PROGRAM ŠTIPENDIÍ T-SYSTEMS SLOVAKIA
2013/2014

Karpatská nadácia v spolupráci s T-Systems Slovakia s. r. o.

vyhlasuje

Program štipendií T-Systems Slovakia
VÝZVA PRE UCHÁDZAČOV
Si aktívny vysokoškolák?
Študuješ informačné technológie alebo príbuzné odbory, ekonomické a prírodovedné odbory alebo
verejnú správu?
Venuješ sa vo svojom voľnom čase dobrovoľníckej činnosti a nemáš čas si privyrobiť?
Vieš, že sa na východnom Slovensku presadzuje ťažšie, ale máš rád výzvy a región, chceš prispieť
k jeho rozvoju?
V tom prípade je tento program určený práve tebe.
Akademický rok 2013/2014
Program štipendií T-Systems Slovakia dáva po štvrtýkrát výnimočnú príležitosť študentom
informačných technológií (IT) a príbuzných odborov získať podporu pre štúdium na vysokej škole.
V akademickom roku 2013/2014 je táto možnosť rozšírená aj na študentov ekonomických a
prírodovedných odborov a verejnej správy. O štipendium sa môžu uchádzať aj absolventi stredných
škôl s maturitou, prijatých na štúdium na vysokej škole so zameraním na vyššie vymenované odbory.
V tomto akademickom roku bude štipendium udelené najviac ôsmim vysokoškolákom z východného
Slovenska.

