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VYSOKOŠKOLSKÉ 
ŠTÚDIUM  

VO VEĽKEJ BRITÁNII

Národný štipendijný program 
Pobyty počas letného semestra  
akademického roku 2012/2013

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
 štipendiá pre doktorandov
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, 
    doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných/umeleckých 
    pracovníkov

Uzávierka: 31. október 2012 do 16.00 h  
on-line na www.stipendia.sk

On-line systém na podávanie žiadostí  
je otvorený od 12. septembra 2012.
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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM  
VO VEĽKEJ BRITÁNII

Spojené kráľovstvo Veľkej Británie  
a Severného Írska (United Kingdom of Great 
Britain and Northern Ireland) 
Hlavné mesto: Londýn (London)
Úradný jazyk: anglický 

Rozloha: 244 820 km2

Počet obyvateľov: 61 792 000
Administratívne územné členenie: Anglicko, Wales, Škótsko, Severné 
Írsko
História štátu v skratke: 

Anglicko existovalo ako jednotný útvar od 10. storočia, dohoda 
o vzniku únie medzi Anglickom a Walesom z roku 1284 bola 
formalizovaná v roku 1536 (Act of Union). V roku 1707 vytvorili 
Anglicko a Škótsko Veľkú Britániu, legislatívne zjednotenie Veľkej 
Británie a Írska sa uskutočnilo v roku 1801. Anglo-írska dohoda  
z roku 1921 uznala rozdelenie Írska a príslušnosť jeho severnej časti 
k Spojenému kráľovstvu. Súčasný názov krajiny (Spojené kráľovstvo 
Veľkej Británie a Severného Írska) bol prijatý v roku 1927.

Bližšie informácie na stránke Ministerstva zahraničných vecí SR 
(cestovanie a konzulárne info/štáty sveta/Spojené kráľovstvo)

Pre záujemcov o štúdium vo Veľkej Británii sme pripravili 
základné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Spojenom 
kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska. Krajina má 
stáročnú tradíciu poskytovania vysokoškolského vzdelávania 
a jej univerzity a vysoké školy sa umiestňujú na popredných 
priečkach rankingov. Najstaršou univerzitou je The University  
of Oxford, ktorá vznikla v 12. storočí.
Ako v iných krajinách, aj v Británii sa zvyšuje počet študentov 
vysokých škôl, pričom sa zvyšuje aj počet študentov zo 
zahraničia.

Počet študentov na britských vysokých školách  
podľa regiónov

Región/rok 2009/2010 2010/2011

Anglicko 2 093 635 2 097 215

Severné Írsko 50 990 52 000

Škótsko 220 910 221 075

Wales 127 885 131 005

spolu 2 493 415 2 501 295

Počet zahraničných študentov

2009/2010 2010/2011

Zahraniční študenti spolu 405 805 428 225

Študenti z ostatných krajín EÚ 125 045 130 120

Zdroj: The Higher Education Statistics Agency (HESA)
http://www.hesa.ac.uk/ 

Občania Slovenskej republiky, ako občania Európskej únie, 
študujú na britských vysokých školách za tých istých podmienok 
(prijímacie konanie, štipendiá, pôžičky, poplatky za štúdium) ako 
domáci študenti. 
Systém vysokoškolského vzdelávania je rôzny pre Anglicko, 
Wales, Škótsko a Severné Írsko.

Prehľady vysokoškolských systémov 
sú zverejnené v Eurypedii, európskej 
encyklopédii národných vzdelávacích 
systémov 
(http://eacea.ec.europa.eu/education/
eurydice/):

 Anglicko
 Severné Írsko
 Škótsko
 Wales

Vo Veľkej Británii sa platí školné. 
Školné za 1. stupeň vysokoškolského vzdelávania (bakalárske 
štúdium) je v Anglicku do 9 000 libier ročne, vo Walese  
a Severnom Írsku do 3 465 libier, v Škótsku je bakalárske 
štúdium bezplatné. Na úhradu školného štát poskytuje 
študentskú pôžičku, splácať ju absolvent musí začať po 
dosiahnutí ročného príjmu 21 000 libier. 
V Anglicku, Severnom Írsku a Walese bakalárske štúdium trvá  
3 roky, v Škótsku 4 roky. 

Vyhľadávať britské vysokoškolské inštitúcie môžu záujemcovia  
aj na portáli http://map.educationuk.org/ 

Na bakalárske štúdium sa záujemcovia prihlasujú prostredníctvom 
portálu UCAS – www.ucas.ac.uk 

Na konzervatóriá sa záujemcovia prihlasujú prostredníctvom portálu 
CUCAS – http://www.cukas.ac.uk/

http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_DD6F67735A1B6F80C12576350033486B_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&MENU=staty_sveta&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/karta_statov.nsf/%28vw_ByID%29/ID_5A34D6D89F5D8B69C125707A0044105D
http://www.mzv.sk/servlet/content?MT=/App/WCM/main.nsf/vw_ByID/ID_DD6F67735A1B6F80C12576350033486B_SK&OpenDocument=Y&LANG=SK&MENU=staty_sveta&TG=BlankMaster&URL=/App/WCM/karta_statov.nsf/%28vw_ByID%29/ID_5A34D6D89F5D8B69C125707A0044105D
http://www.hesa.ac.uk/content/view/1897/239/
http://www.hesa.ac.uk/content/view/1897/239/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-England:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Northern-Ireland:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Scotland:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/United-Kingdom-Wales:Overview
http://map.educationuk.org/
http://www.ucas.ac.uk 
http://www.cukas.ac.uk/
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Podmienky prijatia na štúdium
Základnou podmienkou prijatia na 1. stupeň vysoko-
školského štúdia je ukončené stredoškolské vzdelanie. 
Maturitné výsledky sa musia dodatočne zaslať najneskôr  
do 31. augusta. Špecifické podmienky si určujú samotné vysoké 
školy.
Záujemca, ktorý sa chce zdokonaliť pred nástupom na 
vysokú školu nielen v anglickom jazyku, ale aj vo vybraných 
predmetoch, môže navštevovať ročný prípravný kurz University  
International Foundation Year, ktorý ponúkajú takmer všetky 
školy. 

Uchádzači sa na vysoké školy prihlasujú on-line 
prostredníctvom agentúry Universities and Colleges Admissions 
Service (UCAS), v troch termínoch: 
15. október – uzávierka na lekárske a veterinárne kurzy, na 
univerzity v Oxforde a Cambridge (je potrebné prihlásiť sa 
nielen cez UCAS, ale aj na vybranej škole), 
15. január – uzávierka na všetky kurzy, ktoré nemajú 
uzávierku 15. októbra a 24. marca,
24. marec – uzávierka na kurzy v oblasti umenia a dizajnu 
(okrem tých, ktoré majú uzávierku 15. januára).

Žiadosti podané medzi 16. januárom a 30. júnom (na umenie  
a dizajn od 25. marca do 30. júna) posúdia univerzity a školy do 
19. júla len v prípade, ak nebudú všetky miesta obsadené. 

V žiadosti môžu uchádzači uviesť až 5 kurzov (pri medicíne 4)  
a pri uchádzaní sa o štúdium na Oxfordskej alebo 
Cambridgeskej univerzite sa musí uchádzač rozhodnúť len 
pre jednu zo škôl. Výška poplatku za žiadosť závisí od počtu 
vybraných odborov. Za jeden kurz v prihláške je poplatok  
12 libier a pre viac kurzov sa platí 23 libier. 

