O štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS
sa môžu uchádzať študenti, doktorandi a učitelia
všetkých verejných, štátnych a súkromných vysokých
škôl na Slovensku, pričom platia rôzne pravidlá podľa
toho, či sa pobyt realizuje ako súčasť schválenej siete,
alebo mimo existujúcej siete:
• sieťoví uchádzači – uchádzači, ktorých domáca aj
prijímajúca vysoká škola sú zapojené do programu CEEPUS
v rámci schválenej siete, zoznam zapojených vysokých
škôl nájdete na www.saia.sk v časti programu CEEPUS,
• freemoveri – uchádzači, ktorí chcú realizovať
štipendijný pobyt mimo schválenej siete
spolupracujúcich vysokých škôl.
Obmedzenia pre opakovanie pobytov v rámci programu
CEEPUS:
• pre študentov 1. a 2. stupňa platí, že môžu absolvovať
študijné pobyty maximálne v dĺžke spolu 10 mesiacov
v jednom stupni štúdia,
• v prípade doktorandov a vysokoškolských učiteľov
nie sú stanovené obmedzenia pre opakované pobyty.

UZÁVIERKY PRE PODÁVANIE
ZIADOSTÍ
Sieťoví uchádzači:
• zimný semester: 15. jún
• letný semester: 31. október
Freemoveri:
• elektronický systém pre podávanie žiadostí je otvorený
spravidla začiatkom júla, posledným termínom
pre podanie žiadosti je 30. november.
Primárne sú schvaľované mobility uchádzačov, ktorých
škola je zapojená v sieti. Miesta pre kategóriu freemover
sú k dispozícii až po schválení všetkých sieťových žiadostí.
To, či je možné uchádzať sa o pobyt ako freemover
v danom semestri, je potrebné overiť si u národnej
kancelárie v krajine plánovaného pobytu. Rakúsko,
Česká republika a Poľsko neprijímajú freemoverov
na pobyty počas zimného semestra.

CO JE PROGRAM CEEPUS?

KONTAKT
SAIA, n. o.
Národná kancelária CEEPUS
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
Tel.: 02/59 30 47 00, 02/59 30 47 11
Fax: 02/59 30 47 01
Kontaktná osoba: Mgr. Marta Králiková,
e-mail: marta.kralikova@saia.sk

www.saia.sk
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Slovenská akademická informačná agentúra
(SAIA, n. o.) je mimovládna nezisková organizácia,
ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami
posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha
internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

V programe CEEPUS sa realizujú medzinárodné
mobility študentov, doktorandov a vysokoškolských
učiteľov, a to buď v rámci schválených sietí
spolupracujúcich vysokých škôl, alebo aj mimo
týchto sietí (kategória „freemover“). Tieto študijné,
či výskumné pobyty financujú členské krajiny programu
formou štipendia. Na Slovensku program financuje
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Národnou kanceláriou programu je SAIA, n. o.

TYPY POBYTOV

V súčasnosti má SAIA pracoviská v 6 univerzitných
mestách (okrem Bratislavy aj v Banskej Bystrici,
Košiciach, Nitre, Prešove a Žiline).
Ďalšie programy administrované SAIA, n. o.,
cez ktoré môžete absolvovať študijný, výskumný,
či prednáškový pobyt v zahraničí:
• Akademické mobility
• Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede
a vzdelávaní
• Národný štipendijný program Slovenskej
republiky
• Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný
fond

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné
štúdiá (CEEPUS – Central European Exchange
Programme for University Studies) je multilaterálny
medzinárodný program podporujúci spoluprácu
vysokých škôl v oblasti vzdelávania. Členmi programu
v súčasnosti sú Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko,
Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko
a Univerzita v Prištine v Kosove.