Ciele programu:
Vytvárať príležitosti na vzdelávanie pre mladých talentovaných ľudí z východného Slovenska.
Vychovávať kvalifikovaných mladých profesionálov, ktorí majú záujem podieľať sa na
rozvoji východného Slovenska.
Zvyšovať povedomie regionálnej identity medzi mladými ľuďmi na východnom Slovensku.
Prispieť k propagácii dobrovoľníctva medzi mladými ľuďmi na východnom Slovensku
Čo poskytuje program ?
Karpatská nadácia každému štipendistovi ponúka tieto formy podpory:
Finančná podpora – 1.400 EUR/štipendista/akademický rok.
Poradenská podpora – poradenstvo a pomoc v súvislosti so štúdiom alebo štipendiom.
Tréningová podpora – dobrovoľnícka práca je podmienkou poskytnutia štipendia. Pri výbere
vhodnej mimovládnej neziskovej alebo komunitnej organizácie môže Karpatská nadácia
študentovi pomôcť.
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Program v tomto roku ponúka dve špeciálne motivačné štipendiá, ktoré sú určené pre študentov 2.
stupňa VŠ v IT a príbuzných odboroch a v odbore ekonomika. Získať ju môžu tí študenti, ktorí majú
s najlepšie študijné výsledky z prihlásených študentov a súčasne majú záujem o niekoľkomesačnú
platenú stáž v T-Systems Slovakia. Cieľom motivačného štipendia je podporiť talentovaných
študentov, ktorí by mohli perspektívne pracovať v T-Systems Slovakia
Forma, dĺžka a obsah stáže bude predmetom osobitnej dohody medzi T-Systems Slovakia a vybranými
štipendistami.
Kto sa môže uchádzať o štipendium?
O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí budú v akademickom roku 2013/2014 študentmi
dennej formy štúdia na prvom alebo druhom stupni vysokých škôl a univerzít, ktoré sa nachádzajú na
východnom Slovensku (Prešovský a Košický samosprávny kraj) a ktorí spĺňajú nasledovné kritériá:
Trvalý pobyt na území Košického alebo Prešovského samosprávneho kraja.
Štúdium na vysokej škole na území Košické a Prešovského samosprávneho kraja.
Vynikajúce alebo dobré študijné výsledky a hodnotenie štúdia na vysokej alebo strednej škole.
Znevýhodnené zázemie – štipendium prioritne podporí talentovaných uchádzačov, ktorí čelia
určitému znevýhodneniu (napr. sociálnemu, zdravotnému resp. pôvod v znevýhodnenej
komunite).
Vízia budúcej kariéry – štipendium prioritne podporí zorientovaných mladých ľudí, ktorí majú
jasný plán svojho osobného a profesionálneho rastu.
Podpora rozvoja východného Slovenska – štipendium prioritne podporí aktívnych mladých
ľudí, ktorí majú záujem konkrétnym spôsobom prispieť k rozvíjaniu svojej komunity alebo
regiónu (napr. prostredníctvom dobrovoľníckej práce pre svoje mesto, obec, či sídlisko alebo
pre občianske združenia, ktoré pomáhajú riešiť miestne problémy a pod.).
O štipendium sa môžu uchádzať aj absolventi stredných škôl s maturitou, ktorí boli v roku 2013 prijatí
na denné štúdium na vysokej škole a spĺňajú vyššie uvedené kritériá. Svoje prijatie na vysokú školu
musia zdokladovať už v čase doručenia žiadosti o štipendium. Títo študenti sa však nemôžu uchádzať
o motivačné štipendium.
Štipendium nie je určené pre doktorandov.
Akým spôsobom bude program prebiehať?
Štipendium bude realizované v nasledovných krokoch:
Vyhlásenie výzvy na podávanie žiadostí o štipendium – september 2013.
Uzávierka žiadostí o štipendium – 5. október 2013.
Výber štipendistov pre akademický rok 2013/2014 – október 2013
Podpísanie zmluvy s vybranými štipendistami – október/november 2013. Pred podpisom
zmluvy si študent identifikuje mimovládnu neziskovú alebo komunitnú organizáciu, v ktorej
bude vykonávať dobrovoľnícku prácu a oznámi to Karpatskej nadácii.
Vyplatenie prvej splátky štipendia – november 2013.
Monitoring štúdia a študijných výsledkov, ako aj dobrovoľníckej práce zo strany Karpatskej
nadácie a kontrola čerpania štipendií – október 2013 - jún 2014.
Vyplatenie druhej splátky štipendia – február 2014.
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Ako bude prebiehať výber štipendistov?
Hodnotiaca komisia programu zostavená z troch hodnotiteľov (zástupcov firmy T-Systems Slovakia),
vyberie spomedzi všetkých nominovaných uchádzačov o štipendium najviac ôsmich štipendistov.
Výber prebehne v nasledovných fázach:
Kontrola oprávnenosti všetkých predložených nominácií.
Hodnotenie kvality nominácií podľa kritérií stanovených v tejto výzve.
Osobný pohovor s vybranými uchádzačmi, ktorí spĺňajú kritériá programu a dostali sa do
užšieho výberu.
Výber štipendistov.
O výsledku výberového procesu budú uchádzači informovaní e-mailom, na adrese ktorú uvedú
v kontaktných údajoch na prihláške.
Aké dokumenty je potrebné predložiť?
1. Dva nominačné listy, každý v rozsahu maximálne 600 slov. List spracuje nominátor –
dospelá osoba, ktorá uchádzača o štipendium pozná a ktorá nie je jeho rodinným
príslušníkom. Každý uchádzač o štipendium musí byť nominovaný dvomi rôznymi
nominátormi.
Nominátorom na štipendium môže byť napr. vysokoškolský pedagóg, zástupca študentskej
organizácie, mimovládnej neziskovej organizácie alebo miestnej samosprávy, ktorý dostatočne
dobre pozná uchádzača o štipendium a dokáže spracovať nominačný list poskytujúci všetky
nasledovné informácie:
Opis svojho vzťahu k uchádzačovi o štipendium (Odkiaľ sa poznáte? Ako dlho sa
poznáte? Ako dobre sa poznáte?)
Vysvetlenie, prečo je nominátor presvedčený, že práve tento uchádzač by mal získať
štipendium (Ako spĺňa uchádzač kritériá programu? Akým spôsobom môže tento
uchádzač o štipendium prispieť k naplneniu cieľov programu? Aké problémy, či
ťažkosti musí pri svojom štúdiu uchádzač prekonávať?
Každý nominačný list musí byť podpísaný nominátorom.
2. Motivačný list v rozsahu maximálne 1000 slov spracuje uchádzač o štipendium. List by mal
poskytnúť odpovede na všetky nasledujúce otázky:
Kto si a odkiaľ pochádzaš?
Prečo by malo byť štipendium udelené práve tebe?
Čelíš pri svojom štúdiu určitému znevýhodneniu (sociálne, zdravotné, iné)? Ak áno,
bližšie vysvetli a opíš toto znevýhodnenie.
Aká je tvoja vízia osobného a profesionálneho rastu?
Aký je tvoj plán na použitie podpory štipendia?
Máš nejaké skúsenosti s dobrovoľníckymi aktivitami? Ak áno, stručne opíš kde a ako
si sa angažoval1. Ak skúsenosť nemáš, tak naznač, v akých oblastiach vidíš priestor na
tvoje zapojenie sa do takýchto aktivít.
Odkiaľ si sa dozvedel o možnosti získať toto štipendium?
3. Životopis v rozsahu do 2 strán musí byť štruktúrovaný a obsahovať všetky kontaktné údaje
vrátane kontaktnej e-mailovej adresy.
Prílohu životopisu tvorí vhodná aktuálna fotografia uchádzača o štipendium. Konkrétny
formát fotografie nie je predpísaný.
1