Školy potom predložia uchádzačom ponuku a určia, aké 
výsledky majú dosiahnuť na záverečných skúškach zo strednej 
školy. Po zverejnení výsledkov záverečných skúšok školy 
potvrdia alebo nepotvrdia prijatie študenta. Maximálne počty 
prijímaných študentov určujú zriaďovatelia škôl. V odboroch 
medicína, zubné lekárstvo a učiteľstvo určuje kvóty štát.

Na 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania – magisterské 
štúdium, ktoré trvá 12 mesiacov – sa zasiela vyplnená žiadosť  
s odporúčaniami a poplatkom na vybranú inštitúciu. Vačšina 
postgraduálnych kurzov (delia sa na research a taught) nemá 
uzávierku, prihlášky sa podávajú priebežne, ale odporúča sa 
podať si žiadosť najneskôr pol roka pred začiatkom štúdia. 

Škola môže od uchádzača požadovať aj interview (buď vo 
Veľkej Británii alebo cez telefón). Na niektoré kurzy, napríklad 
sociálnu prácu, sa podáva žiadosť prostredníctvom agentúry 
UCAS, na ďalšie kurzy bezplatne aj prostredníctvom agentúry 
UKPASS.  

Vo všeobecnosti podrobne vyplnená žiadosť je doplnená  
o akademické výsledky, pracovné skúsenosti, esej (personal 
statement), zdôvodnenie, prečo chce uchádzač študovať 
vybraný kurz, v prípade vedeckého kurzu aj výskumný plán. 
Výborné (neformálne) odporúčania môžu výrazne pomôcť 
dobre sa umiestniť. V jednom roku si môže každý uchádzač 
podať neobmedzený počet žiadostí na magisterské štúdium, 
ale odporúča sa vybrať si 6 až 8 kurzov. Katedry (departments)  
prijímajú žiadosti už rok pre nástupom na štúdium. O medicínu 
a právo je veľký záujem, a preto sa odporúča podať si žiadosť 
čo najskôr. Školné na humanitných a spoločenských vedách je 
od 7 000 do 13 000 libier, klinické kurzy od 10 000 do 24 000 
libier, MBA kurzy od 10 000 do 33 000 libier. 

Na 3. stupeň vysokoškolského štúdia sa hlásia uchádzači 
priamo na vybranú inštitúciu. Štúdium sa začína buď v januári, 
apríli alebo októbri. 
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big map
UK universities and colleges for 2013 entry
A guide for UK and other European students

A20 • The University of Aberdeen
A30 • University of Abertay Dundee
A40 • Aberystwyth University 
A44 • Accrington and Rossendale College
A45 • The College of Agriculture, Food and Rural Enterprise
A50 • American InterContinental University – London
A60 • Anglia Ruskin University
A65 • Anglo European College of Chiropractic
A66 • The Arts University College at Bournemouth (formerly

Arts Institute at Bournemouth)
A70 • Askham Bryan College
A80 • Aston University, Birmingham
B06 • Bangor University
B11 • Barking and Dagenham College
B15 • Basingstoke College of Technology
B16 • University of Bath
B20 • Bath Spa University
B21 • City of Bath College
B22 • University of Bedfordshire
B23 • Bedford College
B24 • Birbeck, University of London
B25 • Birmingham City University 
B30 • Birmingham Metropolitan College (formerly 

Matthew Boulton College)
B32 • The University of Birmingham
B35 • University College Birmingham 
B37 • Bishop Burton College
B38 • Bishop Grosseteste University College Lincoln
B40 • Blackburn College
B41 • Blackpool and The Fylde College An Associate College

of Lancaster University
B44 • University of Bolton
B50 • Bournemouth University
B54 • BPP University College Of Professional Studies Limited
B56 • The University of Bradford
B60 • Bradford College: An Associate College of Leeds

Metropolitan University
B70 • Bridgwater College
B72 • University of Brighton
B73 • British Institute of Technology & E-commerce
B74 • Brighton and Sussex Medical School
B77 • Bristol, City of Bristol College
B78 • University of Bristol
B79 • Bristol Filton College
B80 • University of the West of England, Bristol
B81 • British College of Osteopathic Medicine
B83 • Brooklands College
B84 • Brunel University
B87 • British School of Osteopathy
B90 • The University of Buckingham
B92 • Brooksby Melton College
B94 • Buckinghamshire New University
C05 • University of Cambridge
C10 • Canterbury Christ Church University
C15 • Cardiff University
C20 • Cardiff Metropolitan University (UWIC)
C22 • Coleg Sir Gar/Carmarthenshire College
C30 • University of Central Lancashire
C35 • Central School of Speech and Drama (University of

London)
C55 • University of Chester
C57 • Chichester College
C58 • University of Chichester
C60 • City University
C62 • City College, Birmingham
C64 • City College Coventry
C69 • City of Sunderland College
C71 • Cleveland College of Art and Design
C72 • Cliff College
C75 • Colchester Institute
C78 • Cornwall College
C80 • Courtauld Institute of Art (University of London)

C85 • Coventry University
C88 • Craven College
C92 • University Centre, Croydon (Croydon College)
C93 • University for the Creative Arts
C99 • University of Cumbria
D22 • Dearne Valley College
D26 • De Montfort University
D39 • University of Derby
D52 • Doncaster College
D55 • Duchy College
D58 • Dudley College of Technology
D65 • University of Dundee
D86 • Durham University
E10 • Ealing, Hammersmith and West London College
E14 • University of East Anglia
E28 • University of East London
E29 • East Riding College
E30 • Easton College
E32 • East Surrey College (incorporating Reigate School of

Art, Design and Media)
E42 • Edge Hill University
E56 • The University of Edinburgh
E59 • Edinburgh Napier University
E70 • The University of Essex
E77 • European Business School, London
E78 • European School of Economics
E80 • European School of Osteopathy
E81 • Exeter College
E84 • University of Exeter
F33 • University College Falmouth
F66 • Farnborough College of Technology
G14 • University of Glamorgan, Cardiff and Pontypridd
G28 • University of Glasgow
G42 • Glasgow Caledonian University
G43 • The Glasgow School of Art
G45 • Gloucestershire College
G50 • The University of Gloucestershire
G53 • Glyndwr University
G56 • Goldsmiths (University of London)
G59 • Gower College Swansea
G70 • University of Greenwich
G74 • Greenwich School of Management
G80 • University Centre Grimsby
G90 • Guildford College
H12 • Harper Adams University College
H14 • Havering College of Further and Higher Education
H18 • Hereford College of Arts
H24 • Heriot-Watt University, Edinburgh
H36 • University of Hertfordshire
H39 • Highbury College
H48 • Heythrop College (University of London)
H49 • University of the Highlands and Islands
H50 • Holborn College
H54 • Hopwood Hall College
H60 • The University of Huddersfield
H72 • The University of Hull
H73 • Hull College
H75 • Hull York Medical School
I50 • Imperial College London
I55 • ifs School of Finance
I60 • Islamic College for Advanced Studies
K12 • Keele University
K15 • Kensington College of Business
K24 • The University of Kent
K60 • King’s College London (University of London)
K84 • Kingston University
K90 • Kirklees College
L05 • Lakes College – West Cumbria
L14 • Lancaster University
L17 • The College of Law
L21 • Leeds City College
L23 • University of Leeds
L24 • Leeds Trinity University College
L27 • Leeds Metropolitan University
L28 • Leeds College of Art
L30 • Leeds College of Music
L34 • University of Leicester
L36 • Leicester College
L39 • University of Lincoln
L41 • The University of Liverpool
L42 • Lincoln College
L43 • Liverpool Community College
L46 • Liverpool Hope University
L48 • The Liverpool Institute for Performing Arts
L51 • Liverpool John Moores University
L53 • Coleg Llandrillo Cymru
L54 • London Electronics College
L62 • The London College, UCK
L63 • LCA Business School, London
L68 • London Metropolitan University
L70 • London School of Commerce
L71 • London School of Science and Technology
L72 • London School of Economics and Political Science

