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V SKRATKE

 ZRUŠENIE VÍZ PRE SRBSKO, MACEDÓNSKO A ČIERNU HORU
Držitelia biometrických pasov zo Srbska, Čiernej Hory a Macedónska od 19. decembra 
2009 nepotrebujú víza na vstup do štátov Európskej únie. Bez špeciálneho povolenia 
môžu na území EÚ (okrem Veľkej Británie a Írska) pobudnúť maximálne 90 dní.

 UNIVERZITA VETERINÁRSKEHO LEKÁRSTVA V KOŠICIACH  
      ZMENILA NÁZOV
Nový názov má od 15. januára 2010 Univerzita veterinárskeho lekárstva (UVL)  
v Košiciach. Prezident SR Ivan Gašparovič podpísal 15. decembra 2009 zákon, ktorý  
1. decembra 2009 schválila Národná rada SR. Vysoká škola, ktorá si pripomína  
60. výročie vzniku, sa premenovala na Univerzitu veterinárskeho lekárstva  
a farmácie v Košiciach. 

 PREZIDENT SR UDELIL NAJVYŠŠIE ŠTÁTNE VYZNAMENANIA
Prezident Slovenskej republiky Ivan Gašparovič 7. januára 2010 odovzdal najvyššie 
štátne vyznamenania 20 osobnostiam vedeckého, kultúrneho a společenského 
života. Za vyznamenaných sa poďakoval Vladimír Báleš, rektor Slovenskej technickej 
univerzity. V príhovore zdôraznil, že Slovensko potrebuje viac kvalitných absolventov 
všetkých typov škôl. Udelené najvyššie štátne vyznamenania podľa jeho slov 
predstavujú výzvu „byť vo svojom odbore ešte lepší“. 
Vyznamenaní v oblasti vedy boli: Daniel Belluš (Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za 
mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí), 
Vladimír Báleš (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj  
v oblasti vedy, osobitne chemického a biochemického inžinierstva), Klára 
Buzássyová (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti 
vedy, osobitne jazykovedy a lingvistickej tvorby), Alica Kapellerová (Rad Ľudovíta 
Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, osobitne diagnostiky  
a liečby detí), Rudolf Pullmann (Rad Ľudovíta Štúra II. triedy za mimoriadne zásluhy 
o rozvoj vedy, osobitne klinickej biochémie), Ladislav Šándor (Rad Ľudovíta Štúra II. 
triedy za mimoriadne zásluhy o rozvoj v oblasti vedy, osobitne experimentálnej fyziky  
a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí). 
Zoznam všetkých ocenených je zverejnený na

http://www.prezident.sk/?spravy-tlacoveho-oddelenia&news_id=10351

 NOVÝ ZÁKON O CELOŽIVOTNOM VZDELÁVANÍ 
Inštitúcie poskytujúce vzdelávanie, môžu žiadať o akreditáciu vzdelávacích programov 
po starom už len do konca januára. Nový zákon o celoživotnom vzdelávaní, ktorý 
nadobudne účinnosť 1. februára 2010, nahradí doteraz platný zákon z roku 1997. 
Akreditovať vzdelávacie programy, ktoré vedú k čiastočnej alebo úplnej kvalifikácii pre
iné povolanie ako to, pre ktoré získal účastník kvalifikáciu prostredníctvom školského
vzdelávania, bude možné podľa nového zákona až po vytvorení Národnej sústavy 
kvalifikácií. Pôjde o verejne prístupný register, ktorý vydá ministerstvo školstva vo
forme vyhlášky. Tá by mala nadobudnúť účinnosť 1. januára 2011.

Národná sústava kvalifikácií je jedným z podporných nástrojov na sprehľadnenie
systému ďalšieho vzdelávania. Obsahovať bude popis čiastočných a úplných 
kvalifikácií uznávaných v SR požadovaných na výkon pracovných činností pre dané
povolanie. Národnú sústavu vypracuje ministerstvo školstva v spolupráci so zástupcami 
zamestnávateľov, zamestnancov, územnej samosprávy i vzdelávacích inštitúcií. 

Zdroj http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=5322

 NOVELA ZÁKONA O POBYTE CUDZINCOV 
Od 1. januára 2010 došlo k zmenám v udeľovaní povolení na pobyt cudzincov. Novela 
zákona o pobyte cudzincov č. 594/2009 Z. z., ktorú parlament schválil 1. decembra 
2009, upravuje vízovú problematiku v súlade s Vízovým kódexom Spoločenstva. 
Cudzincom sú vydávané dva typy víz – schengenské a národné. Na rozdiel od 
schengenských víz, pri ktorých je povinnosť odôvodniť neudelenie víza, ako aj 
možnosť odvolať sa proti neudeleniu, pri národných vízach sa ponecháva doterajšia 
úprava neoznamovania dôvodov neudelenia víza, ako aj nemožnosť odvolať sa proti 
jeho neudeleniu. 
Študenti prijatí na štúdium na dobu dlhšiu ako 90 dní môžu začať študovať ihneď po 
legálnom vstupe na územie SR. Predtým museli čakať na udelenie povolenia na pobyt. 
O prechodný pobyt v SR môžu požiadať všetci študenti prijatí na štúdium na 
slovenskej škole. 

Zdroj http://www.minv.sk

Hodiny pre verejnosť
(kliknite)
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Predstavitelia Kazachstanu a Slovenska podpísali 3. novembra 2009 Мemorandum 
medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania. Memorandum upravuje aj 
výmenu študentov v rámci magisterských, inžinierskych a doktorandských študijných 
programov, pedagogických a vedecko-výskumných pracovníkov. 

Aj to je dôvod, pre ktorý sme sa rozhodli v tomto čísle Bulletinu SAIA priblížiť systém  
vysokoškolského štúdia v Kazachstane. Táto krajina dlhodobo prejavuje záujem 
zapojiť sa do Bolonského procesu a v jej vysokoškolskom vzdelávaní sa zavádza 
trojstupňový systém vzdelávania, popri ktorom existuje ešte starý, tzv. sovietsky 
systém. V súčasnosti sa v krajine realizuje Štátny program rozvoja vzdelávania na roky 
2005 – 2010, ktorého cieľom je vytvoriť konkurencieschopnú ekonomiku. Kazachstan 
je tiež krajinou, ktorej vysokoškolské inštitúcie sú opravnené zapájať sa do programu 
Európskej únie Tempus IV (Reforma vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom 
medzinárodnej spolupráce univerzít v rokoch 2007 – 2013). 

