·tipendium

Rozhodnutie o ‰túdiu na vysokej ‰kole v niektorom ãlenskom ‰táte Európskej únie nepatrí
medzi najjednoduch‰ie. Ak sa tak uÏ rozhodnete, pozorne si preãítajte tieto odporúãania.

V˘ber a prihlá‰ka
Najprv si vyberte vysokú ‰kolu, ktorá poskytuje ‰tudijné
programy, o ktoré máte záujem. Prostredníctvom mnoh˘ch internetov˘ch vyhºadávaãov si zistite o vyhliadnutej
vysokej ‰kole ão najviac. Mali by ste vedieÈ, ãi je ‰kola ‰tátom uznaná, a ãi poskytuje ‰tudijné programy, ktoré sú
akreditované. TaktieÏ sa treba dobre pozrieÈ, ãi vybran˘
‰tudijn˘ program spæÀa Va‰e predstavy. Okrem ‰tudijn˘ch
programov, ktoré vedú k získaniu stupÀa vzdelania, napríklad bakalára alebo magistra, vysoké ‰koly v ‰tátoch
Európskej únie poskytujú aj mnoÏstvo vzdelávacích aktivít,
kde sa stupeÀ vzdelania nezískava. Získate síce nové
poznatky z rôznych oblastí, napríklad manaÏmentu, ale po
skonãení kurzov dostanete len osvedãenie o absolvovaní.
Ak máte nejaké nejasnosti ohºadne ‰koly alebo ‰túdia,
rad‰ej sa obráÈte na Ministerstvo ‰kolstva SR
(inform@education.gov.sk), kde Vám radi poskytnú ìal‰ie
informácie alebo rady.
Pokiaº ide o uznanie vzdelania zo strednej ‰koly alebo
vysokej ‰koly, v prípade, Ïe sa hlásite na vy‰‰í stupeÀ vysoko‰kolského ‰túdia, napríklad na doktorandské ‰túdium,
podmienky sa nelí‰ia od situácie pred vstupom do
Európskej únie. Slovensko je, rovnako ako v‰etky ãlenské

‰táty Európskej únie, od roku 1997 signatárom Lisabonského dohovoru o uznávaní kvalifikácií t˘kajúcich sa
vysoko‰kolského vzdelávania v európskom regióne
(www.uips.sk/ekviv/index.html). Podºa tohto dohovoru, ktor˘
stanovuje podmienky prijatia na ‰túdium, sa získané vzdelanie porovnáva s poÏiadavkami na prijatie v konkrétnom
ãlenskom ‰táte. Pozor, prijímacie konanie na vysok˘ch ‰kolách ãlensk˘ch ‰tátov Európskej únie nie je ani zìaleka jednotné. Na niektorej vysokej ‰kole Vám môÏu predpísaÈ aj
prijímacie skú‰ky alebo vykonanie ãiastkov˘ch skú‰ok.

Práva a povinnosti
Je dôleÏité vedieÈ, Ïe ak sa stanete ‰tudentom v inom
ãlenskom ‰táte EÚ, budete maÈ rovnaké práva aj povinnosti ako domáci ‰tudenti. Pokiaº ãlensk˘ ‰tát prispieva
svojim ‰tudentom na vzdelávanie, majú na príspevok právny nárok aj ‰tudenti z in˘ch ãlensk˘ch krajín, teda aj Vy.
Toto sa v‰ak vzÈahuje len na samotné vzdelávanie a net˘ka sa príspevkov ‰tátu na ubytovanie alebo stravu.
RovnosÈ prístupu sa v‰ak t˘ka aj ‰kolného. Ak budú platiÈ
‰kolné domáci ‰tudenti, rovnaké ‰kolné budete musieÈ
zaplatiÈ aj Vy a naopak, ak neplatia, nemusíte ani Vy. V˘‰ka
‰kolného môÏe byÈ taká rôznorodá, Ïe si ju dopredu riadne preverte na tej vysokej ‰kole, na ktorú sa chystáte ísÈ
‰tudovaÈ. Pre Va‰u informovanosÈ, rozpätie ‰kolného v
ãlensk˘ch ‰tátoch Európskej únie sa pohybude od 400 eur
do 5000 eur. Samozrejme, sú aj ãlenské ‰táty, kde sa ‰kolné neplatí a v niektor˘ch ‰tudijn˘ch programoch na renomovan˘ch univerzitách je ‰kolné aj vy‰‰ie.