(University of London)
L75 • London South Bank University
L77 • Loughborough College
L79 • Loughborough University
M10 • The Manchester College
M20 • The University of Manchester
M40 • The Manchester Metropolitan University
M62 • Medway School of Pharmacy
M65 • Coleg Menai
M77 • Mid-Cheshire College
M80 • Middlesex University
M93 • Moulton College
M95 • Mountview Academy of Theatre Arts
M99 • Myerscough College
N11 • Nazarene Theological College
N13 • Neath Port Talbot College
N21 • Newcastle University
N23 • Newcastle College
N28 • New College Durham
N30 • New College Nottingham
N31 • Newham College of Further Education
N33 • New College Stamford
N36 • Newman University College, Birmingham
N37 • University of Wales, Newport
N38 • University of Northampton
N39 • Norwich University College Of The Arts
N41 • Northbrook College Sussex
N49 • NESCOT, Surrey
N51 • New College Telford
N58 • North East Worcestershire College
N61 • North Glasgow College
N64 • North Lindsey College
N77 • Northumbria University
N78 • Northumberland College

N79 • North Warwickshire and Hinckley College
N82 • Norwich City College of Further and Higher Education 

(An Associate College of the UEA)
N84 • The University of Nottingham
N91 • Nottingham Trent University
O25 • Oxford and Cherwell Valley College
O33 • Oxford University
O66 • Oxford Brookes University
P26 • University of London Institute in Paris
P35 • Pembrokeshire College (Accredited College of University

of Glamorgan)
P37 • Peninsula College of Medicine and Dentistry
P51 • Petroc
P56 • University Centre Peterborough
P60 • Plymouth University
P63 • UCP Marjon: University College Plymouth St Mark 

and St John
P65 • Plymouth College of Art (formerly Plymouth College 

of Art and Design)
P80 • University of Portsmouth
Q25 • Queen Margaret University, Edinburgh
Q50 • Queen Mary, University of London
Q75 • Queen’s University Belfast
R06 • Ravensbourne
R12 • The University of Reading
R18 • Regent’s Business School London (Regent’s College)
R20 • Richmond, The American International University

In London
R36 • The Robert Gordon University
R48 • University of Roehampton
R51 • Rose Bruford College
R52 • Rotherham College of Arts and Technology
R54 • Royal Agricultural College
R55 • Royal Academy of Dance
R72 • Royal Holloway, University of London
R84 • Royal Veterinary College (University of London)
R86 • Royal Welsh College of Music and Drama (Coleg

Brenhinol Cerdd a Drama Cymru)
R90 • Ruskin College Oxford
S01 • Scottish Agricultural College
S03 • The University of Salford
S05 • SAE Institute
S08 • Sandwell College
S09 • School of Oriental and African Studies 

(University of London)
S18 • The University of Sheffield
S21 • Sheffield Hallam University
S22 • Sheffield College
S26 • Solihull College
S27 • University of Southampton
S28 • Somerset College of Arts and Technology
S30 • Southampton Solent University
S32 • South Devon College
S34 • Sparsholt College Hampshire
S35 • Southport College
S36 • University of St Andrews
S41 • South Cheshire College
S42 • South Downs College
S43 • South Essex College of Further & Higher Education 
S46 • South Nottingham College
S49 • St George’s, University of London
S51 • St Helens College 
S52 • South Tyneside College
S64 • St Mary’s University College, Twickenham
S69 • Stephenson College Coalville
S72 • Staffordshire University
S74 • Stratford upon Avon College
S75 • The University of Stirling
S76 • Stockport College
S77 • Stourbridge College
S78 • The University of Strathclyde
S79 • Stranmillis University College: A College of Queen’s

University Belfast
S82 • University Campus Suffolk (UCS)
S84 • University of Sunderland
S85 • University of Surrey
S90 • University of Sussex
S93 • Swansea University 
S96 • Swansea Metropolitan University 
S98 • Swindon College
T10 • Tameside College
T20 • Teesside University
T80 • University of Wales Trinity St. David
T85 • Truro and Penwith College
T90 • Tyne Metropolitan College
U20 • University of Ulster
U40 • University of the West of Scotland 
U65 • University of the Arts London
U80 • University College London (University of London)
U95 • Uxbridge College
W05 • The University of West London
W08 • Wakefield College
W12 • Walsall College
W17 • Warrington Collegiate
W20 • The University of Warwick
W25 • Warwickshire College
W35 • College of West Anglia
W36 • West Cheshire College
W50 • University of Westminster
W51 • City of Westminster College
W52 • Westminster Kingsway College
W65 • West Thames College
W67 • Wigan and Leigh College
W73 • Wirral Metropolitan College
W74 • Wiltshire College 
W75 • University of Wolverhampton
W76 • University of Winchester
W80 • University of Worcester
W81 • Worcester College of Technology
W85 • Writtle College
Y50 • The University of York
Y70 • York College
Y75 • York St John University
Y80 • Yorkshire Coast College of Further and

Higher Education

Conservatoires UK Admissions Service (CUKAS) 

B34 • Birmingham Conservatoire 
L31 • Leeds College of Music
R56 • Royal College of Music
R57 • Royal Northern College of Music
R58 • Royal Conservatoire of Scotland 
R59 • Royal Welsh College of Music and Drama  
T75 • Trinity Laban Conservatoire of Music and Dance
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Use Course Finder at 
www.ucas.com to find 
out which courses might 
suit you and the 
universities and colleges 
that offer them.

You can apply for up to 
five courses using the 
online application 
system at 
www.ucas.com.

You can check the 
progress of your 
application using Track 
at www.ucas.com, 
which will be updated as 
we receive decisions 
from universities and 
colleges. 

We receive most exam 
results direct from the 
awarding bodies – you 
can check the list at 
www.ucas.com. 
Check Track at 
www.ucas.com.com to 
see if you’ve got a place 
on your chosen course.

If you have received 
different grades than 
expected, there may be 
other options available. 
You need to look at Track 
and course vacancies at 
www.ucas.com. 

Make sure you have 
everything ready, such 
as accommodation, 
finances, travel 
arrangements, books 
and equipment required 
for the course.
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how-to guides
and video
responses 
to questions
about applying

Don’t forget to download
the UCAS Connect
mobile app for Android,
Nokia or iphone

Type a question
into the search
box to get
instant answers

See what it's like to apply
to uni through the eyes of
our student bloggers and
read about their UCAS
journeys so far

Find links 
to UCAStv,
Facebook,
Twitter and
more!

Watch

Blog

Got a question? Make sure you visit UCAS Connect, it's where
you’ll find the answers you need.

Find your answers at UCAS Connect

www.ucasconnect.com

Follow the UCAS applicant journey step-by-step below.
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 information about courses and unis
 expert advice from UCAS
 exclusive discounts for card holders

www.ucas.com/ucascard




Going to university or 
college in autumn 2013?

Get a FREE UCAS card with 
all these great benefits:

What publications are available from UCAS?
UCAS sells a range of publications covering what to study, where to go, 
how to apply, admissions tests, personal statements, student finance, 
gap years and much more. 

For more information and to order, visit www.ucasbooks.com. 

BRAND NEW PUBLICATION FROM UCAS 

The UCAS Guide to Getting into University 
and College

This friendly step-by-step guide covers the
entire research and application process,
including helpful tips from students,
universities; as well as myth busters, case
studies, checklists and flowcharts.

