Študujte v Európe so štipendiom
pre ambiciózne Hlavičky!
Je mnoho spôsobov, ako môžete stráviť najbližší semester
štúdia na vysokej škole. Môžu vás čakať rovnakí spolužiaci, tá
istá izba na internáte... Existuje však aj iná možnosť! Napísať
projekt a získať štipendium pre Hlavičky od Nadácie SPP na
štúdium v Európe! Zdokonalenie sa v cudzom jazyku nebude
tým jediným, čo môžete v zahraničí získať. Čakajú na vás prestížne univerzity, svetoví odborníci, nové zážitky a najmä – príležitosť začať svoju profesionálnu kariéru na pôde, po ktorej
pred tým kráčali odborníci svetového formátu.

tra v rámci akademického roka 2007/2008 a počas zimného
či letného semestra v rámci akademického roka 2008/2009.
Skutočnosť, že študent pochádza zo sociálne znevýhodneného
prostredia, t. j. príjem na jedného člena rodiny je do 6 500 Sk,
bude zohľadnená pri posudzovaní žiadostí.

Uzávierky žiadostí o finančnú podporu:
Prvá uzávierka programu je už 5. novembra 2007. Tí, ktorí by
radi vycestovali do zahraničia až v ďaľšom akademickom roku,
môžu predložiť žiadosti k 5. máju 2008.

Získajte štipendium od Nadácie SPP
Nadácia SPP už štvrtý rok udeľuje štipendiá šikovným a ambicióznym študentom vysokých škôl a doktorandom. Na podporu študijných pobytov, letných škôl, stáží a výskumných pobytov v európskych krajinách v školskom roku 2007/ 2008
vyčlenila Nadácia SPP 4 milióny korún.

Kto sú Hlavičky?
O podporu môžu žiadať všetci študenti alebo doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí majú jasnú predstavu
o svojom štúdiu a záujem dlhodobo sa profilovať v nimi zvolenej oblasti.

Výška a použitie štipendia:
Študenti majú možnosť získať štipendium do výšky 150 000 Sk
na obdobie 3 týždňov až 9 mesiacov. Štipendiá sú určené na
pokrytie nákladov spojených so štúdiom počas letného semes-

Ako na to?
Jednou z podmienok získania štipendia je predloženie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru,
ktorému sa študent/ doktorand chce v zahraničí venovať.

Odkaz pre tých, ktorí ešte váhajú,
či požiadať o štipendium pre Hlavičky:
Ľubka, študentka Fakulty medzinárodných vzťahov EUBA,
katedra svetovej ekonomiky:
„Absolvovala som študijný pobyt na Universidad Complutense de
Madrid, prostredníctvom študijného programu Hlavička od Nadácie SPP. Je to jedna z najlepších akademických skúseností, perfektné univerzitné prostredie, vybavené knižnice, nový jazyk a noví
ľudia – všetkým vrelo odporúčam – existuje toľko možnosti, ako
a kde vycestovať, a pri troške námahy sa dá všetko zladiť aj s vašimi povinnosťami doma ;-). Veľmi si cením tuto možnosť a určíte
radím skúsiť niečo podobné!“

VIAC INFORMÁCIÍ O ŠTIPENDIJNOM PROGRAME HLAVIČKA ZÍSKATE:
na internete www.nadaciaspp.sk/hlavicka
telefonicky 0908 766 833, 02/ 54 64 46 83
e-mailom: monika@nadaciaspp.sk