Krátko o Kazachstane
Kazašská republika je štát v strednej Ázii. Bývalá sovietska republika (nezávislosť 
získala v roku 1991) je v súčasnosti členom Spoločenstva nezávislých štátov (SNŠ). 
Patrí k najrozsiahlejším štátom na svete a je územne najväčším vnútrozemským 
štátom (rozloha 2 717 300 km²), ale väčšina územia je veľmi riedko osídlená  
(pri 15 mil. obyvateľov má hustotu zaľudnenia 6 obyvateľov/km2).  
Hraničí s Uzbekistanom, Kirgizskom, Turkménskom, Ruskom a Čínou.  
Hlavným mestom je od roku 1997 Astana, predtým bola hlavným mestom  
Alma-Ata (Almaty), ktorá je jediným veľkomestom (má vyše 1,2 mil. obyvateľov). 
Administratívne sa Kazachstan člení na 14 oblastí. 

Slovenskí občania na vstup do Kazašskej republiky potrebujú vízum. Od 1. júla 2008 
bolo Slovensko začlenené medzi 36 ekonomicky vyspelých krajín a politicky stabilných 
štátov sveta, pre ktoré platí zjednodušený proces vydávania víz. O tie je potrebné 
požiadať na kazašskom zastupiteľstve (veľvyslanectvo s pôsobnosťou pre Slovensko 
sídli v Českej republike – www.kazembassy.cz). Hoci je možnosť získať víza aj pri 
vstupe do krajiny na medzinárodných letiskách, odporúča sa vybaviť si vízum pred 
odchodom zo Slovenska. Pri pobyte na území Kazachstanu presahujúcom 10 dní je 
potrebné k žiadosti priložiť aj potvrdenie o negatívnom vyšetrení na HIV.  
Študijné víza Kazašskej republiky sa vydávajú po predložení povolenia, ktoré vydávajú 
orgány ministerstva vnútra (migračnej polície) na základe žiadosti konkrétnej školy,  
v ktorom sú uvedené dôvody pobytu.

ŠTÚDIUM V KAZACHSTANE
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Študenti, ktorí sa zaujímajú o štúdium v Európe, môžu 
pri vyhľadávaní programov využiť studyportals.eu. 
Už takmer dva roky môžu vyhľadávať magisterské 
programy na mastersportal.eu, od decembra k tomuto 
projektu, ktorý podporuje Európska komisia, pribudli aj 
portály umožňujúce vyhľadávanie bakalárskych  
a doktorandských programov bachelorsportal.eu 
a PhDportal.eu.
Na mastersportal.eu bolo možné v decembri 2009 
vyhľadávať spomedzi vyše 13 000 magisterských 
programov na 500 univerzitách v 37 európskych 
krajinách. Portál vlani v októbri zaznamenal viac ako 
475 000 návštev z vyše 200 krajín.

Portály sú tiež nástrojom, na ktorom môžu 
univerzity bezplatne informovať o študijných 
programoch, ktoré ponúkajú.  
O bližšie informácie môžu vysokoškolské 
inštitúcie požiadať na info@studyportals.eu.

 www.bachelorsportal.eu

 www.mastersportal.eu

 www.PhDportal.eu

Predstavujeme studyportals.eu

www.bachelorsportal.eu
www.mastersportal.eu
www.PhDportal.eu
http://www.studyportals.eu
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O Мemorande medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky 
o spolupráci v oblasti vzdelávania

Podľa článku 2 si Slovensko a Kazachstan každoročne 
vzájomne vymenia študentov akreditovaných študijných 
programov uskutočňovaných vzdelávacími inštitúciami oboch 
štátov, a to v rámci magisterského a inžinierskeho štúdia  
2 študentov a v rámci doktorandského štúdia 2 študentov. 
Podmienkou štúdia je ovládanie jazyka prijímajúcej strany 
alebo anglického jazyka. Doba štúdia každého účastníka 
výmeny je od 3 do 10 mesiacov.

Podľa článku 3 prijímajúca strana oslobodzuje účastníkov 
výmeny od platby za štúdium, používanie učebných 
pomôcok, vedecko-technickej dokumentácie  
a výskumného zariadenia. Prijímajúca strana účastníkom 
výmen zabezpečí: bezplatné štúdium, vykonávanie 
vedeckovýskumnej práce podľa programu štúdia a učebného 
plánu; ubytovanie za tých istých podmienok, aké sa 
poskytuje občanom daného štátu.
Prijímajúca strana vypláca účastníkom výmeny štipendiá  
v súlade s platnými vnútroštátnymi právnymi predpismi 
daného štátu. V prípade potreby slovenská strana poskytne 
svojim občanom príplatok  k štipendiu. Účastníci výmeny sú 
povinní zabezpečiť si zdravotné poistenie na svoje náklady 
alebo na náklady sponzorov.

Memorandum nadobudlo platnosť dňom podpisu  
(3. november 2009). Uzatvorilo sa na dobu 3 rokov a jeho 
platnosť bude automaticky predlžovaná na ďalšie tri roky, 
ak žiadna zo strán najneskôr šesť mesiacov pred uplynutím 
doby platnosti nedoručí druhej strane diplomatickou cestou 
písomnú výpoveď. 

Úplný text memoranda je zverejnený na stránke ministerstva 
školstva:
www.minedu.sk/data/USERDATA/MSpolupraca/MZaD/
Kazachstan-Memorandum.rtf
(oznámenie v Zbierke zákonov vyšlo pod číslom 591/2009)

Vzdelávací systém a vysokoškolské vzdelávanie 

Vzdelávanie v Kazašskej republike je povinné až do veku  
17 rokov. Základné vzdelávanie sa začína vo veku 7 rokov, 
stredné vo veku 11 rokov a trvá 7 rokov. Vzdelávanie na 
základných a stredných školách je bezplatné. 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné vysoké 
školy. Podľa kazašských zákonov sú rovnocenné. Vyučovanie sa 
uskutočňuje v kazašskom, ruskom a na niektorých školách  
aj v anglickom alebo inom cudzom jazyku.

Vysoké školy sa delia na:
● štátne vysoké školy 

- štátne VŠ s osobitným postavením (národné) 
- štátne VŠ 
- štátne VŠ, ktoré pôsobia ako akciové spoločnosti

● súkromné vysoké školy

Zoznam vysokých škôl je k dispozícii napríklad na stránke 
kazašskej agentúry programu Tempus 
http://www.tempuskaz.kz/index_eng.html.
V tomto zozname je 125 vysokých škôl, ktoré sú rozdelené 
podľa vyššie uvedeného delenia. Pri väčšine vysokých škôl je 
uvedená aj ich webová stránka. 