Central European Exchange Programme for University Studies

SAIA, n. o.
Národná kancelária programu CEEPUS

• semestrálne pobyty pre študentov
a doktorandov (3 až 10 mesiacov)
• krátkodobé pobyty
pre študentov
a doktorandov spojené
s vypracovaním
bakalárskej, diplomovej,
alebo dizertačnej práce
(1 až 2 mesiace)
• prednáškové
a výskumné
pobyty pre učiteľov
(1 mesiac)

AKO PODAT ŽZIADOST?
Žiadosť o štipendium (prihláška na pobyt) sa
podáva elektronicky na stránke www.ceepus.info
(nepredkladá sa žiadna papierová dokumentácia).
Postup pri vypĺňaní prihlášky nájdete na www.saia.sk
v časti CEEPUS > Štipendiá na mobility.

Požadované dokumenty
Uchádzači v rámci sietí:
• vypĺňajú len elektronickú prihlášku.
Freemoveri (mimosieťoví uchádzači):
• vypĺňajú elektronickú prihlášku, do ktorej musia nahrať
nasledujúce dokumenty:
Študenti:
 1 × Letter of Acceptance – akceptačný list z prijímajúcej
vysokej školy na hlavičkovom papieri CEEPUS *)
 1 × Letter of Recommendation – odporúčací list
z domácej vysokej školy na hlavičkovom papieri
CEEPUS *) (niektoré krajiny vyžadujú 2 odporúčacie
listy, ich zoznam nájdete na stránke www.saia.sk
v časti program CEEPUS)
Učitelia:
 1 × Freemover Letter Teacher – akceptačný list
z hostiteľskej vysokej školy potvrdzujúci zoznam
plánovaných prednášok na hlavičkovom papieri
CEEPUS *)
* Poznámka: Do krajín Bosna a Hercegovina, Česko a Rakúsko sa tieto
dokumenty nahrávajú až na vyžiadanie prijímajúcej národnej kancelárie,
pričom dátumy vydania oboch dokumentov nesmú byť staršie ako dátum
vyžiadania dokumentov z prijímajúcej národnej kancelárie.
)

Všetci uchádzači zo slovenských škôl (sieťoví uchádzači
aj freemoveri), ktorí nie sú občanmi jednej z členských
krajín programu, sú bez štátneho občianstva alebo sú
utečenci, predkladajú aj tzv. Equal Status Document
(pracovná zmluva, potvrdenie o návšteve školy).

VÝŠKA ŠTIPENDIA
Výška štipendia v jednotlivých krajinách, ako aj ďalšie
podmienky pobytov sú uvedené na www.ceepus.info.
Štipendium poskytuje vždy prijímajúca krajina.

PODMIENKY
PRE VYPLÁCANIE ŠTIPENDIA
Podmienky pre jednotlivé kategórie:
• študenti a doktorandi denného štúdia
 študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase
nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre,
 minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac
– podmienkou pre vyplatenie jednomesačného
štipendia je minimálne 21 kalendárnych dní pobytu;
pri viacmesačných pobytoch je podmienkou
pre vyplatenie posledného štipendia minimálne
16 kalendárnych dní pobytu v poslednom mesiaci,
• učitelia vysokých škôl na plný úväzok
 pre absolvovanie pobytu je možné priznať maximálne
1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou
pre vyplatenie štipendia je minimálna dĺžka pobytu
5 pracovných dní a povinnosť odučiť alebo viesť
minimálne 6 vyučovacích hodín týždenne.

PREPLÁCANIE
CESTOVNÝCH NÁKLADOV
Po návrate z mobility prepláca
cestovné náklady na jednu cestu
do miesta pobytu a jednu cestu späť
na Slovensko Národná kancelária
CEEPUS na Slovensku – SAIA, n. o.
O preplatenie je potrebné požiadať
listom, predložiť Letter
of Confirmation z absolvovanej
mobility a originál cestovného
lístka. Podrobné podmienky
pre refundáciu cestovného
nájdete na www.saia.sk
v časti CEEPUS >
Refundácia cestovných
nákladov.

PRAKTICKÉ INFORMÁCIE
PRI NÁSTUPE NA POBYT
Po schválení žiadosti
Po úplnom odsúhlasení žiadosti národnou kanceláriou
prijímajúcej krajiny budú uchádzačovi e-mailom
alebo poštou zaslané potrebné informácie v súvislosti
s realizáciou pobytu, vrátane Letter of Award
(dekrétu o udelení štipendia). Je potrebné sa čo najskôr
skontaktovať s koordinátorom prijímajúcej univerzity
v zahraničí, aby mohol zabezpečiť ubytovanie a celkový
priebeh mobility. Schválenú žiadosť musí ešte uchádzač
akceptovať v on-line systéme (musí zmeniť stav žiadosti
na „Accepted by applicant“).

