Študentská stáž
v Styčnej kancelárii SR pre výskum a vývoj v Bruseli (SLORD)
1. Základné informácie
Dĺžka stáže: 4 mesiace
Termíny:
•
•

1. termín: 1. september – 31. december
2. termín: 1. február – 31. máj

Určené pre: študent II. stupňa vysokoškolského štúdia alebo absolvent
Počet miest: 2 pozície / akademický polrok
Miesto výkonu stáže: Brusel

2. Informácie o výberovom procese
Termíny podávania prihlášok:
•

Pre stáže začínajúce v septembri (1. termín): výberové konanie je otvorené od 1. februára
do 30. apríla daného roku.

•

Pre stáže začínajúce vo februári (2. termín): výberové konanie je otvorené od 1. júla do 30.
septembra predchádzajúceho roku.

Prihláška obsahuje:
•
•

životopis v slovenskom jazyku (odporúčaný formát Europass)
vyplnený dotazník v anglickom jazyku

Prihlášku je potrebné zaslať na e-mailovú adresu: slord@cvtisr.sk.
Vyhodnotenie:
•
•
•

1. krok: kontrola oprávnenosti uchádzačov a úplnosti prihlášok;
2. krok: uskutočnenie hodnotenia;
3. krok: oznámenie výsledkov.

Oznámenie výsledkov sa uskutoční spravidla najneskôr do 14 pracovných dní od termínu podávania
prihlášok.
Podmienky oprávnenosti uchádzačov:
•
•
•
•

Študent/ka II. stupňa vysokoškolského štúdia alebo absolvent/ka;
Ovládanie slovenského jazyka;
Aktívna znalosť anglického jazyka;
Zaslanie prihlášky v určenom termíne.

Oznámenie výsledkov sa uskutoční prostredníctvom komunikovaných e-mailových adries uchádzačov.
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3. Podmienky stáže
Finančné ohodnotenie:
•

Grant Erasmus+: Stážisti pre pokrytie nákladov svojej zahraničnej stáže žiadajú o udelenie
grantu z programu Erasmus+. Nárok na grant vzniká, pokiaľ sa stáž uskutoční v dobe trvania
vysokoškolského štúdia alebo do 12 mesiacov od jeho ukončenia, preto sa vzťahuje aj na
čerstvých absolventov.
Záujemcom o stáž sa odporúča, aby sa v dostatočnom časovom predstihu oboznámili s
podmienkami udelenia grantu a v prípade pozitívneho výsledku výberového konania oň
neodkladne požiadali prostredníctvom príslušného oddelenia svojej univerzity. Kancelária
SLORD nezodpovedá za administráciu daného grantu. Viac informácií o grante Erasmus+ pre
stáže študentov je dispozícii tu.

•

Príspevok CVTI SR: CVTI SR udeľuje stážistom príspevok vo výške 300 EUR/mesačne, ktorým
dopĺňa grant Erasmus+. Kancelária SLORD zodpovedá za administráciu tohto príspevku.
Vzťahuje sa na stáže realizované od 1. septembra 2022.

Miesto výkonu práce:
Od stážistov sa vyžaduje, aby svoju pracovnú činnosť vykonávali v priestoroch kancelárie SLORD, na
adrese Rue du Luxembourg 3, 1000, Brusel. Práca z domu je umožnená v prípade mimoriadnych
situácií, akou je napríklad pandémia COVID-19.

Ubytovanie v Bruseli:
Stážisti zodpovedajú za zabezpečenie svojho ubytovania v Bruseli. V prípade otázok a potreby pomoci
pri zabezpečení ubytovania sú zamestnanci kancelárie k dispozícii.

Dátum poslednej aktualizácie: 3. január 2022
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