Tlačová správa SAIA, n. o.

Štipendiá na študijné a výskumné pobyty a jazykové kurzy v Izraeli
Bratislava (16. október 2015) – Do 5. novembra 2015 sa vysokoškoláci, absolventi vysokých škôl,
doktorandi, postdoktorandi, vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci môžu uchádzať o štipendiá na
študijné a výskumné pobyty alebo letné jazykové kurzy modernej hebrejčiny do Izraela. Ako uviedla
Adela Poláčková zo Slovenskej akademickej informačnej agentúry (SAIA), ktorá štipendiá administruje,
štipendium pokrýva životné náklady a základné zdravotné poistenie počas pobytu. Ministerstvo školstva,
vedy, výskumu a športu SR štipendistom prepláca cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
Záväzné podmienky pre predkladanie žiadostí sú zverejnené v Databáze štipendií a grantov SAIA na
www.granty.saia.sk.
Štipendiá, ktoré sa udeľujú na základe „Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou štátu Izrael
v oblasti kultúry, školstva a vedy“, administruje nezisková organizácia SAIA. Vlani sa o štipendiá
uchádzalo 10 osôb, z nich 1 na študijný pobyt a 9 na jazykový kurz.

SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra – www.saia.sk) je mimovládna nezisková
organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami napomáha internacionalizácii
vzdelávania a vedy na Slovensku. Na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ako aj s Úradom vlády SR a s ďalšími organizáciami administruje viacero štipendijných
a grantových programov v oblasti vysokoškolského vzdelávania a vedy pre záujemcov zo Slovenska i zo
zahraničia, zároveň poskytuje informácie o štúdiu v zahraničí pre záujemcov zo Slovenska, ako aj
informácie pre záujemcov zo zahraničia o štúdium na Slovensku.
Bližšie informácie o štipendiách do Izraela poskytne:
Mgr. Adela Poláčková, administrátorka štipendií a grantov
e-mail: adela.polackova@saia.sk, tel.: 02/59 30 47 00 alebo 02/59 30 47 11
Štipendiá do Izraela v databáze štipendií a grantov:
- štipendium na jazykový kurz hebrejčiny pre študentov, absolventov VŠ, doktorandov a
postdoktorandov – https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
- štipendium na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov–
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57