Veºmi podrobne si na‰tudujte podmienky poskytovania
‰tipendií. V niektor˘ch ‰tátoch ich poskytujú tamoj‰ie
ministerstvá ‰kolstva alebo samotné vysoké ‰koly. Dobré
je vedieÈ, Ïe ‰tipendium môÏete získaÈ e‰te skôr ako
vycestujete. O ‰tipendium sa môÏete uchádzaÈ prostredníctvom programov dvojstrannej medzinárodnej spolupráce (napr. Akcia Slovensko – Rakúsko: informácie získate na Ministerstve ‰kolstva SR inform@education.gov.sk).
MôÏete sa orientovaÈ aj na konkrétne ponuky jednotliv˘ch
vysok˘ch ‰kôl z ãlensk˘ch ‰tátov Európskej únie, o ktor˘ch
podrobné informácie sústreìuje a zverejÀuje Slovenská
akademická informaãná agentúra (SAIA – www.saia.sk).
Musíte si v‰ak uvedomiÈ, Ïe ‰tipendium na vysokej ‰kole v
ãlensk˘ch ‰tátoch Európskej únie síce dostaÈ môÏete, ale
právne normy EÚ sa neuplatÀujú v oblasti zdravotnej
pomoci a v sociálnej oblasti v prípadoch, ak ide o dávky,
ktoré sa zvyãajne poskytujú po preskúmaní ekonomick˘ch
prostriedkov Ïiadateºa. Takejto dávke u nás napríklad zodpovedá sociálne ‰tipendium. Aj tu existujú v˘nimky, ak ide
o tieto oblasti: choroba a materstvo, pracovné úrazy, choroba z povolania, dávky v invalidite, starobné dôchodky,
pozostalostné dávky, podpory pri úmrtí a dávky na dieÈa.

Poistenie
Pred odchodom na ‰túdium si preto nezabudnite vybaviÈ zdravotné poistenie. Ak chcete byÈ zdravotne poistení a v prípade nehody si nechcete hradiÈ náklady svojej
lieãby, musíte si vybaviÈ zdravotné poistenie v niektorej
komerãnej poisÈovni na Slovensku alebo v ‰táte, do ktorého cestujete. Na základe uzatvoreného poistenia v
komerãnej poisÈovni sa potom môÏete odhlásiÈ z povinného poistenia vo V‰eobecnej zdravotnej poisÈovni
(VZP), ale len v prípade, ak ste poistenie v komerãnej
poisÈovni uzatvorili na viac ako 6 mesiacov. Ak sa poistí-

te v zahraniãnej poisÈovni, VZP treba predloÏiÈ overen˘
preklad poistenia. TakÏe, ak idete ‰tudovaÈ len na tri
mesiace, musíte byÈ povinne poistení vo VZP a aj v
komerãnej poisÈovni doma alebo v zahraniãí. DæÏka zdravotného poistenia je neobmedzená, preto sa treba poistiÈ na celú dæÏku pobytu.
Keì uÏ do vybraného ‰tátu prídete, máte právo v Àom
ÏiÈ. Pokiaº tam v‰ak budete ‰tudovaÈ dlh‰ie ako tri mesiace, potrebujete povolenie na pobyt. Jeho udelenie je
podmienené zápisom na vysokú ‰kolu, preukázaním finanãn˘ch prostriedkov na Ïivobytie a potvrdením o zdravotnom poistení. T˘mito dokladmi sa preukáÏete na
polícii v ‰táte Vá‰ho nového pobytu, ktorá je po splnení
t˘chto troch podmienok povinná povolenie vydaÈ. Ako
„legálnych" ‰tudentov Vás môÏu sprevádzaÈ aj manÏelia
alebo manÏelky a deti, a to bez ohºadu na to, akej sú
národnosti.

Diplom
Ak uÏ úspe‰ne do‰tudujete a dostanete vysoko‰kolsk˘
diplom, neponáhºajte sa r˘chlo domov, ale nezabudnite si
daÈ diplom overiÈ. V kaÏdom ãlenskom ‰táte je oprávnen˘
orgán, kde Vám na zadnú stranu diplomu, ale aj ostatn˘ch
dokladov o ‰túdiu (napr. v˘pis o absolvovan˘ch skú‰kach)
dajú veºkú peãiatku s názvom apostila. Nezabudnite na to,
pretoÏe bez tejto peãiatky Vá‰ diplom alebo in˘ doklad o
vzdelaní nebude na Slovensku platn˘. Adresy t˘chto
oprávnen˘ch orgánov jednotliv˘ch ãlensk˘ch ‰tátov nájdete na internetovej adrese www.hcch.net/e/members/members.html.

A na záver...
Ak si tieto informácie dôkladne premyslíte, zhodnotíte
svoje finanãné moÏnosti a záväzky, dvere na vysokú ‰kolu
do niektorého z ãlensk˘ch ‰tátov máte dokorán otvorené.
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