Kazašské vysoké školstvo prechádza reformou, ktorá sa začala  
v roku 1995 prijatím ústavy a zákonom o udeľovaní licencií 
vysokoškolským inštitúciám. Zmeny boli zamerané na 
liberalizáciu systému vyššieho vzdelávania. Reforma mala 
posilniť kvalitu vzdelávania, zvýšiť flexibilitu a prispôsobiť
systém poskytovaného vzdelania potrebám ekonomiky. Pravidlá 
vydávania licencií vzdelávacích aktivít (2000, 2008) vytvorili 
predpoklady pre legislatívnu rovnosť verejného  
a súkromného sektora v oblasti vyššieho vzdelávania s cieľom 
posilniť konkurenciu medzi vysokými školami a rozšíriť výber 
vysokoškolských inštitúcií pre budúcich študentov. Viaceré školy, 
nespĺňajúce štátne požiadavky na kvalitu, zanikli.
V súčasnosti viac ako polovica z celkového počtu domácich 
študentov študuje v súkromných inštitúciách. Aj na tých však 
časť občanov Kazachstanu študuje bezplatne. Kazachstan 
zaviedol tzv. systém vzdelávacích grantov, o ktoré sa môžu 
uchádzať všetci maturanti. Študenti po splnení stanovených 
podmienok získajú vzdelávací grant, ktorý môžu využiť buď 
na štátnej alebo súkromnej škole, 
prípadne na vysokej škole  
v zahraničí. V rámci reformy 
vysokého školstva sa zaviedol 
jednotný systém prijímania 
študentov na vysoké školy a bola 
zavedená jednotná národná skúška 
pre absolventov stredných škôl. 
Práve jej výsledky sú rozhodujúce 
pre získanie tzv. vzdelávacieho 
grantu.

Bližšie informácie o Kazachstane 
záujemcovia nájdu napríklad na 
stránkach www.kazakhstanlive.com 
a www.kazakhstan-tourist.com, kde 
je aj virtuálna mapa krajiny. Zdroj kazakhstanlive.com/6en.aspx

www.minedu.sk/data/USERDATA/MSpolupraca/MZaD/Kazachstan-Memorandum.rtf
www.minedu.sk/data/USERDATA/MSpolupraca/MZaD/Kazachstan-Memorandum.rtf
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Štát stanovuje minimálny počet bodov, ktoré musí maturant 
získať, ak chce študovať na vysokej škole. Ministerstvo školstva 
a vedy vydáva zoznam vysokých škôl, ktoré majú právo zapísať 
študentov, ktorí získali vzdelávacie granty. Vyberá ich na základe 
viacerých kritérií (kvalita vzdelávania a odbornej prípravy; 
vybavenie školy, kvalifikácia akademických pracovníkov; využitie
moderných metód vyučovania a vzdelávania; uplatnenie sa 
absolventov na trhu práce; regionálne potreby). 

Kazachstan sa snaží o internacionalizáciu svojho 
vysokoškolského systému. Každoročne rastie počet študentov, 
ktorí študujú v zahraničí (realizoval sa napríklad projekt Bolašak 
– Naša budúcnosť, vďaka ktorému mohlo ročne študovať 
niekoľkotisíc občanov Kazachstanu na popredných svetových 
univerzitách), v Kazachstane pôsobia pobočky zahraničných 
univerzít (najmä ruských), ako aj spoločné vysokoškolské 
inštitúcie (s tureckou, americkou či nemeckou účasťou). 
Počet zahraničných študentov prichádzajúcich študovať  
do Kazachstanu je však pomerne nízky. 

Podmienky prijatia
Základnou podmienkou prijatia na bakalársky program je 
ukončené stredoškolské vzdelanie (minimálne 12 rokov 
vzdelávania). Presné podmienky by mali poskytnúť priamo 
univerzity. 

Jazykové požiadavky
Vyučovacím jazykom je zvyčajne kazašský a ruský. Uchádzač 
o štúdium by ich mal ovládať na takej úrovni, aby zvládol 
štúdium. 

Školné
Pre zahraničných študentov sa pohybuje vo výške okolo 
2 000 USD ročne. 

Z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom 
školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti 
vzdelávania vyplývajú tieto štipendiá:

 Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt 
     počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom vysokoškolského štúdia, ktorí 
majú ukončené minimálne 4 semestre štúdia, ovládajú kazašský 
alebo anglický jazyk. Vybraným uchádzačom poskytne kazašská 
strana bezplatné štúdium a štipendium, slovenská strana uhradí 
cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Zdravotné poistenie 
si štipendista hradí sám. 

 Štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský 
alebo anglický jazyk. Vybraným uchádzačom poskytne kazašská 
strana bezplatné štúdium a štipendium, slovenská strana uhradí 
cestovné náklady do miesta pobytu a späť. Zdravotné poistenie 
si štipendista hradí sám.

Žiadosť o štipendium s požadovanými podkladovými materiálmi 
sa odporúča konzultovať a osobne predložiť buď v SAIA  
v Bratislave, alebo jej regionálnych pracoviskách, resp. zaslať 
doporučenou poštou (platí dátum poštovej pečiatky) ku dňu 
uzávierky (2. február 2010) na adresu:  
SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 821 01 Bratislava

Bližšie informácie, formulár žiadosti a zoznam podkladových 
materiálov:
http://www.saia.sk/article.aspx?id=3845

ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÝ A VÝSKUMNÝ POBYT  
V KAZAŠSKEJ REPUBLIKE

Najvýznamnejšou kazašskou univerzitou je Národná univerzita 
Al-Farabiho, ktorá vznikla v roku 1934. Od roku 1991 nesie 
meno významného kazašského vedca a v roku 2001 jej bol 
dekrétom prezidenta priznaný osobitný štatút národného 
vysokoškolského vzdelávacieho zariadenia. 
Má viac ako 16-tisíc študentov na 105 pracoviskách. 