Napr. dobrovoľnícky sa angažuješ v skautskom zbore, pomáhaš v obci pri správe počítačovej siete, príprave
folklórnych slávností, zadarmo pomáhaš pri organizovaní detských športových líg, koncertov, stretnutí a pod.

3

PROGRAM ŠTIPENDIÍ T-SYSTEMS SLOVAKIA
2013/2014
4. Doklad o študijných výsledkoch je potrebné predložiť vo forme fotokópie relevantného
dokumentu, ktorým je spravidla výpis hodnotenia za uplynulý akademický rok (napr. výpis
z informačného systému vysokej školy podpísaný žiadateľom o štipendium) 2, prípadne
fotokópia vysvedčenia z posledného ročníka strednej školy a maturitného vysvedčenia.
Doklady nie je potrebné notársky overovať.
5. Súhlas so spracovaním a uchovaním osobných údajov pre Karpatskú nadáciu a T-Systems
Slovakia s.r.o. poskytnutý na osobitnom tlačive. Uchádzač v dokumente súhlasí aj so
zverejňovaním štipendijného programu v médiách, ktoré môže obsahovať jeho meno
a priezvisko, príbeh a fotografiu. Tlačivo je dostupné na web stránke
www.karpatskanadacia.sk
Všetky dokumenty musia byť predložené v slovenskom jazyku. V prípade, že sú dokumenty
k dispozícii v inom ako slovenskom jazyku, je nutné doložiť overený preklad do slovenského jazyka.
Všetky dokumenty preloží žiadateľ v 4 kópiách (t.j. 4 x motivačný list, 4x životopis a fotografia,
4x doklad o študijných výsledkoch, 4x2 nominačné listy).
Aké povinnosti čakajú na podporených štipendistov počas využívania štipendia?
Od štipendistu sa očakáva, že bude pravidelne a otvorene komunikovať s nadáciou o všetkom,
čo sa týka jeho štúdia, dobrovoľníckej práce, využívania štipendia a prípadných problémov,
ktoré sa vyskytli.
Štipendista informuje o svojich aktivitách nadáciu pravidelne raz mesačne prostredníctvom
stručných správ, ktoré zasiela nadácii e-mailom.
Štipendista si odkladá doklady o výdavkoch, ktoré realizuje z poskytnutého štipendia a raz
mesačne zasiela ich vyúčtovanie nadácii.
Študent si počas štúdia zachováva vynikajúce alebo dobré študijné výsledky. Pre potreby tohto
programu to znamená, že:
Z hodnotených skúšok získa samostatne v zimnom aj v letnom semestri také
hodnotenia, aby aritmetický priemer 3 konečných známok v jednotlivom semestri
nepresiahol hodnotu 2,00. Numerické hodnoty hodnotení sa určujú nasledovne:
A = 1,0 B = 1,5 C = 2,0 D = 2,5 E = 3,0. Študent zároveň môže v jednom semestri
dosiahnuť najviac dvakrát hodnotenie E.
Počas využívania štipendia študent priebežne vykonáva dobrovoľnícku činnosť. Oblasť
pôsobenia študenta i organizáciu, v ktorej bude pôsobiť si študent volí podľa svojich
preferencií a záujmov (napr. kultúra, deti a mládež, vzdelávanie, ochrana životného prostredia
atď.).
Akým spôsobom bude štipendium vyplatené?
Štipendium bude štipendistovi vyplatené v dvoch splátkach:
1. 700 EUR v novembri 2013 – po predložení dokladu o zápise na štúdium a podpísaní Zmluvy
o poskytnutí štipendia.