Published: January 2011                Price: £11.99       

Progression series for 2013 entry Published: June 2012

These titles focus on some of the subjects for which course entry is most competitive.  
Apart from course listings, the guides include entry requirements, job profiles, 
career options and case studies.  The titles in the series are:

• Art and Design
• Economics, Finance and Accountancy
• Engineering and Mathematics
• Journalism, Broadcasting, Media Production 

and Performing Arts               
• Law
• Medicine, Dentistry and Optometry
• Nursing, Healthcare and Social Work
• Psychology
• Sports Science and Physiotherapy
• Teaching and Education

Price: £15.99

“...the most comprehensive guide...offers fabulous tips and advice...” Head of Careers
New for 2013

The pros and cons of league

tables, and how to use them. 

Step 1- Choosing courses
Your first step is to find out all about the universities and colleges and the
courses they offer, so you can decide which courses to include on your
application. Try to use as many of the following sources of information as
possible.   

COURSE FINDER

Course Finder is our new, intuitive search engine available at
www.ucas.com/coursefinder. Developed based on actual user requirements, 
Course Finder enables you to search courses by a wide range of features
including subject, qualification, region and campus.  There’s also the ability to
filter your searches by fees, professional bodies, entry year and whether single or
combined subjects. You can research courses starting in 2013 on Course Finder
from May 2012.

CONNECT WITH UCAS

Visit www.ucasconnect.com for links to useful UCAStv how-to video guides,
such as choosing courses and attending events, get tips on applying and read
student blogs. From here you can also link to our Facebook, Twitter and 
YouTube pages.   

UCAS CONVENTIONS

We hold around 50 higher education conventions every year throughout the UK.
Most universities and colleges attend the conventions so that their admissions
staff can provide information about their institutions and courses. At the
conventions we hold seminars to guide you through the application process and
help you prepare for life as a student. Visit www.ucasevents.com/conventions
for more information about the conventions and to find out where and when
they take place. 

OPEN DAYS AND TASTER COURSES

Most universities and colleges run open days, which give you the opportunity to
look around the institution, meet tutors and students, and ask questions. Some
universities and colleges also run short ‘taster’ courses that give you the chance
to sample the academic and social life. You can find the dates for open days in
the list of universities and colleges at www.ucas.com. 

Our Open days booklet includes a full list of open days, taster courses and
UCAS conventions. It costs £3.50 and you can buy a copy online at
www.ucasbooks.com, or by emailing publicationservices@ucas.ac.uk.

WHEN TO APPLY

You can start to complete your online application for 2013 entry, from early June
2012, but please make a note of these important dates.

• Early September 2012 – Opening date for receiving applications at UCAS.

• 15 October 2012  – Application deadline for UCAS to receive applications for all
medicine, dentistry, veterinary medicine and veterinary science courses and for all
courses at the universities of Oxford and Cambridge.

• 15 January 2013 – Application deadline for UCAS to receive applications for all
courses, except those listed above with a 15 October deadline and some art and
design courses that have a 24 March deadline. Visit Course Finder at
www.ucas.com to find out the deadlines for art and design courses.

• 25 February 2013 – Extra starts. See Step 3 for information about Extra.

• 24 March 2013 – Application deadline for UCAS to receive applications for some
art and design courses. Visit Course Finder at www.ucas.com to find out whether
art and design courses have a 15 January or 24 March deadline.   

• 30 June 2013 – Final application deadline for UCAS to receive all applications,
including those from outside the UK and EU. Any applications received after this
date go directly into Clearing. See Step 5 for information about Clearing.

• 20 September 2013 – Last date UCAS can accept applications for courses
starting in 2013.

DON’T FORGET…

Universities and colleges have agreed to consider your application if we receive it by
the appropriate deadline. If we receive it after the deadline, but by 30 June 2013,
universities and colleges will consider it if they still want to make more offers.

HOW TO APPLY

Whatever your age or qualifications, if you want to apply for any of over 35,000
courses at approximately 300 universities and colleges on our website, you must
apply through UCAS. 

You apply online at www.ucas.com through Apply – our secure, web-based
application service that is designed for all our applicants anywhere in the world,
whether they are applying through a school, college or other UCAS-registered centre
or as an individual. Apply is:

• easy to access – all you need is an internet connection

• easy to use – you don’t have to complete your application all in one go: you can
save the sections as you complete them and come back to it later. As you complete
each section, you can click on a help button for guidance on entering information 

• easy to monitor – once you’ve applied, you can use our online Track service at
www.ucas.com to check the progress of your application, including any decisions
from universities or colleges. You can also reply to your offers using Track.

You can only make one application in each year’s application cycle. 

If you are unsure about the application process, your school, college or careers adviser   
will be able to assist you. Further help and advice for applicants and 
parents is available on the UCAS website www.ucas.com.

OXFORD AND CAMBRIDGE

You can apply to only one course at either the University of Oxford or the University of
Cambridge. You cannot apply to both universities.

The only exception to this is if you are applying for the course code A101 (graduate
medicine) at the University of Cambridge. Then you can also apply to course code
A100 (medicine) at Cambridge, in addition to being able to apply for any course at the
University of Oxford. 

HOW MANY CHOICES?

You can apply for up to five course choices on your application. If you are applying for
medicine, dentistry, veterinary medicine or veterinary science, you can only apply for
four courses in any one of these subjects.

Make sure you know the tuition fees for your chosen courses before sending your
application to us.

YOU’LL NEED A REFERENCE

When you have completed all the other sections of your application, you need to
obtain a reference before your application can be sent to us. If you are applying
through a school, college or other UCAS-registered centre, you send your completed
application to them online. They add a reference and send your application to us. If
you are not applying through a UCAS-registered centre, you obtain your referee’s
agreement to provide a reference before entering their details on your application. 
We then send him or her an automated email to request an online reference. Your
referee enters the reference directly onto your application through our secure website. 
We need to receive your completed application with a reference by the appropriate
application deadline, so make sure you give your centre or referee plenty of time to
write your reference.

HOW MUCH WILL IT COST?

You can find information about the application fee and how to pay at
www.ucas.com/students/applying/howtoapply/cost

WANT TO APPLY FOR STUDENT FINANCE?

You shouldn’t wait for your exam results to apply for student finance. You can apply
online for finance as soon as the services for the different countries go live. Check the
relevant website, listed in the ‘Money matters’ section, to find out when the services
go live. By applying early you can have everything sorted before you start your course. 
To make the application process easier, if you live in England, Northern Ireland or
Wales you can choose to share some information on your UCAS application with the
Students Loan Company; and if you live in Scotland you can share this information
with the Student Awards Agency for Scotland (SAAS).       

WANT TO START A COURSE IN 2014?

If you want to start your course in 2014, perhaps because you want to take a gap
year, you should check that the university or college will be able to consider you if you
apply in the 2013 entry application cycle. Some tutors may not be happy to accept
students who take a gap year, because it interrupts the flow of their learning. If you
apply in the 2013 application cycle to start a course in 2014, you must meet the
conditions of any offers by 31 August 2013, unless otherwise agreed by the university
or college. 

Leták s informáciami o vyše 300 britských vysokých školách  
s postupom prihlasovania sa na štúdium je zverejnený na stránke
http://www.ucas.ac.uk/documents/ucasguides/bigmap2013.pdf.
Informácie o prihlasovaní sú aj na portáli EducationUK
http://www.educationuk.org/Article/How-to-apply-for-UK-courses.

Programy, ktoré ponúkajú britské vysoké školy, možno vyhľadávať aj 
na portáli http://xstudy.eu/.

