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Žiadosť o udelenie grantu v rámci Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe na akad. rok 2015/16
Osobné údaje
Meno

Priezvisko

Adresa trvalého bydliska
(ulica, mesto, PSČ, krajina)



Korešpondenčná adresa
 (ak je iná ako adresa trvalého bydliska)



Dátum narodenia (DD/MM/RRRR)

Číslo občianskeho preukazu

E-mailová adresa

Telefónne číslo

V minulosti som pracoval/a v štátnej správe
ÁNO
NIE
Ak áno, uveďte prosím názov ministerstva/ÚOŠS ÚOŠS – Ústredný orgán štátnej správy, sekcie, odboru a Vašej pozície

Informácie o štúdiu na zahraničnej vysokej škole
Názov a adresa vysokej školy

Štát, v ktorom bude prebiehať štúdium

Na vysokej škole
 študujem

 ešte neštudujem, som prijatá/ý

 ešte neštudujem, uchádzam sa o štúdium
Stupeň vysokoškolského štúdia
 magisterský
 doktorandský
 iný ………………………..............................................................
Rok štúdia v ak. roku 2015/2016 
 prvý
 druhý
 tretí
Mesiac a rok, v ktorom by malo byť štúdium skončené

Názov študijnej oblasti

Názov študijného programu spolu s uvedením webovej stránky, na ktorej možno nájsť podrobné informácie o programe

Stručný opis študijného programu (max. 300 znakov)

Názvy povinných predmetov v nadchádzajúcom akademickom roku

Názvy povinných predmetov v predchádzajúcich akademických rokoch

Umiestnenie univerzity v rebríčku Shanghai Academic Ranking of World Universities 2014 Dostupné na: http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html" http://www.shanghairanking.com/ARWU2014.html

Umiestnenie univerzity v rebríčku v rebríčku inštitúcií Project RePEc Dostupné na: http://ideas.repec.org/top/top.inst.alldetail10.html

Umiestnenie študijnej oblasti v rebríčku študijných oblastí Times Higher Education 2014/15 Dostupné na: http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking" http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/world-ranking Je potrebné vybrať poradie inštitúcie v tej študijnej oblasti, pod ktorý patrí študijný program, na ktorý bol žiadateľ prijatý. Napr. v prípade ekonómie sa vyberie subject Social Sciences, v prípade matematiky subjekt Physical Sciences. Detailnejšie členenie oblastí je pre každý subject uvedený na konci rebríčka danej študijnej oblasti. 

Vyčíslenie študijných nákladov
Počet akademických rokov, na ktoré sa o štipendium uchádzam

Výška celkových študijných nákladov, ktoré chcem uhradiť z grantu
Školné 

Životné náklady 
Počet mesiacov x suma na mesiac pre štát štúdia v Národnom štipendijnom programe
Cestovné náklady 
Max 300 €/rok alebo 1500€/rok, ak ide o štúdium mimo Európy
Náklady na študijné pomôcky 
Max 200 €/rok
Náklady na cestovné poistenie 

SPOLU

Zoradenie preferencií v rámci ponúkaných pracovných pozícií
Zoraďte ministerstvá v poradí od 1 do 7 (1 = najpreferovanejšie ministerstvo a 7 = najmenej preferované ministerstvo)



Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Analytické centrum


Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia


Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR - Inštitút vzdelávacej politiky


Ministerstvo vnútra SR – Analyticko-metodická jednotka verejnej správy


Ministerstvo zdravotníctva SR - Inštitút zdravotníckej politiky


Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky


Ministerstvo životného prostredia SR  - odbor ekonomických nástrojov a analýz





