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 The Government of the 
Slovak Republic approved 
the establishment of the National 
Scholarship Programme for the 
support of mobility of students, 
PhD students, university teachers, 
researchers and artists in 2005.

 The National Scholarship 
Programme of the Slovak 
Republic supports study, 
teaching, research/artistic stays 
at universities and research 
organisations. It supports 
two-way mobility — international 
scholarship holders to Slovakia, 
as well as Slovak scholarship 
holders abroad. The Programme 

offers scholarships to cover living 
costs during the stay and travel 
allowances (all categories 
in case of scholarship holders 
from Slovakia; students and 
PhD students in case of 
international scholarship holders).

 The Programme scholarship 
holders are scholarship holders 
of the Government of the 
Slovak Republic. The National 
Scholarship Programme is funded 
by the Ministry of Education, 
Science, Research and Sport 
of the Slovak Republic, and it 
is administered by SAIA, n. o.

 SAIA, n. o. (Slovak Academic 
Information Agency) is 
a non-governmental non-profi t 
organisation that, since 
its establishment in 1990, 
has been implementing 
programmes and providing 
services aimed at enhancement 
of civil society, and assisting 

in internationalisation of education 
and research in Slovakia. 
SAIA provides information and 
advisory services related to study 
and research mobility, administers 
several scholarship and grant 
programmes, and promotes 
Slovak universities and research 
organisations abroad. 

What is the National Scholarship Programme?

SAIA, n. o.

Contact us
SAIA, n. o.
Sasinkova 10
812 20 Brati slava 1
Slovakia

Tel: +421/2/59 30 47 00
 +421/2/59 30 47 11
Fax: +421/2/59 30 47 01

www.saia.sk

nsp-foreign@saia.sk 
(Informati on for internati onal applicants)

nsp-sk@saia.sk 
(Informati on for Slovak applicants)



International Applicants 
for Scholarship Stays in Slovakia

Applicants from Slovakia 
for Scholarship Stays outside Slovakia

 travel grants — a fl at rate to cover travel costs in order to undertake a study 
and/or research/artistic stay supported by the Programme.

Which country can you choose 
for your scholarship stay?
The Programme is not country limited. Scholarship stays can be carried out 
in any country in the world.

What is the amount of the monthly scholarship?
The amount of the scholarship is set for each country separately. 
The scholarship shall cover average living costs in the respective country during 
the stay. When setting the amount of the scholarship, only living costs are 
taken into consideration; it does not cover other costs, e.g. tuition fee. Amounts 
of monthly scholarships to the countries where scholarship stays have already 
been carried out is available at www.stipendia.sk.

What is the amount of a travel grant?
The amount of the travel grant depends on the (in a direct line) distance between 
the applicant‘s stay in Slovakia and the place of his/her stay abroad:
 up to 350 km — 0 €,
 from 350 to 2,000 km — 250 €,
 from 2,000 to 7,000 km — 500 €,
 more than 7,000 km — 1 000 €.

How to apply?
Applications are submitted online at www.stipendia.sk. Online application 
system is opened at least 6 weeks prior to the application deadline. Applications 
must be submitted in the online application system till the application deadline. 
Detailed information on submitting applications 
and required documents is available at the website 
of the Programme.

What are the deadlines 
for submitting applications?
 30 April till 16:00 CEST — scholarship 

stays during the next academic year

 31 October till 16:00 CET 
— scholarship stays during 
the summer semester of the current 
academic year

Mandatory conditions and more 
information about the Programme 
is available at
www.scholarships.sk

What is the amount of the travel allowance?
Students and PhD students may apply for a travel allowance. Its amount depends 
on the (in a direct line) distance between applicant‘s place of residence and the 
place of his/her stay in Slovakia:
 up to 350 km — 0 €,
 from 350 to 2,000 km — 250 €,
 from 2,000 to 7,000 km — 500 €,
 more than 7,000 km — 1 000 €.

How to apply?
Applications are submitted online at www.scholarships.sk. Online application 
system is opened at least 6 weeks prior to the application deadline. Applications 
must be submitted in the online application system till the application deadline. 
It is also necessary to deliver original of the admission/invitation letter to SAIA, 
n. o., in Bratislava. Detailed information on submitting applications and required 
documents is available at the website of the Programme.