03 

http://www.ucas.ac.uk/documents/ucasguides/bigmap2013.pdf
http://www.educationuk.org/Article/How-to-apply-for-UK-courses
http://xstudy.eu/


BULLETIN SAIA 9/2012 

Vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii
5 najlepších vysokých škôl 

04 

Najlepšie britské vysoké školy v roku 2012 podľa ARWU

Poradie...
Vysokoškolská inštitúcia

...vo svete ...v Británii

5 1 University of Cambridge

10 2 University of Oxford

21 3 University College London

24 4 The Imperial College of Science, Technology  
and Medicine

40 5 The University of Manchester

51 6 The University of Edinburgh

68 7 King’s College London

70 8 University of Bristol

86 9 University of Nottingham

101
 – 

150
10 – 14

London School of Economics and Political Science
The University of Sheffield
University of Birmingham
University of Liverpool
University of Sussex

151 
– 

200
15 – 19

Cardiff University
The University of Glasgow
University of Leeds
University of Southampton
University of Warwick

201
 – 

300
20 – 30

Lancaster University
Newcastle University
Queen Mary, University of London
The University of Reading
University of Aberdeen
University of Durham
University of East Anglia
University of Exeter
University of Leicester
University of St Andrews
University of York

301
 – 

400
31 – 33

Queen’s University Belfast
The University of Dundee
University of Bath

401
 – 

500
34 – 38

London School of Hygiene and Tropical Medicine
Swansea University
The Open University
University of Essex
University of Surrey

Zdroj: http://www.shanghairanking.com

University of Cambridge – http://www.cam.ac.uk/

University of Oxford – http://www.ox.ac.uk/

University College London – http://www.ucl.ac.uk

The Imperial College of Science, Technology  
and Medicine – http://www.imperial.ac.uk

The Academic Ranking of World Universities (ARWU), tzv. šanghajský rebríček,  
je jeden z najznámejších rankingov univerzít. Inštitúcie sú posudzované podľa ich 
akademickej a výskumnej výkonnosti podľa 6 indexov špičkovej výkonnosti vysokej školy/
univerzity v oblastiach: prírodné vedy a matematika, strojárstvo a informatika, biologické  
a poľnohospodárske vedy, klinická medicína a farmácia a sociálne vedy. Systém sa detailne 
venuje aj ďalším čiastkovým indikátorom.

Parametre
Quality of education (kvalita vzdelávania): počet absolventov, ktorí získali Nobelovu cenu, 
alebo Fieldsovu cenou za matematiku (váha indexu 10 %).
Quality of staff (kvalita pedagogického zboru): počet učiteľov s Nobelovou cenou, 
alebo Fieldsovou cenou za matematiku (váha indexu 20 %); počet vysoko citovaných 
výskumníkov (váha indexu 20 %).
Research output (výstupy výskumu): počet článkov publikovaných vo vedeckých 
časopisoch Nature a Science (váha indexu 20 %); počet článkov indexovaných v Thomson Scientific Science Citation Index Expanded a Social 
Science Citation Index.
Size of the institution (veľkosť inštitúcie): vážené skóre posledných piatich indikátorov v pomere k prepočítanému počtu plnoúväzkových 
akademických zamestnancov. 
Pre každý indikátor inštitúcia s najvyšším skóre získa hodnotu 100. Zvyšné inštitúcie získajú hodnotu ako percentuálny podiel z najvyššieho skóre. 

The University of Manchester  
– http://www.manchester.ac.uk 

http://www.shanghairanking.com/Country2012Main.jsp?param=United%20Kingdom
http://www.cam.ac.uk/
http://www.ox.ac.uk/
http://www.ucl.ac.uk
http://www.imperial.ac.uk
http://www.manchester.ac.uk
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Zaujímavé webové stránky o štúdiu  
vo Veľkej Británii

http://www.direct.gov.uk – portál o verejných službách na 
jednom mieste (obdoba slovenského Ústredného portálu 
verejnej správy – obcan.sk) 
www.ucas.ac.uk – UCAS (Universities and College Admissions 
Service) – agentúra, prostredníctvom ktorej sa prihlasujú 
študenti na vysokoškolské štúdium vo Veľkej Británii
www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie o vzdelávaní  
a finančnej pomoci 
www.educationuk.org – portál o vzdelávaní vo Veľkej Británii, 
vyhľadávanie vysokoškolských kurzov
www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít
www.universities-scotland.ac.uk – portál škótskych univerzít, 
informácie o štúdiu v Škótsku
www.ukcisa.org.uk – UKCISA: UK Council for International Student 
Affairs – informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium  
vo Veľkej Británii
www.naric.org.uk – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.ukstudentlife.com – informácie pre zahraničných študentov
www.delni.gov.uk/index/further-and-higher-education/higher-
education.htm – informácie o štúdiu v Severnom Írsku
http://wales.gov.uk/topics/educationandskills/highereducation/
?lang=en – informácie o štúdiu vo Walese 
http://studyinscotland.org/ – informácie o štúdiu v Škótsku

Na portáli verejných služieb Direct.gov.uk záujemcovia nájdu 
aj informácie o financovaní štúdia, systéme pôžičiek na školné 
a princípoch ich splácania. Informácie o financovaní štúdia pre 
občanov iných krajín EÚ sú na: http://www.direct.gov.uk/en/
EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/
StudentsFromOtherEUCountries/index.htm.
Záujemcovia o štúdium v Škótsku nájdu informácie na stránke  
www.saas.gov.uk.

Štipendiá na štúdium vo Veľkej Británii,  
o ktoré sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl 

 Štipendiá, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o. 
     Štipendiá a cestovné granty Národného štipendijného 
        programu  

 Iné štipendiá
 Program Erasmus Mundus – štipendiá na spoločné 
     magisterské a doktorandské programy
 Stáž pre budúcich učiteľov pre študentov posledných 
     ročníkov vysokých škôl s pedagogickým zameraním 
 Štipendiá Scottish Czech and Slovak Summer Scholarship 
     Fund
 Štipendiá/granty slovenských nadácií, ktoré poskytujú  
     v súvislosti so štúdiom v zahraničí. Napríklad: 

Grantový program Nadácie Orange – Šanca pre talenty 
Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička 
Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta 

Informácie o štipendiách záujemcovia nájdu v databáze 
štipendií a grantov na portáli saia.sk, vyhľadávať štipendiá 
môžu aj na portáloch EducationUK www.educationuk.org, ako 
aj www.scholarship-search.org.uk a scholarshipporstal.eu.

http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/StudentsFromOtherEUCountries/index.htm
http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/StudentsFromOtherEUCountries/index.htm
http://www.direct.gov.uk/en/EducationAndLearning/UniversityAndHigherEducation/StudentFinance/StudentsFromOtherEUCountries/index.htm
http://www.saas.gov.uk
http://www.stipendia.sk
http://www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://www.educationuk.org/
http://www.scholarship-search.org.uk
http://www.scholarshipporstal.eu
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy štipendií a grantov  
na www.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je možné podať žiadosť.  
Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti, v ponuke je ikona

V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov  
(ak to nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme  
aj v prípade, ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach. Upozorňujeme, pre 
koho sú určené, a uvádzame termín uzávierky a webovú stránku, kde záujemcovia získajú 
bližšie informácie.