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

www.edu.gov.kz – stránka ministerstva školstva a vedy
www.tempuskaz.kz – stránka národnej kancelárie programu 
Tempus; informácie o vysokoškolskom vzdelávaní, zoznam 
vysokoškolských inštitúcií
www.testcenter.kz – stránka Národného testovacieho centra; 
informácie o jednotnom národnom teste (UNT), informácie  
o vzdelávacích grantoch (pre občanov Kazachstanu)
www.kazembassy.cz – stránka kazašského veľvyslanectva  
v Českej republike s pôsobnosťou pre Slovensko
www.mzv.sk/astana – stránka slovenského veľvyslanectva  
v Kazachstane

Pri príprave textu sme vychádzali z informácií uverejnených na stránkach uvedených v časti Zaujímavé webové stránky, ako aj na stránkach 
www.daad.de a www.botschaft-kasachstan.de a z materiálu Brief review of higher education in the Republic of Kazakhstan 

(www.tempuskaz.kz/files/Report_HE_June08Eng.doc)

www.mzv.sk/astana
www.kazsu.kz
http://www.saia.sk/article.aspx?c=173&id=3845
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY

ESTÓNSKO                                                                             Uzávierka 1. marec 2010 

Štipendijný program Estophilus

Estónsky inštitút ponúka cudzincom – študentom magisterského  
a doktorandského štúdia, ako aj absolventom doktorandského 
štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, 
prípadne na zber materiálu na napísanie práce na tému 
súvisiacu s Estónskom. 

Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov,  je 
určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo 
spojené s výskumom. Štipendium na 5-mesačné obdobie je  
40 000 EEK. 

Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou. 

Žiadosti a sprievodné dokumenty musia byť predložené do  
1. marca 2010 elektronickou aj klasickou poštou na adresu:

Council at the Estonian Institute
Suur-Karja 14
10140 Tallinn
Estonia

Bližšie informácie o štipendiu, formulár prihlášky, ako aj 
inštrukcie pre žiadateľov: 
http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

Štipendium je určené pre občanov SR, ktorí študujú na vysokej 
škole japanológiu a chcú sa zdokonaliť v japonskom jazyku 
štúdiom na japonskej univerzite a rozšíriť si znalosti o Japonsku. 
Uzávierka prihlášok je 20. februára 2010 na Veľvyslanectve 
Japonského cisárstva v SR. 

Uchádzač musí byť vo veku 18 – 29 rokov (narodený medzi  
2. aprílom 1980 a 1. aprílom 1992) a pri nástupe na japonskú 
univerzitu (október 2010) byť študentom na škole alebo fakulte 
v odbore japonský jazyk alebo japonská kultúra (hlavný odbor 
štúdia) mimo územia Japonska. Po návrate z Japonska musí 
v štúdiu odboru pokračovať. Uchádzač musí mať veľmi dobrú 
znalosť japončiny (musí absolvovať písomný test 1. marca 
2010) a mať dobrý fyzický i psychický zdravotný stav (nesmie 
byť nositeľom infekčných chorôb).

Smernice, prihlášky, formuláre na lekárske potvrdenie  
o dobrom zdravotnom stave a formuláre na odporúčanie sú  
v tlačenej forme k dispozícii na japonskom veľvyslanectve,  
v elektronickej forme na stránke  
http://www.sk.emb-japan.go.jp/mext_scholarship.html. 

Bližšie informácie:
PhDr. Zuzana Želinská
Kultúrna sekcia
Veľvyslanectvo Japonska
Hlavné námestie 2
813 27 Bratislava 
e-mail: japanemb6@stonline.sk

MONBUKAGAKUSHO (MEXT): štipendium japonskej vlády pre študentov japanológie

JAPONSKO                                                                          Uzávierka 20. február 2010

ČESKÁ REPUBLIKA                                                             Uzávierka 28. február 2010

Doktorandské štúdium v oblasti ekonómie na CERGE-EI

CERGE-EI, Centrum pre ekonomický výskum a doktorandské 
štúdium Univerzity Karlovej v Prahe ponúka doktorandské 
štúdium teoretickej a aplikovanej ekonómie v anglickom jazyku. 
Väčšine prijatých študentov je odpustené školné a poskytované 

štipendium, pričom nie je potrebná samostatná žiadosť. 
Uzávierka prihlášok je 28. februára 2010.  
Bližšie informácie o študijnom programe: 
http://www.cerge-ei.cz/phd/default.asp

INDONÉZIA                                                                        Uzávierka 24. február 2010

Štipendiá indonézskej vlády Darmasiswa 
O štipendiá Darmasiswa sa môžu uchádzať študenti z krajín,  
s ktorými má Indonézia diplomatické styky (vrátane Slovenska). 
Účastníci si môžu vybrať jednu zo 45 indonézskych univerzír, na 
ktorých môžu absolvovať buď ročný alebo 6-mesačný pobyt. 
Ročný program je určený na štúdium indonézskeho jazyka  
a umenia (tradičná hudba, tradičný tanec, indonézske remeslá), 
6-mesačný program je určený na štúdium indonézskeho jazyka.

V školskom roku 2010/2011 plánuje indonézska vláda poskytnúť 
750 štipendií.
Uzávierka žiadostí je 24. februára 2010.
Bližšie informácie zájemcovia získajú na webovej stránke  
www.indonesia.sk
a www.darmasiswa.diknas.go.id

http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/
http://www.sk.emb-japan.go.jp/mext_scholarship.html
http://www.cerge-ei.cz/phd/default.asp
www.indonesia.sk
www.darmasiswa.diknas.go.id
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MAĎARSKO                                                                            Uzávierka 15. apríl 2010

Štipendiá Maďarskej štipendijnej rady na postgraduálne štúdium, celé doktorandské štúdium, štipendiá 
pre postdoktorandov, výskumné pobyty pre výskumníkov a pedagógov VŠ

Maďarská štipendijná rada udeľuje štipendiá*:

● na postgraduálne štúdium a výskum (3 – 21 dní alebo  
1 – 10 mesiacov) pre absolventov magisterského a inžinierskeho 
štúdia, vek do 40 rokov, štipendium 79 200 HUF/mesiac  
a 70 000 HUF/mesiac na ubytovanie,  
štipendium kratšie ako 21 dní: 3 000 HUF/deň;

● na celé doktorandské štúdium (36 mesiacov) 
– podmienkou je plynulá znalosť maďarčiny, štipendium je 
podmienečné vzhľadom na následné prijatie na doktorandské 
štúdium, vek do 35 rokov, štipendium 93 000 HUF/mesiac;

● postdoktorandské štúdium, výskum (1 – 10 mesiacov) 
– uchádzač musí mať ukončené PhD., vek do 45 rokov, 
štipendium 118 800 HUF/mesiac a 80 000 HUF/mesiac na 
ubytovanie;

● výskumný pobyt (3 – 21 dní alebo 1 – 10 mesiacov) 
pre výskumníkov a profesorov, ktorí majú minimálne PhD., 
štipendium 118 800 HUF/mesiac a 80 000 HUF/mesiac na 
ubytovanie, štipendium kratšie ako 21 dní: 3 000 HUF/deň.
Štipendiá nepokrývajú cestovné náklady.