What are the deadlines for submitting applications?
 30 April till 16:00 CEST — scholarship stays during the next academic year

 31 October till 16:00 CET — scholarship stays during the summer semester 
of the current academic year

Mandatory conditions and more information about the Programme is available at 

www.scholarships.sk

What is offered?
 scholarships covering living costs for

 students studying at universities in Slovakia in order to undertake a study 
stay (1 — 2 semesters or 1 — 3 trimesters) outside Slovakia during their 
master‘s studies, or a research/artistic stay (3 — 6 months) closely related 
to the completion of applicant‘s master thesis 

 PhD students studying at universities (including external education 
institutions, e.g. Slovak Academy of Sciences) in Slovakia in order to 
undertake a study and/or research/artistic stay (1 — 10 months) outside 
Slovakia during their doctoral studies

 postdoctoral researchers working at universities and research 
organisations in Slovakia in order to undertake a research stay 
(3 — 6 months) outside Slovakia

Postdoctoral researcher is a university teacher or a researcher working at a university 
or in a research organisation in Slovakia who was awarded a PhD degree (on the indicated 
closing date of the applications, it must not have passed more than 10 years since the applicant 
have been awarded the PhD degree).

What is offered?
 scholarships covering living costs for

 students studying at universities outside Slovakia in order to undertake 
a study stay (1 — 2 semesters or 1 — 3 trimesters) at a university in Slovakia 
during their higher education (either during master‘s studies, or during 
higher education in general, if the applicant has completed at least 3 years 
of his/her higher education on the day of the beginning of his/her study stay 
in Slovakia)

 PhD students studying at universities/research organisations outside 
Slovakia in order to undertake a study and/or research/artistic stay 
(1 — 10 months) at a university or in a research organisation, eligible to carry 
out a doctoral study programme, in Slovakia during their doctoral studies

 university teachers, researchers or artists working at universities/
research organisations outside Slovakia in order to undertake a teaching 
and/or research/artistic stay (1 — 10 months) at a university or in other 
eligible research organisation in Slovakia

 travel allowance to cover travel costs related to a study/research stay 
in Slovakia in case of students and PhD students.

Citizens of which countries are eligible applicants?
Citizens of any country in the world can apply for a scholarship in the framework 
of the National Scholarship Programme of the Slovak Republic, except the citizens 
of the Slovak Republic.

What is the amount of the monthly scholarship?
 university student 400 €
 PhD student 734 €
 university teacher, researcher or artist:

• without PhD degree and less than 4 years of work experience 734 €
• with PhD degree and less than 10 years of work experience 980 €
• with PhD degree and more than 10 years of work experience 1050 €

The amount of the scholarship shall cover scholarship holder‘s average living costs 
during his/her stay in Slovakia.
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COMUNICAT de PRESĂ 

 

OPORTUNITATE DE BURSE ÎN REPUBLICA SLOVACĂ 

 

Pentru persoanele interesate să studieze în Republica Slovacă, anexăm broșura 

Agenției Slovace de Informare Academică privind programul de burse national (NSP) 

oferit studenților, doctoranzilor, profesorilor universitari, cercetătorilor și artiștilor 

interesați să studieze în Republica Slovacă, în anul universitar 2021-2022. 

Termenul limită pentru depunerea cererilor la partea slovacă în cadrul programului 

este 30 aprilie 2021 (16:00 CET).  

Mai multe informații pot fi obținute accesând website-ul www.scholarships.sk . 

Cererile trebuie transmise direct pe website-ul menționat. 

Pentru partea română, termenul este cel prevazut in calendarul de concurs. 

Pentru participarea la concurs, se cer îndeplinite următoarele condiții de 

eligibilitate (trebuie îndeplinite cumulativ): 

1. candidații sunt cetățeni români, cu domiciliul stabil în România; 

2. candidații provin din instituții de învățământ de stat sau particular acreditate din 

România / instituții organizatoare de studii universitare de doctorat din România / 

institute de cercetare aflate în subordinea M.E.C. și au, după caz, una din 

următoarele calități, precizate în documentul bilateral/unilateral: 

➢ studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență / de masterat; 

➢ doctoranzi;  

➢ cadre didactice titulare; 

➢ medici rezidenți (pe perioada finanțată din bugetul M.E.C.); 

➢ cercetători. 

3. cunosc cel puțin o limbă străină, acceptată pentru stagiu în țara respectivă. 

 

ATENȚIE! 