 RÔZNE KRAJINY

Národný štipendijný program – pobyty počas letného semestra akademického roku 2012/2013

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
 štipendiá pre doktorandov
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov  
     a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta v trvaní maximálne 1 rok  
(v závislosti od podmienok v danej štipendijnej kategórii a aktuálnych podmienok výzvy na predkladanie žiadostí).
Uzávierka: 31. október 2012 do 16.00 h on-line na www.stipendia.sk

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS  
(členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, 
Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine)
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Uzávierka: 31. október 2012 (mobility v letnom semestri v rámci sietí), 30. november 2012 (kategória freemover) 
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

Granty na podporu umeleckej mobility Nadácie Roberta Cimmetta 
Uzávierka: 30. septembra 2012 

Nadácia Roberta Cimetta (Fonds Roberto Cimetta/Roberto Cimetta Fund so sídlom v Paríži, Francúzsko) poskytuje cestovné 
granty umelcom (interpretom, tvorcom, učiteľom) a odborníkom pracujúcim v oblasti kultúry (usporiadateľ, administrátor, 
manažér projektu), ktoré pokrývajú náklady spojené s cestovným a získaním víza v prípadoch, keď cieľom cesty sú 
medzinárodné stretnutia profesionálnych umelcov, workshopy, umelecké rezidencie, sympóziá...
Bližšie informácie: http://www.cimettafund.org

Štipendium Ľudmily Čuchranovej pre doktorandky v oblasti prírodných a technických vied
Uzávierka: 15. október 2012 

Slovensko-český ženský fond vyhlásil 5. ročník štipendijného programu na pamiatku Ľudmily Čuchranovej. Štipendium je určené 
slovenským a českým študentkám doktorandského štúdia z oblasti prírodných vied, matematiky, informatiky a iných technických 
odborov, v ktorých je tradične nízke zastúpenie žien. 
Štipendium je určené na čiastočné pokrytie nákladov spojených s účasťou doktorandky na medzinárodných podujatiach,  
vo výnimočných prípadoch aj nákladov spojených s terénnym výskumom. Zo štipendia je možné hradiť cestovné náklady, 
náklady na ubytovanie a konferenčný poplatok. Maximálna výška štipendia je 400 EUR/10 000 Kč.
Bližšie informácie: www.zenskyfond.sk

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.cimettafund.org
http://www.zenskyfond.sk


BULLETIN SAIA 9/2012

Štipendiá a granty 

07 

 AUSTRÁLIA

Štipendium Go8 European Fellowships
Uzávierka: 19. október 2012

Štipendium Go8 European Fellowships je určené pre mladých výskumníkov do 5 rokov po ukončení doktorandského štúdia 
(vek do 40 rokov) z 11 európskych krajín (vrátane Slovenska) na 3- až 6-mesačný pobyt na 8 najlepších austrálskych 
univerzitách – Group of 8 (University of Western Australia, University of New South Wales, Monash University, University  
of Queensland, University of Melbourne, University of Adelaide, University of Sydney, Australian National University). 
Bližšie informácie: www.go8.edu.au, www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships

 BRAZÍLIA 

Štipendium na výskumný pobyt Young Talents
Uzávierka: 1. október 2012

Program Young Talents je určený mladým postdoktorandom s výbornými vedeckými výsledkami na realizáciu 2- až 3-ročného 
výskumného projektu v Brazílii. Štipendium na 12 až 36 mesiacov zahŕňa mesačné štipendium na pokrytie životných nákladov, 
ročný grant, letenky a štipendium na ubytovanie. 

Prihlášku spolu s návrhom výskumného projektu a životopisom uchádzača je možné podať výlučne elektronicky na stránke 
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/jovem-talento3.

Bližšie informácie: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/documents/214072/322ea1b1-f097-4b54-b948-7a94e3314b2f  
(v portugalskom jazyku). 

Program Young Talents je súčasťou brazílskeho štipendijného programu Science without Borders, ktorého cieľom je 
pomocou medzinárodnej mobility študentov a výskumníkov rozšíriť a posilniť inovácie a konkurencieschopnosť vo vede  
a technológii. Prioritné oblasti programu sú prírodné a technické vedy. 
Bližšie informácie o programe: http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/. 

 ČESKÁ REPUBLIKA 

Štipendiá Nádacie pre rozvoj vzdelávania pre slovenských študentov 1. ročníka vysokých škôl v ČR
Uzávierka: 15. september 2012

O štipendium Nadácie pre rozvoj vzdelávania v rámci programu Ľahší rozbeh sa môžu uchádzať slovenskí občania prijatí  
do 1. ročníka na českej vysokej škole. 
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

 FÍNSKO 

Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni 
Uzávierka: 31. október 2012 (na jarný semester), 30. apríl 2013 (na jesenný semester)

Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite a zber 
materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia je 800 eur/mesiac. 
Štipendium administruje fínske Centrum pre medzinárodné mobility CIMO.
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/ 
scholarships_to_masters_students_in_finnish
(Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students outside Finland > Scholarships to Master’s students in 
Finnish)

http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf/jovem-talento3
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/documents/214072/322ea1b1-f097-4b54-b948-7a94e3314b2f
http://www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-eng/
http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_to_masters_students_in_finnish
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_to_masters_students_in_finnish
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 ISLAND

Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov  
Uzávierka: 31. október 2012

Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje 
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti 
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru  
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti. 
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships 

 IZRAEL 

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva 
a vedy 
Uzávierka: 6. novembra 2012 on-line na www.saia.sk

 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov,

 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov 
    2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov.

 JAPONSKO 

Výskumné štipendiá Canon Foundation 
Uzávierka: 15. september 2012 

Štipendium je určené postgraduantom a postdoktorandom, pričom od udelenia magisterského alebo doktorandského titulu 
nemôže uplynúť viac ako 10 rokov. Štipendium sa udeľuje na 3 až 12 mesiacov.
Bližšie informácie: http://www.canonfoundation.org/

 LUXEMBURSKO

Stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Uzávierka: 15. november 2012 

Stáže (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti, 
ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať 
jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné 
jazyky EÚ.

Bližšie informácie o stážach: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 MEXIKO

Štipendiá mexickej vlády v rámci Štipendijného programu 2012
Uzávierka: 30. november 2012 on-line na www.saia.sk

Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný a pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom 
odbore podľa typu štipendijného programu. 

 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov

 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)

 1- až 6- mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného 
     štúdia na univerzite

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
http://www.canonfoundation.org/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
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 odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie 
     informácií o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)

 prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)

 program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie  
     a manažmentu vzdelávania

 NEMECKO 

Štipendiá DAAD na rok 2013  
Uzávierka: 15. november 2012 on-line na www.saia.sk
(o ponuke sme informovali v Bulletine SAIA 7-8/2012) 

 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín, vrátane štipendií ERP (European Recovery 
    Programme) pre ekonómov – Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty  
    – Forschungskurzstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty 
    – Forschungsjahresstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler

 Celé doktorandské štúdium – Promotion in Deutschland

 Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)  
    – Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry – Studienstipendien für Künstler

 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl – Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen  
    für fortgeschritttene Studierende
 
 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD – Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 2013  
Uzávierka: 1. október 2012 

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gastkünstlerstipendien) na rezidenčný pobyt  
v severonemeckom Bielefelde. Združenie tu v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas 
rezidenčného pobytu má umelec/umelkyňa k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant 550 eur. Štipendium nepokrýva 
cestovné náklady. Rezident musí usporiadať výstavu v Galérii Artists Unlimited.
Bližšie informácie: http://www.artists-unlimited.de

Výskumné granty na výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá v Berlíne
Uzávierka: 31. október 2012 

Výskumné granty sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej sa 
Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia a ekonomika. 4- až 6-týždňový 
pobyt im má umožniť počiatočný výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá (The John F. 
Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite Berlín (Freie Universität Berlin). 
Bližšie informácie: http://www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html