* Ďalšie štipendiá (semestrálne štúdium/časť doktorandského 
štúdia/letné jazykové kurzy), ktoré sú uvedené na stránke 
Maďarskej štipendijnej rady, sú zahrnuté v bilaterálnej dohode 
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom školstva Maďarskej republiky v oblasti školstva, 
vedy, športu a mládeže. O tieto štipendiá sa treba uchádzať cez 
SAIA, n. o. (www.saia.sk). 

Uzávierka štipendií Maďarskej štipendijnej rady je  
15. apríla 2010 – treba sa prihlásiť on-line a taktiež zaslať 
materiály aj poštou (rozhoduje poštová pečiatka) na adresu:

Balassi Institute, HSB Office
1519 Budapest
PF. 385
Hungary

Bližšie informácie a zoznam podkladových materiálov nájdete na 
webstránke Maďarskej štipendijnej rady www.scholarship.hu
e-mail: mob@bbi.hu

SLOVENSKO                                                                       Uzávierka 15. február 2010

Štipendium Always na denné vysokoškolské štúdium (10 semestrov)

Cieľom štipendia je umožniť štúdium mladým ľuďom, ktorí by  
z dôvodu svojich finančných obmedzení nemohli študovať na
tej vysokej škole, ktorú si vybrali. Štipendium bude poskytnuté 
dvom študentom na celú dĺžku denného štúdia na vysokej 
škole, maximálne však na 10 semestrov, ak štipendista splní 
všetky kritériá a bude si plniť svoje povinnosti. 
O štipendium môže požiadať každý občan SR republiky vo veku 
17 až 21 rokov, ktorý chce začať študovať na ktorejkoľvek 
vysokej škole na Slovensku v akademickom roku 2010/2011. 

Uchádzač o štipendium sa musí registrovať a vyplniť žiadosť na 
www.always.sk do 15. februára 2010.  
Výška štipendia je 200 eur mesačne. 
Víťaz štipendia, ktorého zriaďovateľom je Procter & Gamble, 
spol. s r. o., sa zaviaže, že po celú dobu štipendijného programu 
sa po vyzvaní zúčastní na podujatiach poskytovateľa, a môže 
byť zobrazený v brožúrach a reklamách (spotoch) zriaďovateľa 
štipendia, a to bez nároku na odmenu.

RAKÚSKO                                                                               Uzávierka 1. marec 2010

Štipendium Franza Werfela

Štipendium je určené mladým univerzitným učiteľom/učiteľkám 
so zameraním na rakúsku literatúru vo veku do 35 rokov. 
Podmienky: dôraz v učiteľskej činnosti na rakúsku literatúru 
(predkladá sa zoznam vedených prednášok a seminárov), 
kontakt s rakúskym vedcom z potenciálnej prijímajúcej 
inštitúcie.

Podpora zahŕňa štipendium 1 040 eur/mes., jednorazový 
príspevok na nákup kníh 93 eur; cestovné si hradí štipendista 
sám. Štipendium sa udeľuje na 4 až 9 mesiacov, s možnosťou 
predĺženia až na 18 mesiacov. 

Štipendisti Franza Werfela môžu pracovať ako hosťujúci 
výskumní pracovníci na univerzitách a v iných výskumných 
inštitúciách alebo sa môžu venovať špeciálnemu štúdiu  
v knižniciach a archívoch. 
Uzávierka na podávanie nových žiadostí je 1. marca 2010 
elektronicky na stránke www.scholarships.at; predĺženia sa 
riešia osobitne.
Bližšie informácie: http://www.oead.at, http://www.grants.at, 

Rakúske kultúrne fórum, Zelená 7, 811 01 Bratislava

NEMECKO                                                                             Uzávierka 14. marca 2010

Štipendium pre mladých kultúrnych manažérov 
Nadácia Roberta Boscha udelí 12 štipendí absolventom VŠ 
zo strednej a východnej Európy na 13-mesačný program 
kvalifikácia v kultúrnom manažmente. Súčasťou programu
je ďalšie vzdelávanie v oblasti plánovania projektov, tímovej 
spolupráce, fundraisingu, práca s médiami, styk s verejnosťou  
a kultúrny marketing. Uzávierka žiadostí je 14. marca 2010
on-line na http://www.moe-kulturmanager.de. 

Do programu sa môžu prihlášiť mladí kultúrni manažéri  
z krajín strednej a východnej Európy, ktorí majú skúsenosti  
s projektmi v oblasti kultúrneho manažmentu, kontakty  
s mladou umeleckou a kultúrnou scénou svojej krajiny a majú 
dobrú znalosť nemeckého jazyka. Program ponúka mesačné 
štipendium 1 000 eur, cestovné do Nemecka, zdravotné, 
úrazové poistenie a poistenie povinného ručenia.

www.scholarship.hu
www.always.sk
www.scholarships.at
http://www.oead.at
http://www.grants.at
http://www.moe-kulturmanager.de
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Pripomíname aktuálne uzávierky žiadostí v SAIA, n. o.       www.saia.sk

Pozor, zmena! 
DÁNSKO mení systém udeľovania štipendií, ktoré mali mať uzávierku v SAIA, n. o., 2. februára. Nové podmienky budú zverejnené 
v polovici februára 2010 na stránke dánskej Agentúry pre medzinárodné vzdelávanie (Styrelsen for International Uddannelse) 
– www.iu.dk (v dánčine) a http://en.iu.dk (v angličtine).

MOLDAVSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný a výskumný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných 
pracovníkov a letný kurz jazyka na šk. rok 2010/2011                                                                     Uzávierka: 29. január 2010
NEMECKO – DAAD 
– štipendiá pre študentov germanistiky na prípravu záverečnej práce                                               Uzávierka: 31. január 2010
KAZAŠSKÁ REPUBLIKA
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný a výskumný pobyt pre študentov a doktorandov 
                                                                                                                                                          Uzávierka: 2. február 2010
BULHARSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt a letný kurz bulharského jazyka na šk. rok 2010/2011 pre 
študentov VŠ, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov VŠ                             Uzávierka: 5. február 2010
RUMUNSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt na šk. rok 2010/2011 a letný kurz jazyka pre študentov VŠ, 
doktorandov, vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov                                                    Uzávierka: 5.  február 2010
ČÍNA 
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na ročný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov VŠ (prioritne študent sinológie), 
doktorandov, vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov a letný kurz jazyka pre učiteľov čínskeho jazyka na šk. rok 
2010/2011                                                                                                                                Uzávierka: 12. február 2010
RUSKO*  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný, jazykový pobyt a celé vysokoškolské a doktorandské štúdium  
na šk. rok 2010/2011 pre študentov VŠ, absolventov bakalárskeho štúdia, absolventov magisterského štúdia, doktorandov, 
vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov                                                                   Uzávierka: 12. február 2010
BELGICKO*