Candidații nominalizați de Consiliul A.C.B.S. au obligația ca, la momentul 

plecării pentru efectuarea stagiului de bursă în străinătate, să facă dovada acceptării 

la studii de partea slovacă și a faptului că provin din instituții de învățământ de stat 

sau particular acreditate din România/instituții organizatoare de studii universitare 

de doctorat din România/institute de cercetare aflate în subordinea M.E.C. și au, 

după caz, una din următoarele calități: 

➢ studenți la învățământul de zi, la studii universitare de licență/masterat; 

➢ doctoranzi; 

➢ cadre didactice titulare; 

➢ medici rezidenți (pe perioada finanțării din bugetul M.E.C. ); 

➢ cercetători. 

http://www.scholarships.sk/
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         În cazul în care aceste condiții nu sunt îndeplinite la momentul plecării pentru 

efectuarea stagiului de bursă, candidaților nominalizați nu li se întocmesc ordinele 

de deplasare și nu beneficiază de finanțare din partea statului român. 

 

Depunerea dosarului de candidatură 

Data înscrierii la concurs se consideră:  

a) data înregistrării la Registratura A.C.B.S., pentru dosarele depuse personal;  

b) data poștei/a curierului, pentru cele transmise prin poștă/curier;  

c) data încărcării, pentru cele transmise pe platforma online. 

Dosarele de candidatură primite, trimise sau încărcate online după termenul limită nu vor 

fi evaluate. 

 

Dosarul de concurs poate fi depus fizic la Registratura A.C.B.S. sau încărcat electronic 

(scanat după original, în format PDF) și cuprinde: 

1. Consimțământul pentru prelucrarea datelor cu caracter personal, disponibil 

în format electronic (www.roburse.ro);  

2. Formular tip de înscriere la concurs, semnat de candidat, disponibil în format 

electronic  (www.roburse.ro); 

3. Curriculum Vitae; 

4. Proiect de studiu/cercetare/creație artistică care justifică, în 5 – 10 pagini, 

activitatea pe durata stagiului pentru care se solicită bursa, precum și aplicabilitatea 

acestuia în România, după terminarea stagiului de bursă în străinătate; proiectul va 

fi structurat după cum urmează:  

- motivație, justificare;  

- obiective clare, precise;  

- fezabilitate;  

- activități prevăzute în vederea realizării obiectivelor;  

- mod de valorificare a rezultatelor obținute în timpul stagiului;  

- vocabular bogat, adecvat domeniului pentru care solicită bursa;  

- exprimare coerentă și logică a ideilor; 

- bibliografie selectivă. 

5. Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului de studii 

sau de cercetare în străinătate, stabilit de comun acord cu conducerea instituției de 

unde provine candidatul, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru 

universități) sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și 

înregistrat la registratura instituției respective; acesta va cuprinde referiri la 

activitățile didactice, de cercetare, științifice, artistice sau sportive pe care le va 

întreprinde bursierul și care să fie în beneficiul instituției de proveniență; 

6. Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul, pentru obținerea unei 

burse în străinătate, semnat de conducătorul instituției – rector (pentru universități) 

sau director (pentru școli, licee sau institute de cercetare) – și înregistrat la 

registratura acesteia; 

7. Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul 

preuniversitar sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se 

solicită bursa; 

http://www.roburse.ro/
http://www.roburse.ro/
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8. Listă de lucrări comunicate în țară și în străinătate (titlul, anul și locul 

comunicării), de lucrări publicate în țară și în străinătate (titlul, editura, anul 

apariției, volumul, cu menționarea paginilor), cărți/traduceri publicate în țară și în 

străinătate (titlul, editura, anul) - în calitate de unic autor sau coautor; 

Notă: În cazul în care candidații nu au activitate științifică/artistică etc, dovedită prin 

documente, dosarele intră în etapa evaluării academice, cu pierderea punctajului alocat 

acestora. 

9. Copii ale actelor de studii: foi matricole, situații școlare, diplome (bacalaureat, 

licență, studii aprofundate, masterat, doctorat); 

10. Copia atestatului sau certificatului de cunoaștere a unei limbi străine de 

circulație internațională sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru 

stagiu; 

11. Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru 

efectuarea stagiului în străinătate; 

12. Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs; 

13. Documentul privind acceptarea candidatului la universități/institute din 

străinătate, dacă este cazul; 

14. Copia buletinului de identitate / cărții de identitate; 

15. Copia certificatului de naștere și, eventual, de căsătorie; 

16. Copia chitanței sau a ordinului de plată prin care s-a achitat taxa pentru 

procesarea dosarului.  

Taxa se poate achita în numerar la casieria A.C.B.S. din Str. Caransebeș nr. 1, etaj 7, sect. 

1, București, sau prin virament bancar, utilizând următoarele coordonate: 

Beneficiar: Agenția de Credite și Burse de Studii 

Cod fiscal: 26318777 

CONT: RO82TREZ70120G335000XXXX 

Deschis la Trezoreria sector 1, București. 