Štipendiá Nadácie Beatrice a Rochusa Mummertovcov na celé magisterské štúdium 
Uzávierka: do 1. novembra 2012 

Nadácia v spolupráci s Nadáciou Roberta Boscha ponúka štipendijné pobyty pre študentov ekonomických, prírodovedných  
a technických disciplín na Univerzite v Kolíne (www.uni-koeln.de) a Technickej vysokej škole v Aachene (www.rwth-aachen.de) 
alebo z oblasti turizmu na Nemeckej športovej vysokej škole v Kolíne (www.dshs-koeln.de). Študenti budú zaradení do riadneho 
vysokoškolského štúdia a štipendium im bude udelené na dokončenie štúdia a získanie titulu Master. V rámci štipendijného 
pobytu budú štipendisti absolvovať prax vo vybraných nemeckých firmách. Štipendium je určené študentom technických, 
prírodovedných a ekonomických disciplín, ktorí by mali mať štúdium ukončené záverečnou skúškou (bakalár) s vynikajúcimi 
študijnými výsledkami. 
Bližšie informácie: www.mummertstiftung.de
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Štipendiá bavorskej vlády na postgraduálne študijné pobyty a výskumné pobyty v Bavorsku
Uzávierka: 1. december 2012 

Štipendiá BAYHOST sú určené pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku  
700 eur alebo 860 eur (v prípade, ak štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné požiadať opakovane, 
maximálne trikrát.
Bližšie informácie: www.bayhost.de

 RAKÚSKO

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. október 2012 on-line na www.scholarships.at
Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at.  
Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

Štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 eur/mes. 

Štipendiá pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiace) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 eur/mes. 

Štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: 1 500 eur/mes. 

Kompletná informácia o štipendiách, ako aj o štipendiách na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni), na ktoré sa prijímajú 
žiadosti priebežne, je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2012 on-line na www.aktion.saia.sk 

Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení
Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a a postdoktorandov)

 ŠVAJČIARSKO

Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 30. november 2012 

Švajčiarska vláda ponúka tri typy štipendií:

Štipendium na 9-mesačný postgraduálny pobyt
Štipendium je určené študentom posledného ročníka štúdia, absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 
doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom vo veku do 35 rokov.

Štipendium na 9-mesačný študijný pobyt pre umelcov
Štipendium je určené študentom (ukončené minimálne 4 semestre) a doktorandom umeleckého zamerania vo veku  
do 35 rokov. Vyžaduje sa akceptačný list.
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Štipendium pre postdoktorandov
Štipendium je určené učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom na maximálne 12-mesačný výskumný pobyt  
(s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov). V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 
5 rokov. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi vysokými školami. Uchádzač 
musí ovládať vyučovací jazyk príslušnej vysokej školy (nemčina, francúzština, taliančina, prípadne angličtina).

 TAIWAN 
Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 30. september 2012

Visegrad–Taiwan Scholarships, udeľované Medzinárodným vyšehradským fondom a Národnou radou pre vedu Taiwanu, sú 
určené doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) na 10-mesačné študijné a výskumné 
pobyty (s možnosťou predĺženia na 20 mesiacov) na Taiwane so zameraním na nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, 
biotechnológie, informačné technológie, turizmus, spoločenské a humanitné vedy.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/

 USA 
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie
Uzávierka: 12. október 2012

Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre 
vynikajúcich odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou v oblasti 
klinickej medicíny. 

Bližšie informácie: www.fulbright.sk

Fulbright Scholar-In-Residence Program (SIR)
Uzávierka: 15. október 2012

Program umožňuje inštitúciám v USA pozvať zahraničného lektora na jeden alebo dva semestre. Úlohou odborníka je 
prednášať a poskytovať konzultácie vo vybraných oblastiach, interdisciplinárnych programoch alebo v kurzoch, kde prítomnosť 
zahraničného lektora poskytne medzikulturálny alebo medzinárodný pohľad na problematiku. V rámci SIR návrhy môžu podávať 
jednotlivé inštitúcie, alebo aj konzorcium dvoch alebo viacerých inštitúcií. Inštitúcie môžu navrhnúť svojho kandidáta alebo 
požiadať agentúru Council for International Exchange of Scholars (CIES), aby vybrala vhodného kandidáta vo svete. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.cies.org/sir

Krátkodobé pobyty vysokoškolských pedagógov na Michiganskej univerzite (Ronald and Eileen Weiser Professional 
Development Award Program)
Uzávierka: 15. október 2012

Program umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom krátkodobé pobyty (2 – 4 týždne) na University of Michigan, Ann 
Arbor, USA. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, ktoré chcú realizovať s pracovníkmi 
fakúlt na University of Michigan (informácie o katedrách a programoch univerzity: www.umich.edu). Kandidáti musia mať 
výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie, zdravotné poistenie  
a diéty. Štipendiá sú udeľované vďaka finančnému daru bývalého veľvyslanca USA v Slovenskej republike Ronalda Weisera a 
jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.

Bližšie informácie: www.fulbright.sk, http://www.ii.umich.edu/wcee

Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF) 
Uzávierka: 15. október 2012

Slovensko-americká nadácia (Slovak-American Foundation) ponúka štipendiá v rámci dvoch programov: Profesionálna prax 
a Vedecko-výskumná prax. Profesionálna stáž pre študentov a čerstvých absolventov umožňuje záujemcom získať pracovné 
skúsenosti v dynamických firmách a rôznych mestách. SAF poskytuje štipendium na 6-mesačnú alebo 12-mesačnú stáž 
(internship). Vedecko-výskumná prax umožňuje vedúcim univerzitným a výskumným pracovníkom vykonávať nezávislé alebo 
spoločné výskumné projekty v USA. 

Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org
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 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2012: REGISTRUJTE SVOJE PODUJATIE
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Národným centrom pre 
popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizuje od 5. do 9. novembra 2012 Týždeň vedy a techniky 
na Slovensku 2012. Do programu Týždňa vedy a techniky sa výskumné inštitúcie môžu zapojiť aj organizáciou 
vlastných podujatí (napr. deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia projektov, konferencia, beseda, 
výstava a pod.). Sprievodné podujatia je možné registrovať na stránke www.tyzdenvedy.sk. Všetky sprievodné 
podujatia pridané prostredníctvom webového portálu do 10. októbra 2012 budú spracované v pripravovanej 
tlačenej brožúre sprievodných podujatí Týždňa vedy a techniky za rok 2012.

 GRANTOVÝ PROGRAM HOSŤUJÚCI ZAHRANIČNÝ PROFESOR 2012
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách 
ekonomického a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému Hosťovanie zahraničného profesora/
profesorky ekonómie (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie). Cieľom programu je umožniť vysokým 
školám pozvať významných zahraničných odborníkov z oblasti ekonomickej výučby a výskumu. Návrhy na 
pôsobenie zahraničného hosťujúceho profesora môžu do 31. októbra 2012 zasielať univerzity, vysoké školy  
a fakulty ekonomického smeru a katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných 
fakultách.
Bližšie informácie: www.nadaciavub.sk