Francúzske spoločenstvo  
– štipendiá na jazykové kurzy v lete 2010 pre učiteľov francúzskeho jazyka, budúcich učiteľov francúzskeho jazyka a študentov 
francúzskeho jazyka                                                                                                              Uzávierka: 19. február 2010
Flámske spoločenstvo  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt na šk. rok 2010/2011 pre doktorandov, mladých 
vysokoškolských učiteľov alebo vedeckých pracovníkov                                                             Uzávierka: 19. február 2010

GRÉCKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na výskumný pobyt, kurz modernej gréčtiny a krátkodobý prednáškový alebo výskumný 
pobyt študentov VŠ, doktorandov, vedeckých pracovníkov, pedagogických pracovníkov VŠ                 Uzávierka: 19. február 2010
CYPRUS  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na krátkodobé alebo dlhodobé odborné štúdium pre absolventov SŠ, študentov VŠ, 
absolventov VŠ a doktorandov                                                                                                          Uzávierka: 26. február 2010
CHORVÁTSKO*  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný a výskumný pobyt pre šk. rok 2010/2011 a letný kurz chorvátskeho jazyka 
pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov                            Uzávierka: 26. február 2010
POĽSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na jazykové letné kurzy v r. 2010, semestrálne a výskumné pobyty v šk. roku 2010/2011 
pre študentov VŠ, doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov                           Uzávierka: 26. február 2010
SRBSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov v šk. roku 2010/2011  
a na letnú školu srbského jazyka a pre vysokoškolských učiteľov v 2010                                          Uzávierka: 26. február 2010
TURECKO*  
– štipendiá tureckej vlády na 2-mesačný letný kurz tureckého jazyka a kultúry pre študentov VŠ, absolventov VŠ a doktorandov 
                                                                                                                                                       Uzávierka: 26. február 2010
ČESKO  
– štipendiá na semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov a na letnú školu slovanských štúdií pre študentov, doktorandov  
a vysokoškolských učiteľov na šk. rok 2010/2011             Uzávierka: 2. marec 2010
ČIERNA HORA  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov na šk. rok 2010/2011 
                  Uzávierka: 2. marec 2010
ISLAND  
– štipendium islandskej vlády pre študentov jazykov VŠ na 8-mesačné štúdium islandského jazyka v šk. roku 2010/2011 
                 Uzávierka: 2. marec 2010

www.saia.sk
www.iu.dk
http://en.iu.dk
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2577
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2577
http://www.saia.sk/article.aspx?c=13&id=1252
http://www.saia.sk/article.aspx?c=173&id=3845
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1760
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1760
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1753
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1753
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1818
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1818
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1818
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2108
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2108
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2108
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1746
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1746
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3438
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3438
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3438
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1741
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1741
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3450
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3450
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1759
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1759
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2628
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2628
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1757
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1757
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3778
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3336
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3336
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2564
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2564
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1738
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1738
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LITVA  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov na študijný pobyt a letnú 
jazykovú školu v šk. roku 2010/2011              Uzávierka: 2. marec 2010
EGYPT*  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijné, výskumné pobyty a kurz arabského jazyka pre študentov, doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov                                   Uzávierka: 3. marec 2010
MAĎARSKO*  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody pre študentov, doktorandov, učiteľov VŠ a výskumníkov na študijné/výskumné pobyty a 
letné kurzy                                                   Uzávierka: 5. marec 2010
RAKÚSKO  
– štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko pre študentov (letné jazykové školy – technické smery), doktorandov (pobyty 1 – 4 mesiace 
a letné jazykové školy), postdoktorandov (6 mesiacov) a bývalých štipedistov Akcie (1 mesiac)      Uzávierka: 15. marec 2010
– projekty Akcie Rakúsko – Slovensko                                                                                           Uzávierka: 15. marec 2010
LUXEMBURSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na semestrálny študijný pobyt, krátkodobý pobyt pre odborníkov a doktorandov, 
jazykový pobyt pre šk. rok 2010/2011 a letný zdokonaľovací hudobný kurz        Uzávierka: 17. marec 2010
UKRAJINA*  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt a letný seminár jazyka pre študentov, doktorandov, 
vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov na šk. rok 2010/2011                                Uzávierka: 18. marec 2010
BIELORUSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt a letný kurz bieloruského jazyka pre študentov, 
doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov na šk. rok 2010/2011      Uzávierka: 19. marec 2010
SLOVINSKO  
– štipendiá na základe bilaterálnych dohôd na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov a letnú školu alebo 
seminár slovinského jazyka pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov v šk. roku 2010/2011  
               Uzávierka: 25. marec 2010
TURECKO* 
– štipendiá tureckej vlády na celé magisterské/doktorandské štúdium pre študentov končiacich bakalárske/magisterské štúdium  
a 2- až 8-mesačný výskumný pobyt pre študentov posledného ročníka a absolventov magisterského štúdia, doktorandov, vedeckých 
a pedagogických pracovníkov VŠ                                                Uzávierka: 30. apríla 2010

* predpokladané štipendiá – v čase uzávierky tohto Bulletinu SAIA zahraničný partner ešte nepotvrdil podmienky udelenia 
štipendií. Aktuálne informácie sú zverejnené na www.saia.sk 

AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, 
SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ

uzávierka žiadostí o štipendiá  
a predkladanie projektov

15. marec 2010

http://www.aktion.saia.sk

Nové publikácie SAIA, n. o.

Štúdium v zahraničí
– Ruská federácia
– Maďarsko

SAIA, n. o., v decembri 2009 vydala dve nové 
publikácie, ktoré si záujemcovia môžu prečítať/

stiahnuť na www.saia.sk

http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_RF.pdf
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_Madarsko.pdf

štúdium v zahraničí

RUSKÁ  
FEDERÁCIA

Zostavila redakcia Bulletinu SAIA 

Vydala SAIA, n. o., 2009
Vyšlo s finančnou podporou Ministerstva školstva SR

ISBN – 978-80-88928-93-5

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým 
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených 
v publikácii. 

Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli 
aktuálne v čase zostavovania príručky (jeseň 2009) 

štúdium v zahraničí

MAĎARSKO

Zostavila redakcia Bulletinu SAIA 

Vydala SAIA, n. o., 2009
Vyšlo s finančnou podporou Ministerstva školstva SR

ISBN – 978-80-88928-92-8

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým 
informačným centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených 
v publikácii. 

Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli 
aktuálne v čase zostavovania príručky (jeseň 2009) 

http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3374
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3374
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1743
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1743
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1751
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1751
http://www.saia.sk/?c=1004
http://www.saia.sk/?c=1004
http://www.aktion.saia.sk/?c=1005
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1735
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1735
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1815
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1815
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3663
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3663
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1756
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1756
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1725
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1725
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1725
http://www.aktion.saia.sk
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_RF.pdf
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_Madarsko.pdf
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_RF.pdf
http://www.saia.sk/images/publikacie/SvZ_Madarsko.pdf
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OZNAMY

 VÝZVA NA PREDKLADANIE ŽIADOSTÍ V RÁMCI PROGRAMU ATLANTIS (EÚ — USA)
Európska komisia spolu s Ministerstvom školstva Spojených štátov amerických vypísala nové kolo pre podávanie žiadostí na 
podporu projektov zahrnutých do série aktivít v rámci transatlantickej spolupráce v oblasti vyššieho a odborného školstva 
združených pod spoločným názvom ATLANTIS (Actions for Transatlantic Links and Academic Networks for Training and Intergrated 
Studies). Výzva sa týka nasledujúcich činností: projekty spoločných študijných programov, krátkodobej mobility a podpora rozvoja 
spolupráce. 
Uzávierka podávania žiadostí je 8. apríla 2010. 
Program umožňuje: 

- zlepšiť kvalitu ľudských zdrojov,
- rozvíjať medzinárodné a interkulturálne zručnosti,
- upevňovať vzájomné porozumenie.

Aktivity programu sú zamerané:
- na získanie transatlantickej akademickej hodnosti v rámci medziuniverzitných projektov,
- na financovanie výnimočných projektov v rámci mobilít,
- na projekty zamerané na strategické zmeny vysokoškolského vzdelávania.

Podrobné informácie o programe sú zverejnené na http://ec.europa.eu/education/programmes/eu-usa/index_en.html 

Žiadosť o udelenie grantu v rámci tejto výzvy na rok 2010 môžu podať inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a inštitúcie 
odborného vzdelávania a prípravy. Ak ide o opatrenia orientované na politiku v tejto oblasti, výzva sa vzťahuje aj na ďalšie 
organizácie, ako sú akreditačné agentúry, vzdelávacie agentúry alebo organizácie, súkromné spoločnosti, skupiny pôsobiace  
v priemysle a obchode, mimovládne organizácie, výskumné ústavy a odborné organizácie. Oprávnení uchádzači musia mať sídlo  
v jednej z krajín Európskej únie. Konzorcium, ktoré pošle žiadosť v rámci programu Atlantis, musí spĺňať nasledovné kritéria 
členstva: 
— Projekty konzorcií pre transatlantické akademické tituly sa musia skladať z jedného z dvoch typov konzorcií/možností 
členstva:

1. minimálne z dvoch inštitúcií EÚ z rôznych členských štátov EÚ a jednej inštitúcie z USA; alebo  
2. minimálne z dvoch inštitúcií EÚ z rôznych členských štátov a dvoch inštitúcií z USA (z rovnakých alebo rozdielnych štátov). 

— Excelentnosť v projektoch mobility musí obsahovať aspoň dve inštitúcie EÚ z rôznych členských krajín a dve inštitúcie USA  
(z rovnakých alebo rozdielnych štátov). Dodatoční partneri, ktorí sú nad stanovený minimálny počet, nezvyšujú výšku rozpočtu. 
— Opatrenia orientované na politiku musia zahŕňať minimálne dve inštitúcie EÚ z rôznych členských krajín a dve inštitúcie 
z USA (z rovnakých alebo rozdielnych štátov). Dodatoční partneri, ktorí sú nad stanovený minimálny počet, nezvyšujú výšku 
rozpočtu. 

Výzva a detaily programu sú zverejnené na http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/2010/call_us_eu_2010.htm.
Výzva v slovenskom jazyku je na http://eur-lex.europa.eu

Informácie o výzve poskytuje: 
Education, Audiovisual and Culture Executive Agency (EACEA)
Unit P10 – Tempus and Bilateral Cooperation with Industrialised Countries
Avenue du Bourget 1 (BOUR 02/17), 1140 Brussels, Belgium
tel.: (+32 2) 299 64 85, fax: (+32 2) 292 13 28
Kancelária: Rue Colonel Bourg 135-139, Brusel, e-mail: EACEA-EU-US@ec.europa.eu

 PROGRAM ERASMUS MUNDUS — VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV NA ROK 2010 

Program Európskej únie — Erasmus Mundus je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
medzi krajinami Európskej únie a tretími krajinami (mimo EÚ, EFTA a kandidátskych krajín). Výzva na predkladanie návrhov na rok 
2010 sa zameriava na podporu projektov v rámci všetkých troch akcií programu:

Akcia 1 – Spoločné programy  
Akcia 2 – Partnerstvá   
Akcia 3 – Podpora európskeho vysokoškolského vzdelávania

Termín na podávanie žiadostí v rámci všetkých troch akcií je 30. apríla 2010. Žiadosti treba zaslať poštou na adresu výkonnej 
agentúry EACEA, v prípade Akcie 1 je potrebné vyplniť žiadosť aj on-line (formulár má byť prístupný od februára 2010).
Žiadosti poslané faxom alebo e-mailom nebudú akceptované.
Bližšie informácie a prihlášky sú k dispozícii na stránke EACEA: 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_29_09_en.php 
Výzva po slovensky je zverejnená na http://eur-lex.europa.eu
Poznámka: 
Na zjednodušenie identifikácie odborníkov s príslušnou akademickou a vedeckou odbornosťou EACEA vyzýva uchádzačov v rámci akcie 1A
(magisterské študijné programy Erasmus Mundus) a 1B (spoločné doktorandské študijné programy Erasmus Mundus), aby podľa možnosti 
predložili jeden mesiac pred termínom uzávierky (t. j. do 31. marca 2010) krátky opis svojho spoločného programu (v rozsahu max. jednej 
strany s uvedením názvu, príslušnej oblasti/odboru, hlavných partnerov a krátkeho prehľadu štruktúry programu a kľúčových prvkov). 
Vzorový formulár tohto súhrnu spolu s príslušným postupom na predkladanie je k dispozícii na adrese:  
http://eacea.ec.europa.eu/ erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php 

http://eacea.ec.europa.eu/extcoop/usa/2010/call_us_eu_2010.htm
http://eur-lex.europa.eu
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/2010/call_eacea_29_09_en.php
http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2009:294:0018:0024:SK:PDF
http://eacea.ec.europa.eu/ erasmus_mundus/funding/higher_education_institutions_en.php
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Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných 
na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium doma, ale aj  
v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. 
Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň príležitosťou pre 
vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť 
potenciálnych študentov. Okrem toho, že mnohé z takýchto 
podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré 
zhromažďujú informácie o veľthoch na jednom mieste. Takými 
sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business 
Association) – http://www.webafairs.com a University Fairs 
Studycentral – http://www.universityfairs.com.
Pripravili sme pre vás informácie o termínoch a miestach 
konania niektorých veľtrhov (vychádzali sme zo stránky 
organizácie University Fairs, na ktorej nájdete podrobnejšie 
informácie o jednotlivých podudatiach; informácie o väčšine 
nájdete aj na stránke spoločnosti WEBA).

