Grantový program
Študenti do sveta
Grantový program Študenti do sveta má aj v roku 2018 ambíciu podporiť našich najlepších študentov v získavaní
skúseností na zahraničných školách a v ich uplatňovaní na Slovensku.
Cieľ programu
V rámci grantového programu budú poskytované ﬁnančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti
nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. Tento grant
nie je určený na magisterské štúdium, postgraduálne štúdium, diplomové projekty a na úhradu nákladov na materskej škole.
Projekty musia byť realizované v časovom rozmedzí od polovice júna 2018 do konca augusta 2019.
Cieľová skupina
Študenti, ktorí sa chcú do programu zapojiť, musia spĺňať tieto podmienky:
• v čase realizácie doplnkového vzdelávacieho podujatia musia študovať formou denného štúdia na niektorej
z akreditovaných vysokých škôl,
• v čase predkladania projektu musia byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania
(bakalárske, magisterské, inžinierske alebo doktorandské). Projekty nemôžu predkladať študenti 1. ročníka bakalárskeho
štúdia a študenti, ktorí v nadchádzajúcom školskom roku budú čerství absolventi,
• študijný priemer podľa slovenského kreditného systému do 1,8 za predchádzajúci ukončený rok štúdia. Pri študentoch,
ktorí študujú v zahraničí, požadujeme tomu zodpovedajúci preukázaný študijný výsledok,
• vek do 30 rokov,
• občianstvo Slovenskej republiky.
Predmet podpory
Grant môže byť použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí. Ide o nasledovné náklady:
• registračné poplatky,
• školné,
• cestovné náklady,
• náklady na ubytovanie,
• zdravotné a úrazové poistenie,
• učebné a výskumné materiály
a iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je predmetom žiadosti.
Do rozpočtu nemožno zahrnúť:
• ostatné životné náklady – stravné, vreckové a podobne,
• nákup IT pomôcok – PC, notebook, multifunkčné zariadenia a pod.
Štipendium bude možné čerpať len po podpise darovacej zmluvy, a preto do rozpočtu nemožno zahrnúť položky, ktoré už
boli uhradené pred podpisom zmluvy.
Čo má obsahovať vaša žiadosť?
1. Pravdivo vyplnený formulár.
2. Motivačný list opisujúci dôvody, prečo ste sa rozhodli absolvovať vzdelávací pobyt v zahraničí, čo je cieľom a účelom
pobytu, čím pobyt prispeje k vášmu vzdelaniu, vašu víziu a vaše predstavy o uplatnení sa v budúcnosti na Slovensku
(max. 2 strany).
3. Životopis, ktorý má zahŕňať zoznam vašich významných študijných, vedeckých, publikačných či spoločenských
úspechov. Formulár životopisu nájdete na našej webovej stránke.

4. Referencie od dvoch pedagógov z vašej materskej vysokej školy, ktoré potvrdia vašu schopnosť úspešne absolvovať
zahraničné vzdelávacie podujatie.
5. Výpis dosiahnutých študijných výsledkov za predchádzajúci ukončený akademický rok štúdia, potvrdený pečiatkou
študijného oddelenia. V prípade doktorandov požadujeme iba doklad o prijatí na doktorandské štúdium a študijné
výsledky.
6. Potvrdenie vášho pozvania na zahraničnú univerzitu, zahraničné vzdelávacie podujatie (možnosť doložiť dodatočne,
pred podpisom zmluvy).
7. Rozpočet. Doklad o výške poplatkov spojených s vašou účasťou na zahraničnom vzdelávacom podujatí a návrh
položkového rozpočtu, v ktorom špeciﬁkujete, ktoré náklady vám môže pomôcť pokryť náš grant. (Podoba rozpočtu
je uvedená vo formulári.)
8. Naskenovaný občiansky preukaz z oboch strán (začiernite, prosím, rodné číslo).
9. Naskenované číslo účtu tak, aby bolo viditeľné meno majiteľa a číslo účtu (hlavička výpisu z účtu alebo zmluva o účte).
Všetky dokumenty sa predkladajú v slovenskom jazyku. V prípade dokumentov zo zahraničných inštitúcií priložte, prosím,
aj svoj preklad.
Aká je výška podpory?
• Nadácia Tatra banky vyčlenila na grantový program Študenti do sveta sumu 50 000 EUR.
Ako vám s projektom pomôže Nadácia Tatra banky?
• Nadácia Tatra banky bude informovať študentov o možnosti vypracovať a podať projekt do grantového programu.
• Nadácia Tatra banky poskytne záujemcom o predloženie projektu konzultáciu, ktorá môže pomôcť pochopiť
a interpretovať kritériá programu a prispeje k zvýšeniu kvality predložených projektov.
Čo bude nasledovať po odovzdaní vašich projektov?
• Nadácia Tatra banky k termínu uzávierky 13. 4. 2018 zozbiera všetky vypracované projekty, ktoré budú spolu
s prílohami do 24.00 hod. predložené prostredníctvom online formulára na jej webovej stránke.
• Nadácia Tatra banky zriadi expertnú výberovú komisiu.
• Expertná komisia bude posudzovať všetky predložené projekty, z ktorých vyberie tie najkvalitnejšie a odporučí ich na
podporu Správnej rade Nadácie Tatra banky.
• Správna rada Nadácie Tatra banky rozhodne na základe odporučenia expertnej komisie o udelení grantov úspešným
žiadateľom.
• Nadácia Tatra banky bude o výsledku posudzovania informovať e-mailom všetkých žiadateľov o grant.
• Nadácia Tatra banky vypracuje darovacie zmluvy so študentmi, ktorí budú realizovať úspešné projekty.
• Grant bude študentom poskytnutý jednou splátkou po podpísaní darovacej zmluvy.
• Nadácia Tatra banky bude prijímať aktuálne informácie o priebehu projektu aj počas jeho trvania.
• Najneskôr do jedného mesiaca od ukončenia projektu bude Nadácia Tatra banky prijímať záverečné správy
o zrealizovaných projektoch formou písomného reportu vrátane finančného vyúčtovania projektu.
Hodnotiace kritériá a ich váha v škále hodnotenia
Predmet hodnotenia

Osobnostné predpoklady

Vzdelávacie podujatie
v zahraničí

Čo hodnotíme

Možný počet bodov

Študijné výsledky

3–9

Dosiahnuté úspechy
(študijné/vedecké, publikačné, spoločenské)

0 – 21

Motivačný list

0 – 15

Organizácia, ktorá vzdelávacie podujatie poskytne –
prestíž, kvalita

0 – 10

Vzdelávacie podujatie – typ, kvalita

0 – 15

Využiteľnosť vzdelávacieho podujatia na celkové
vzdelanie študenta

0 – 10

Efektivita jednotlivých položiek rozpočtu

0–5

SPOLU

3 – 45

0 – 40

3 – 85

