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Vzdelávanie, študijné pobyty, podujatia
Švajčiarsko-slovenský štipendijný program 
Sciex-NMSch

V rámci programu Sciex-NMSch - Švajčiarsko-slovenský štipendij-
ný fond je aktuálne otvorená už 4. Výzva na predkladanie žiadostí 
o výskumný pobyt doktorandov a postdoktorandov vo Švajčiarsku. 

Základný harmonogram tejto výzvy je:
- Uzávierka na predkladanie žiadostí: 01. 04. 2013
- Výber štipendistov: koniec augusta 2013
- Začiatok štipendijného pobytu: 01.10.2013 - 31.08.2014
- Koniec štipendijného pobytu: najneskôr 31.10.2015

Výskumné školiace pobyty štipendistov Sciexu sú určené výhradne pre 
kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových členských 
štátov EÚ (bez ohraničenia veku). Základnými podmienkami sú:
-  Štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský 

výskum na oprávnenej slovenskej inštitúcii.
-  Umiestnenie trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi) 

a 24 (doktorandi) mesiacov.
-  Švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť financovať všetky 

ostatné náklady spojené s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokry-
té štipendiom Sciex.

Náklady pokrývané štipendiom Sciex:
-  mzda štipendistu v programe Sciex:
 CHF 50‘000.- ročne (doktorand počas mesiacov 1 - 12);
 CHF 55‘000.- (doktorand počas mesiacov 13 – 24);
 CHF 80‘000.- (postdoktorand).
-  sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom (v súlade 

s pravidlami švajčiarskej strany)
-  ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť na konferenci-

ách) max. CHF 2‘500.-
-  preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (mentorov) štipendistu: 

max. CHF 2‘500.- za pobyt

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-
slovenský štipendijný fond) je podpore-
ný prostredníctvom Programu švajčiar-
sko slovenskej spolupráce v rozšírenej 
Európskej únii (www.swiss-contribu-
tion.sk).

V rámci predchádzajúcej výzvy v roku 
2012 bolo podaných celkom 31 žia-
dostí, Riadiaci výbor Sciex-NMSch 
schválil na svojom zasadnutí 9 žiadostí. 
Podrobnosti o programe môžu záujem-
covia nájsť na stránkach www.sciex.
sk a www.sciex.ch. Záujemca môže 
využiť aj konzultácie a poradenstvo 
v 6  pracoviskách SAIA na Slovensku 

(http://www.sciex.sk/sk/pages/kontakty). Podrobné informácie 
možno získať u Mgr. Daniely Kirdovej, koordinátorky štipendijných 
programov: Akcia Rakúsko-Slovensko, SCIEX, DAAD, Akademické 
mobility), SAIA, n. o., Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava.

Tel. +421-2-5930 4702, www.saia.sk.

Trainee program od Volkswagen Slovakia

Volkswagen Slovakia bude aj tento rok prijímať čerstvých absolven-
tov do Trainee programu. 

Termín nástupu: 1.9.2013
Dátum, kedy končí prihlasovanie: 31.3.2013

Trainee program je určený čerstvým absolventom VŠ (ukončenie 
štúdia r. 2013 alebo 2012) so znalosťami nemeckého jazyka, 
ktorí majú záujem o rozvoj odborných znalostí aj o kariérny rast. 
Výberové konanie je zamerané na zistenie osobnostných predpokla-
dov formou assessment centra.

Aktivity v Trainee programe zahŕňajú prácu na projektoch v podni-
ku a na odborných útvaroch, rotácie na výrobných i nevýrobných 
 oddeleniach, interaktívne školenia a jazykové kurzy a zahraničnú 
stáž v koncerne Volkswagen.

Naši trainees sú kmeňoví zamestnanci VW SK a majú možnosť vyu-
žívať atraktívny sociálny program. Ten zahŕňa: bezúročné podnikové 
pôžičky, príspevky na ubytovanie, na dopravu, na stravovanie, pitný 
režim a multivitamíny, príspevky na domáce a zahraničné rekreácie, 
podnikové chaty, športové a kultúrne aktivity, príspevky pri narodení 
dieťaťa, pri pracovnom jubileu, darcom krvi, pri prvom odchode 
do dôchodku, mimoriadnu 
sociálnu výpomoc, príspe-
vok na doplnkové dôchod-
kové sporenie, vzdelávacie 
aktivity, školenia a jazykové 
kurzy.

Ak máš záujem, registruj 
sa na www.volkswagen.sk 
v sekcii Voľné pracovné po-
zície / Trainee.

Pracovná stáž pre študentov TU Košice v Brazílii

Spoločnosť Embraco, súčasť nadnárodného koncernu Whirlpool 
Corporation, je jedným zo svetových lídrov v oblasti hermetických 
kompresorov, pričom výrobný závod sa nachádza aj na Slovensku 
v Spišskej Novej Vsi. Spoločnosť ponúka slovenským študen-
tom z TU Košice pracovnú stáž v centrále spoločnosti v Brazílii. 
Embraco, ktorého filozofiou je „Poskytovať inovatívne riešenia 
pre lepšiu  kvalitu života“, patrí v Brazílii medzi najinovatívnejšie 
 spoločnosti a je jednou z tých, ktoré investujú najviac prostriedkov 
do výskumu. 

Vzhľadom na veľmi dobrú reputáciu TU Košice sa rozhodla spo-
ločnosť Embraco uhradiť vybraným záujemcom náklady na dopra-
vu, stravovanie (obed) a letenky. Vybraní študenti takisto získajú 
 mesačnú mzdu 1200 USD, pričom budú zaradení v oblasti výsku-
mu a vývoja. Pracovná stáž je podporovaná organizáciami AIESEC 
a UDESC, ktoré sú zodpovedné za celý priebeh stáže. Bližšie info 
možno získať priamo u koordinátora projektu, p. Armanda Pitz de 
Aberu, mobil: +55 4799369925, skype:_ armando.pitz
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