 

Note 

1. La dosar se pot anexa copii ale lucrărilor reprezentative, diplome obținute la concursuri 

naționale și internaționale; în domeniul artistic/sportiv se vor asimila activitățile specifice 

(expoziții, filme, concerte, performanțe naționale, mondiale, olimpice etc.). 

2. Documentele redactate în limbi străine sunt însoțite de traducerea autorizată în limba 

română și legalizată. 

 

Numai candidații nominalizați sunt obligați ca, în termenul prevăzut în calendarul 

concursului, să depună dosarul în format fizic la Registratura A.C.B.S., care să 

conțină următoarele documente: 

a) Program de valorificare a cunoștințelor dobândite în timpul stagiului în străinătate – în 

original; 

b) Acordul conducerii instituției de unde provine candidatul – în original; 

c) Recomandări din partea a două cadre didactice titulare în învățământul preuniversitar 

sau universitar, după caz, ori personalități din domeniul în care se solicită bursa – în 

original; 

d) Actele de studii - conformate cu originalul (conformarea se face la sediul A.C.B.S.) sau 

în copii legalizate; 
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e) Atestatul sau certificatul de cunoaștere a unei limbi străine de circulație internațională 

sau a limbii străine acceptate de partea externă pentru stagiu în țara respectivă – în original; 

f) Adeverința medicală care atestă faptul că persoana este declarată aptă pentru efectuarea 

stagiului în străinătate – în original; 

g) Adeverința care atestă calitatea candidatului în anul universitar în curs – în original; 

h) Buletinul de identitate/cartea de identitate în original, pentru conformarea copiei cu 

acesta la sediul A.C.B.S.; 

i) Certificatul de naștere și, eventual, de căsătorie pentru conformarea copiei cu acesta la 

sediul A.C.B.S. 

 

 

Calendarul desfășurării concursului 

 

Termenul limită pentru depunerea dosarului de candidatură la 

partea română 
14.04.2021 

Verificarea administrativă a dosarelor și afișarea rezultatelor la 

verificarea administrativă 
15.04.2021 

Depunerea contestațiilor la verificarea administrativă 16.04.2021 

Soluționarea contestațiilor la verificarea administrativă 19.04.2021 

Evaluarea academică și afișarea rezultatelor 20-21.04.2021 

Selecția și nominalizarea candidaturilor de Consiliul A.C.B.S. și 

afișarea rezultatelor 
22.04.2021 

Depunerea contestațiilor la evaluarea academică 23-27.04.2021 

Soluționarea contestațiilor și nominalizarea finală 28.04.2021 

Depunerea documentelor originale  29.04.2021 

 

 

NOTE   

1. Oferta de burse sau calendarul de desfășurare a concursului ori plecarea în străinătate 

poate suferi modificări generate de cazuri de forță majoră (cum ar fi cele cauzate de 

contexte geopolitice, medicale, economice etc. internaționale) și în funcție de solicitările, 

deciziile părții externe. Pentru informații suplimentare detaliate privind organizarea și 

desfășurarea concursului național, vă rugăm să vizitați site-ul www.roburse.ro.  

2. Condițiile de cazare, școlarizare, masă oferite inițial pot fi modificate de partea 

primitoare, fără răspunderea A.C.B.S.  

3. Problemele care pot să decurgă din condițiile de transport internațional la și de la locul 

de stagiu, precum și cele referitoare la condițiile de trai ( masă, cazare), la activitățile 

universitare, la asigurarea medicală pe teritoriul statului ofertant sunt exclusiv în sarcina 

companiilor de transport internațional sau a părții primitoare.  

4. Candidații trebuie să respecte condițiile impuse de partea externă ( de exemplu, 

legislația internă a statului primitor și regulamentele instituției de învățământ în care 

studiază).  

5. Decizia finală privind acceptarea bursierilor la studii, condițiile financiare, de cazare și 

de masă, taxele școlare aparține părții externe. 
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 6. Candidații trebuie să se intereseze dacă actele de studii obținute în urma stagiului în 

străinătate sunt recunoscute / echivalate de Centrul Național de Recunoaștere și Echivalare 

a Diplomelor (www.cnred.edu.ro), în funcție de domeniul pentru care se solicită bursa.  

7. Candidații sunt sfătuiți să verifice alertele de călătorie emise de Ministerul Afacerilor 

Externe (http://www.mae.ro/travel-alerts). 
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