2

Nie je potrebné predložiť oficiálne potvrdenie zo študijného oddelenia. Postačuje výpis z informačného
systému podpísaný žiadateľom o štipendium.
3
Aritmetický priemer sa vypočíta ako súčet numerických hodnôt všetkých hodnotení vydelený počtom všetkých
vykonaných skúšok. Započítajú sa iba konečné hodnotenia. Počet pokusov na získanie konečného hodnotenia
(opakovanie alebo oprava skúšok) nemá vplyv na výpočet aritmetického priemeru.
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2. 700 EUR vo februári 2014 v prípade riadneho plnenia ustanovení Zmluvy o poskytnutí
štipendia.
V prípade neuspokojivých študijných výsledkov alebo porušenia iných kritérií programu v prvom
semestri príslušného akademického roka, nebude druhá splátka štipendia štipendistovi vyplatená.

Uzávierka:
Všetky potrebné doklady sú uchádzači o štipendium povinní doručiť výhradne poštou do termínu
uzávierky podávania nominácií a to do 5. 10. 2013 (rozhoduje dátum poštovej pečiatky) na adresu:
Karpatská nadácia
Letná 27
040 01 Košice
Akceptované sú iba žiadosti zaslané poštou. Rozhodujúcim kritériom toho, či bola žiadosť
podaná v termíne uzávierky, je dátum poštovej pečiatky uvedený na obálke 4.
Obálka musí byť riadne zalepená a označená textom: Program štipendií T-Systems Slovakia
V prípade otázok alebo nejasností sme žiadateľom k dispozícii na konzultáciu na tomto kontakte:
Mgr.
Tomáš
Török,
programový
e-mail: tomas.torok@karpatskanadacia.sk , tel. č. : 055 / 622 11 52 .

manažér

Upozornenie!
Karpatská nadácia poskytuje konzultácie k programu najneskôr do 27. 9. 2013 do 16:00 hod.
Nadácia si vyhradzuje právo udeliť nižší počet štipendií v prípade, že o tom rozhodne Hodnotiaca
komisia na základe kvality doučených žiadostí.
Nadácia nevracia uchádzačom o štipendium zaslané podklady.
Karpatská nadácia podporuje východné Slovensko od roku 1995 a počas svojej existencie podporila stovky
projektov sumou viac ako 1,65 milióna EUR. Poslaním Karpatskej nadácie je podpora rozvoja
východoslovenského regiónu a zmierňovania sociálnej chudoby v regióne založeného na rozvojovej práci
miestnej komunity. Karpatská nadácia vznikla v roku 1994 a od svojho založenia poskytuje finančnú podporu,
vzdelávanie a poradenstvo pre aktívnych ľudí a neziskové organizácie v záujme zlepšovania života na
východnom Slovensku. Karpatská nadácia sa aktívne venuje aj téme spoločenskej zodpovednosti firiem
a firemnej filantropii. Výsledkom partnerstiev Karpatskej nadácie a obchodných spoločností je spoločná
podpora východoslovenskej komunity s pridanou hodnotou lepšieho vzájomného pochopenia potrieb
neziskového a komerčného sektora.
T-Systems Slovakia s.r.o., ako jeden z najväčších zamestnávateľov v oblasti IKT na Slovensku poskytuje
služby správy operačných systémov, aplikácií, databáz, sietí a systémov SAP pre korporátnych klientov skupiny
Deutsche Telekom, ktorej je súčasťou.
T-Systems Slovakia je dcérskou spoločnosťou T-Systems International GmbH, ktorý poskytuje inovatívne IKT
technológie a hlboké know-how riešení v priemyselných odvetviach zákazníkom z celého sveta. T-Systems
4

Odporúčame žiadateľom, aby si pri podávaní žiadosti na poštovú prepravu overili, či je pečiatka s dátumom
odoslania obálky jasne čitateľná.
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Slovakia je jednou z kľúčových súčastí celosvetovej dodávateľskej siete T-Systems International a svojimi
výkonmi zvyšuje konkurencieschopnosť materskej firmy na svetových trhoch.
T-Systems Slovakia ponúka vynikajúce pracovné príležitosti v Košiciach pre IT profesionálov, končiacich
študentov vysokých škôl a maturantov so záujmom a motiváciou pracovať v oblasti IKT. Ponúka dlhodobé
všeobecné ako aj odborné vzdelávanie s certifikáciou, kariérny a osobnostný rozvoj, široký balík možností
zamestnaneckých výhod a špičkové pracovné prostredie.
T-Systems Slovakia je jedným zo zakladajúcich a aktívnych členov združenia Košice IT Valley a Koalície
2013+.
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