Zdravotné poistenie
Slovenskí štipendisti využívajú Európsky preukaz
zdravotného poistenia, ak absolvujú pobyt v krajine EÚ;
na vlastné náklady sa môžu pripoistiť aj komerčne
(tieto náklady sa nepreplácajú). V prípade štipendijného
pobytu mimo EÚ je potrebné overiť si podmienky
zdravotného poistenia v príslušnej krajine pobytu
(viac informácií na www.ceepus.info, prípadne kontaktujte
prijímajúcu národnú kanceláriu).

Víza a povolenie na pobyt
Každý štipendista si musí v prípade potreby vybaviť víza,
resp. povolenie na pobyt, pričom náklady s tým spojené
nie sú hradené prijímajúcou ani vysielajúcou stranou.
Všetci štipendisti nájdu všeobecné informácie o vízových
povinnostiach v jednotlivých členských krajinách programu
CEEPUS na www.ceepus.info.
V rámci členských krajín EÚ platí voľný pohyb osôb. Občania
SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území členských krajín
EÚ na základe platného cestovného pasu, alebo platného
preukazu totožnosti SR po určitú dobu, ktorú si upravuje
ten-ktorý štát. V prípade pobytu, ktorý presahuje stanovený
počet dní, môže členský štát vyžadovať od občana
registráciu na príslušnom úrade. V prípade pobytu dlhšieho,
ako je určená doba (spravidla 3 – 6 mesiacov), musí
štipendista požiadať o povolenie na pobyt, resp. prihlásiť sa
na prechodný alebo trvalý pobyt v danom členskom štáte EÚ

(konkrétne podmienky a lehoty stanovené v jednotlivých
krajinách EÚ/EHP je možné nájsť spracované
v slovenskom jazyku na stránke www.eures.sk v sekcii
Životné a pracovné podmienky v EÚ/EHP).
Viaceré krajiny mimo EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko) uplatňujú voči
občanom SR bezvízový styk, ak doba pobytu nepresiahne
90 dní, v prípade Moldavska platí bezvízový styk do 90 dní
na turistické účely, na iné účely je potrebné si vízum
zabezpečiť. Uvedené krajiny môžu vyžadovať povolenie
na pobyt na študijné účely. Väčšinou platí pre cudzincov
na ich území prihlasovacia povinnosť do 24 hodín
po prekročení štátnej hranice. Túto povinnosť má
štátny alebo súkromný ubytovateľ, v ostatných
prípadoch je potrebné tak urobiť osobne na príslušnom
štátnom orgáne (spravidla na príslušnom oddelení
cudzineckej polície).
Slovenským štipendistom odporúčame konzultovať
ich vízové povinnosti a povinnosti súvisiace s pobytom
v týchto krajinách na internetovej stránke Ministerstva
zahraničných vecí a európskych záležitostí SR
www.mzv.sk (časť Cestovanie a konzulárne info)
a kontaktovať príslušné zastupiteľské úrady.

POVINNOSTI ŠTIPENDISTU
PO ABSOLVOVANÍ POBYTU
Do 2 týždňov po návrate z pobytu je potrebné predložiť
domácej národnej kancelárii (SAIA, n. o.) v papierovej
verzii originál potvrdenia zo zahraničnej vysokej
školy o absolvovaní pobytu (Letter of Confirmation;
dokument vydá koordinátor prijímajúcej vysokej školy)
a elektronicky na www.ceepus.info vyplniť správu
z pobytu (Mobility report). Pozor: Žiadosť uchádzača musí
byť v stave „Accepted by applicant“.
V prípade, že si uchádzač chce uplatniť preplatenie
cestovných nákladov, postupuje podľa pokynov
uvedených na www.saia.sk v časti CEEPUS > Refundácia
cestovných nákladov.