Open Doors Education Fair, Bulharsko
Sofia, 30. – 31. 1. 2010
Varna, 2. 2. 2010

Self-Education, Studies & Career Fair, Litva
Vilnius, 4. 2. 2010 – 6. 2. 2010

The Studyrama International Education and Career Fair
Belgicko, Brusel, 6. 2. 2010

All-Kazachstan International Education Fair, Kazachstan
Almaty, 6. 2. 2010
Astana, 8. 2. 2010 
Atyrau, 10. 2. 2010

17th International Education Fair in Russia, Rusko
Kazaň, 11. 2. 2010
Moskva, 13. 2. 2010
Sankt Peterburg, 14. 2. 2010

KUB EDUCO – Educational Workshop,  
Srbsko
Belehrad, 19. – 20. 2. 2010
Čierna Hora
Podgorica, 22. 2. 2010

Degrees Ahead Irish 
Overseas Universities Road 
Show, Írsko
Dublin, 22. 2. 2010
Cork, 23. 2. 2010
Limerick, 24. 2. 2010
Veľká Británia
Belfast, 25. 2. 2010

Educaturk Student 
Recruitment Fairs, Turecko
Istanbul, 26. – 28. 2. 2010
Ankara, 2. 3. 2010
Izmir, 4. 3. 2010

Poland International Education Fair Perspektywy, 
Poľsko
Varšava, 4. – 6. 3. 2010 

Nairobi International Education Fair, Keňa
Nairobi, 11. – 14. 3. 2010

The Studyrama International Masters and MBA Fair, 
Francúzsko
Paríž, 12. – 13. 3. 2010

Ukrainian International Educational Fair, Ukrajina
Doneck, 13. 3. 2010
Kyjev, 14. 3. 2010

The Days of International Education
Litva
Vilnius, 17. 3. 2010
Lotyšsko
Riga, 19. – 20. 3. 2010
Estónsko
Tallin, 21. 3. 2010

Middle East Education, Training, Equipment & Solutions 
(MEETES), Saudská Arábia
Jeddah, 22. – 25. 3. 2010

International Education Exhibition, Mongolsko
Ulanbátar, 27. – 28. 3. 2010

International Education Fair in Pristina, Kosovo
Priština, 1. 4. 2010 – 3. 4. 2010

Kazachstan International Exhibition „Education and 
Career“, Kazachstan
Almaty, 21. – 23. 4. 2010

Degrees Ahead UK Overseas Universities Road Show, 
Veľká Británia
Guildford, 26. 4. 2010
Bristol, 27. 4. 2010
Birmingham, 28. 4. 2010
Manchester, 29. 4. 2010

VYBRANÉ VEĽTRHY VZDELÁVANIA

       v 1. polroku 2010

http://www.webafairs.com
http://www.universityfairs.com
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Infra Educa – International Education Fair, India
New Delhi, 29. – 30. 5. 2010
Bihar, 12. 6. 2010 – 13. 6. 2010
Jharkhand, 16. 6. 2010 – 17. 6. 2010

The China (Liaoning) International Education Exhibition, 
Čína
Dalian, 16. 7. 2010 – 18. 7. 2010
Anshan, 21. 7. 2010 – 22. 7. 2010
Shenyang, 24. 7. 2010 – 25. 7. 2010

Informácie o vzdelávacích veľtrhoch v Rakúsku záujemcovia nájdu na stránke http://www.bildungsmessen.at/
Veľtrhy zamestnania, štúdia a ďalšieho vzdelávania BeSt (Die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung) sa 

tento rok uskutočnia vo Viedni (4. – 7. marca), v Innsbrucku (20. – 22. októbra) a v Klagenfurte (2. – 4. decembra). 
Bližšie informácie o nich sú na http://bestinfo.at

ACA – Academic Cooperation Association je nezávislá európska organizácia, 
ktorá sa od roku 1993 venuje riadeniu, analýze a zlepšeniu vzdelávania a odbornej 
prípravy, spolupráci v rámci Európy a medzi Európou a ostatnými časťami sveta. Jej hlavné 
zameranie je na vysokoškolské vzdelávanie, ale zahŕňa aj iné oblasti vzdelávania a odbornej 
prípravy. Sekretariát ACA, ktorá združuje 24 podobne zameraných organizácií, je v Bruseli. 

Výročná konferencia ACA 2010

Mozgy na cestách/Brains on the move

Klady a zápory mobility študentov a akademickej migrácie
Gains and losses from student mobility and academic migration

V španielskej Córdobe sa od 16. do 18. mája 2010 uskutoční ďalšia výročná konferencia ACA,  
ktorej hlavnou témou budú medzinárodné mobility študentov vysokých škôl a migrácia výskumných pracovníkov  
a vysokoškolských učiteľov.

Konferencia účastníkom ponúkne okrem iného aj empirické dáta o globálnej mobilite a migračnom pohybe s dôrazom 
na mobilitu smerom do Európy a mimo nej, ako aj v rámci kontinentu. Počas workshopov bude možnosť diskutovať  
o impulzoch, ktoré stoja za medzinárodnou mobilitou a migráciou, pozrieť sa, či je možné pomenovať ich jasné klady 
a zápory, alebo či je v súčasnosti v prípade akademického pohybu lepšie hovoriť skôr o „cirkulácii mozgov“.

Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu zaregistrovať na adrese:
http://www.aca-secretariat.be/08events/evt_register.asp?evt_id=34&zoek=zoek

Registrácia so zľavou je možná do 16. apríla 2010. 

http://www.bildungsmessen.at
http://bestinfo.at
http://www.aca-secretariat.be/08events/evt_register.asp?evt_id=34&zoek=zoek
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