації, які мають право виконувати програму 

навчання в докторантурі, у Словаччині під час навчання в докторантурі. 

*викладачі університетів, дослідники або митці, які працюють в університетах/науково-

дослідних організаціях за межами Словаччини, щоб здійснити викладацьке та/або 

дослідницьке/мистецьке перебування (1–10 місяців) в університеті чи іншій дослідницькій 

організації в Словаччині. 

*допомога на проїзд для покриття витрат на проїзд, пов’язаних із перебуванням у Словаччині 

для навчання/науки у випадку студентів та аспірантів. 

 

Громадяни яких країн є прийнятними заявниками? 

Громадяни будь-якої країни світу можуть претендувати на отримання стипендії в рамках 

Національної стипендіальної програми Словацької Республіки, крім громадян Словацької 

Республіки. 

 

Який розмір місячної стипендії? 

* студент університету 400 € 

* Аспірант 734 € 

* викладач університету, дослідник або художник: 

• без докторського ступеня та з досвідом роботи менше 4 років 734 € 

• зі ступенем PhD та з досвідом роботи менше 10 років 980 € 

• зі ступенем PhD та з досвідом роботи понад 10 років 1050 € 

 

Який розмір стипендії на проїзд? 

Студенти та аспіранти можуть претендувати на стипендію на проїзд. Його розмір залежить від 

відстані (по прямій лінії) між місцем проживання заявника та місцем його/її перебування в 

Словаччині: 

до 350 км — 0 €, 

від 350 до 2000 км — 250 €, 

від 2000 до 7000 км — 500 €, 

більше 7 000 км — 1 000 €. 

 

Як подати заявку? 

Заявки подаються онлайн на сайті www.scholarships.sk. Система онлайн-заявки відкривається 

принаймні за 6 тижнів до кінцевого терміну подачі заявки. Заявки повинні бути подані в онлайн-

системі подачі заявок до кінцевого терміну подачі заявок. Також необхідно надати оригінал листа-

запрошення до SAIA, n. о., у Братиславі. Детальна інформація про подачу заявок та необхідні 

документи доступна на сайті Програми. 

Які терміни подачі заявок? 

30 квітня до 16:00 CEST — стипендіальне перебування протягом наступного навчального року 

31 жовтня до 16:00 CET — стипендіальне перебування протягом літнього семестру поточного 

навчального року. 

Обов’язкові умови та додаткова інформація про Програму доступна за адресою 

www.scholarships.sk 

http://www.scholarships.sk/
http://www.scholarships.sk/


 

Заявники зі Словаччини на стипендію, які залишаються за межами Словаччини 

 

Що пропонується? 

стипендії, що покривають витрати на проживання 

-студенти, які навчаються в університетах у Словаччині, щоб здійснити навчальне перебування 

(1-2 семестри або 1-3 триместри) за межами Словаччини під час навчання в магістратурі або 

дослідницьке/художнє перебування (3-6 місяців), тісно пов’язане з виконання магістерської 

роботи здобувача 

-Студенти PhD, які навчаються в університетах (включаючи зовнішні освітні заклади, 

наприклад, Словацьку академію наук) у Словаччині з метою проведення навчання та/або 

дослідницького/мистецького перебування (1–10 місяців) за межами Словаччини під час навчання 

в докторантурі. 

-Докторанти, які працюють в університетах і дослідницьких організаціях у Словаччині, щоб 

здійснити дослідницьке перебування (3-6 місяців) за межами Словаччини. 

 

Постдокторські науковці – це викладач університету або науковий співробітник, який працює в 

університеті чи дослідницькій організації в Словаччині, якому присвоєно ступінь доктора 

філософії (на вказану дату завершення подання заявок не повинно пройти більше 10 років після 

того, як заявник отримав ступінь доктора філософії). присвоєно ступінь кандидата наук). 

 

гранти на подорожі — фіксована ставка для покриття витрат на проїзд з метою навчання та/або 

дослідницького/мистецького перебування за підтримки Програми. 

 

Яку країну ви можете обрати для свого стипендіального перебування? 

Програма не обмежена країною. Стипендіальне перебування можна здійснити в будь-якій країні 

світу. 

 

Який розмір місячної стипендії? 

Розмір стипендії встановлюється для кожної країни окремо. Стипендія покриває середні витрати 

на проживання у відповідній країні під час перебування. При встановленні розміру стипендії 

враховуються лише витрати на проживання; він не покриває інші витрати, напр. плата за 

навчання. Суми місячних стипендій для країн, де вже було здійснено стипендіальне перебування, 

доступні на сайті www.stipendia.sk. 

 

Який розмір допомоги на відрядження? 

Сума стипендії залежить від відстані (по прямій лінії) між заявником у Словаччині та місцем 

його перебування за кордоном: до 350 км — 0 €, від 350 до 2000 км — 250 € , від 2000 до 7000 км 

— 500 €, більше 7000 км -1 000 €. 

 

Як застосовувати? 

Заявки подаються онлайн на сайті www.stipendia.sk. Система онлайн-заявки відкривається 

принаймні за 6 тижнів до кінцевого терміну подачі заявки. Заявки повинні бути подані в онлайн-

системі подачі заявок до кінцевого терміну подачі заявок. Детальна інформація про подачу 

заявок та необхідні документи доступна на сайті Програми. 

 

Які терміни подачі заявок? 

30 квітня до 16:00 CEST — стипендіальне перебування протягом наступного навчального року 

31 жовтня до 16:00 CET — стипендіальне перебування протягом літнього семестру поточного 

навчального року. 

Обов’язкові умови та додаткова інформація про Програму доступна за адресою: 

www.scholarships.sk 

http://www.stipendia.sk/

