Najlepších vysokoškolákov pošleme do sveta!
Tlačová správa
Bratislava 1. 3. 2018
Nadácia Tatra banky opäť otvorila grant pre ambicióznych študentov vysokých škôl –
Študenti do sveta. Vybraní študenti získajú finančnú podporu na pokrytie ich nákladov
spojených so štúdiom v zahraničí.
Grantový program Študenti do
sveta
podporuje
najlepších
študentov vysokých škôl, aby
študovali na zahraničných školách
a získavali skúsenosti, ktoré
uplatnia na Slovensku. V rámci
grantového programu poskytne
Nadácia Tatra banky finančné
granty na pokrytie časti nákladov
spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.
“Študenti do sveta je jedným z najobľúbenejších grantových programov Nadácie Tatra
banky. Z vysokého záujmu sa tešíme najmä preto, že si uvedomujeme, že za každou
žiadosťou stojí vynikajúci a aktívny študent vysokej školy.
V minulom roku odborná komisia vybrala 16 talentovaných študentov, ktorí za štúdiom
vycestovali do USA, Japonska, Austrálie a rôznych štátoch Európy,” uviedla Zuzana
Böhmerová, manažérka nadácie a sponzoringu.
Študenti, ktorí sa chcú zapojiť do programu, musia spĺňať tieto podmienky:
• v čase realizácie doplnkového vzdelávacieho podujatia študovať formou denného
štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl,
• v čase predkladania projektu byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo
tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske alebo doktorandské)
• dosiahnuť študijný priemer podľa slovenského kreditného systému do 1,8 za
predchádzajúci ukončený rok štúdia; pri študentoch, ktorí študujú v zahraničí, tomu
zodpovedajúci preukázaný študijný výsledok,
• vek do 30 rokov,
• občianstvo Slovenskej republiky.

Grant môže byť použitý na pokrytie nákladov priamo súvisiacich so štúdiom v zahraničí. Ide
o nasledovné náklady:
• registračné poplatky,
• školné,
• cestovné náklady,
• náklady na ubytovanie,
• zdravotné a úrazové poistenie,
• učebné a výskumné materiály
• a iné náklady úzko spojené s realizáciou projektu, ktorý je predmetom žiadosti.
Termín na prihlásenie projektov: 12. apríl 2019
Plánovaná výška grantu: 55 000 €
Maximálna výška podpory na jeden projekt: 5 000 €
Projekty je možné predkladať len elektronicky prostredníctvom online formulára na
www.nadaciatatrabanky.sk
Projekty podporené a realizované v roku 2018:
Alžbeta Harárová
Stáž v Národnom onkologickom centre v Heidelbergu
Študentka Karlovej univerzity absolvovala stáž v Národnom onkologickom centre
v Heidelbergu, na ktorú nastúpila hneď po dvojmesačnej klinickej stáži na klinike kardiológie
v Inselspital Bern vo Švajčiarsku. V Heidelbergu išlo o jej prvú reálnu skúsenosť s klinickou
prácou na plný úväzok, ktorá sa veľmi odlišovala od predchádzajúcich skúseností s
výskumnou prácou. Študentka sa naučila kvalitne písať lekárske správy v nemčine, prijímať
pacientov a komunikovať s personálom. Pobyt bol rozdelený na tri časti: týždeň pobyt na
Tagesklinik na onko-gynekológii, týždeň na Tagesklinik pre solídne nádory a 3 týždne na
akútnom lôžkovom oddelení vo fakultnej nemocnici. Cennou skúsenosťou bola komunikácia
s kriticky chorými pacientami a tiež nastavovanie optimálnej terapie bolesti a úzkosti. Z
odborného hľadiska hodnotí študentka stáž mimoriadne prínosne, a to po teoretickej aj
praktickej stránke.
Natália Poláková
HSE Summer School, Moscow
Študentka ekonomických vied Masarykovej univerzity sa zúčastnila letnej školy na Higher
School of Economics v Moskve. Konkrétne ju zaujímal predmet "pokročilá teória
rozhodovania a jej aplikácie". Mala možnosť vypočuť si prednášky profesora Aleskerova,
ktorý je známym matematikom v Rusku či USA a zoznámila sa so študentmi s podobnými
záujmami. Najviac potešujúca bola práve možnosť diskutovať o najnovšom výskume v
oblasti matematického modelovania volebných modelov. Pobyt bol veľmi motivujúci a v
budúcnosti sa chce študentka venovať empirickej politickej ekonómii a modelovaniu v
sociálnych vedách.

Jakub Škoda
Data Science Summer School
Poslucháč medzinárodného manažmentu na Fakulte manažmentu Univerzity Komenského
absolvoval letný kurz na Lviv Data Science v Ukrajine. Získal tak možnosť konkrétne
aplikovať znalosti z matematiky, manažmentu a ekonómie. Spoznal príklady z praxe, využil
svoje poznatky zo štúdia manažmentu rovnako ako aj z aplikovanej matematiky. Napríklad
na predmete Odporúčacie systémy bol podrobne predstavený proces, akým Netflix a
Amazon využívajú štatistiku a lineárnu algebru ako marketingový nástroj pre poskytovanie
personalizovaného odporúčania produktov. Hlavným cieľom bolo získať nové univerzálne
použiteľné schopnosti, čo sa mu podarilo do tej miery, že bol schopný letnú školu úspešne
uzavrieť prácou na záverečnom projekte.
Elena Štefancová
CERN Summer Students for 2018
Študentka STU bola prijatá na odbornú stáž v Európskej organizácii pre jadrový výskum
CERN v Ženeve. CERN je kolískou internetu a doteraz má silné prepojenie na informačné
technológie. Študentka sa venovala dátovej analýze a distribuovaným systémom. Okrem
vlastnej práce na projekte z oblasti databázových systémov bolo stážistom umožnené
zúčastňovať sa aj na prednáškach z technických, vedeckých oblastí či so zameraním na
osobnostný rozvoj. Takmer každodenné prednášky a workshopy posunuli študentku v
mnohom vpred. Ďalším typom aktivít boli návštevy a prehliadky rôznych výskumných či
reprezentatívnych priestorov CERNu - vidieť, na akom stroji fungovali prvé webové stránky
bolo pre ňu nezabudnuteľné. Pobyt študentku presvedčil, že sa v blízkej budúcnosti do
CERNu rada vráti na dlhodobú stáž.
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