 ZAPOJTE SA DO PRIESKUMU ZAMERANÉHO NA MOBILITU A KARIÉRNE 
     CESTY VÝSKUMNÍKOV – DO 15. SEPTEMBRA 2012

V roku 2012 odštartovala Európska komisia realizáciu projektu MORE 2 (Support for continued data collection and 
analysis concerning MObility patterns and career paths of REsearchers) zameraného na podporu systematického 
zberu a analýzy dát o mobilite a kariérnych cestách výskumníkov. Cieľom projektu je poskytnúť medzinárodne 
porovnateľné dáta, indikátory a analýzy pre tvorbu verejných politík formujúcich podmienky pre výkon profesie 
výskumníka v Európe. Prvou zo série aktivít projektu bol prieskum zameraný na medzinárodnú mobilitu, pracovné 
podmienky a kariérne cesty výskumníkov pracujúcich vo výskumných inštitúciach a inštitúciach vyššieho 
vzdelávania v Európe. Nasleduje prieskum zameraný na medzinárodnú mobilitu výskumníkov mimo Európy a súbor 
prípadových štúdií venovaných problematike odmeňovania výskumníkov vo vybraných krajinách Európy. Bližšie 
informácie o projekte MORE 2 a jeho aktivitách sú zverejnené na stránke www.more-2.eu.
Do druhého z plánovaných prieskumov, určeného mimoeurópskym výskumníkom pôsobiacim v Európe, ako aj 
európskym výskumníkom, ktorí za zúčastnili mobility mimo Európy, sa môžete zapojiť do 15. septembra 2012 
vyplnením dotazníka na http://s.chkmkt.com/?e=21264&d=e&h=0B637FEC1B8E248&l=en.

 REBRÍČEK NAJLEPŠÍCH SVETOVÝCH UNIVERZÍT ARWU 2012
V auguste bola zverejnená ďalšia edícia jedného z najznámejších rebríčkov najlepších svetových univerzít ARWU 
(The Academic Ranking of World Universities), známy aj ako tzv. šanghajský rebríček. K dispozícii je na stránke 
http://www.shanghairanking.com/. Rebríček potvrdzuje vedúce postavenie amerických univerzít – v prvej desiatke 
je 8 z USA. Zo slovenských univerzít v TOP 500 nie je ani jedna, v niektorých indikátoroch do rebríčka „prenikla“ 
Univerzita Komenského v Bratislave a v rebríčku podľa odborov štúdia je na 101. – 150. mieste Slovenská technická 
univerzita v Bratislave (informatika/computer science).

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Seminár ACA: Vysoké školstvo v roku 2030 (Higher education in 2030. A look into the crystal ball)

12. október 2012, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=606

 Education Conference 
30. október 2012, Bratislava, Slovensko 
Konferencia je súčasťou iniciatívy Americkej obchodnej komory na Slovensku Rok vzdelávania (AmCham 2012: 
Year of Education). Panel Univerzity sa bude zaoberať otázkami ako zabezpečiť kvalitu absolventov, kvalitu 
univerzít, ale aj partnerstvami univerzít s podnikmi.
Bližšie informácie: http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference

 Európske fórum pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve (European Quality Assurance Forum)  
22. až 24. november 2012, Tallinn, Estónsko 
Témou siedmeho Európskeho fóra pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve je V čom je rozdiel pri 
zabezpečení kvality? (How does quality assurance make a difference?). Skorá registrácia je do 19. októbra.
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eqaf_tallinn.aspx

http://www.tyzdenvedy.sk
http://www.nadaciavub.sk
http://www.more-2.eu
http://s.chkmkt.com/?e=21264&d=e&h=0B637FEC1B8E248&l=en
http://www.cies.org/sir
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Comenius%20University%20in%20Bratislava
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Slovak%20University%20of%20Technology
http://www.shanghairanking.com/Institution.jsp?param=Slovak%20University%20of%20Technology
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=606
http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.eua.be/eqaf_tallinn.aspx
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE 
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 veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business Association) 
– http://webaconnect.ning.com, Studycentral – http://www.universityfairs.com a Holandskej organizácie pre 
medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC – http://www.nuffic.nl.

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,  
      9. – 11. október 2012, Bratislava

Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk

 Dni medzinárodného vzdelávania, október 2012, Pobaltie  
      Vilnius, Litva (11. október), Riga, Lotyšsko (13. október), Tallinn, Estónsko (14. október)

Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/84

 Education beyond borders, 19. – 21. október 2012, Sofia, Bulharsko
Bližšie informácie: http://edu-fair.info/

 China Education Expo 2012, október – november 2012, Čína 
     Peking (20. – 21. október), Si-an (23. október), Čcheng-tu (25. október), Šanghaj (27. – 28. október),  
     Wu-chan (30. október), Čchang-ša (1. november), Kanton/Kuang-čou (3. november)
     Bližšie informácie: http://www.chinaeducationexpo.com

 Medzinárodný veľtrh „Vzdelanie a kariéra v Rusku“, november 2012, Ruská federácia 
     Moskva (8. – 10. november), Petrohrad (23. – 24. november)

Bližšie informácie: http://www.msk.znanie.info/

 Medzinárodný veľtrh „Štúdium v zahraničí“, 15. – 17. november 2012, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: http://webaconnect.ning.com/events/ukraina-international

 Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) Student Fairs, november/december 2012, Švédsko
Stockholm (29. – 30. november), Malmö (5. december) 
Bližšie informácie: http://www.saco.se/en/Education--career/saco-student-fairs/

 Veľtrh vzdelávania Studia 
      4. – 5. december 2012, Helsinki, Fínsko 

Bližšie informácie: http://web.finnexpo.fi/Sites2/Studia/en/Pages/default.aspx

 SciTech Europe 2012
22. november 2012, Brusel, Belgicko
Témou štvrtého ročníka konferencie je Rozšírenie horizontov – vytvorenie jednotného trhu pre rast, výskum  
a inovácie (SciTech Europe 2012: Broadening Horizons – Creating a Single Market for Knowledge, Research and 
Innovation).
Bližšie informácie: http://www.publicserviceevents.co.uk/overview/227/scitech-europe-2012

 Konferencia ISTEC 2012 (International Science, Technology & Engineering Conference)
13. až 15. december 2012, Dubaj, Spojené arabské emiráty 
Cieľom konferencie je poskytnúť platformu na prezentáciu najnovšieho vývoja vo vede a technike. 
Bližšie informácie: www.iste-c.net

http://webaconnect.ning.com/events
http://www.universityfairs.com
http://www.nuffic.nl/nederlandse-organisaties/docs/onderwijspromotie/fairs-worldwide.pdf
http://www.akademiavapac.sk
http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/84
http://edu-fair.info/
http://www.chinaeducationexpo.com
http://www.msk.znanie.info/
http://webaconnect.ning.com/events/ukraina-international
http://www.saco.se/en/Education--career/saco-student-fairs/
http://web.finnexpo.fi/Sites2/Studia/en/Pages/default.aspx
http://www.publicserviceevents.co.uk/overview/227/scitech-europe-2012
http://www.iste-c.net
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 ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE  
Každoročne vychádza mnoho publikácií o vysokoškolskom vzdelávaní. Na niektoré, ktoré vyšli v uplynulých 
mesiacoch, vás chceme upozorniť. Uvádzame linku, kde sa o publikácii dozviete viac.

 Funktionswandel der Universitäten. Differenzierung, Relevanzsteigerung, Internationalisierung. 
www.uni-kassel.de/einrichtungen/incher/publikationen/buecher-2012/funktionswandel-der-universitaeten-
differenzierung-relevanzsteigerung-internationalisierung.html

 The university in the age of globalization: rankings, resources and reforms
www.palgrave.com/products/title.aspx?pid=547309

 Not all international students are the same: Understanding segments,  
      mapping behaviour

www.wes.org/ewenr/12aug/feature.htm

                    National student fee and support systems 2011/2012
                                       http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/ 
                                       facts_and_figures/fees_support.pdf

                                   School and academic calendars 2012/13                              
                                       http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/ 
                                       facts_and_figures/academic_calendar_EN_2012_13.pdf
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