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Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV A MATURANTOV
stredoškolské a vysokoškolské štúdium na Slovensku a v zahraničí 
Už niekoľko rokov sú témou októbrového Bulletinu SAIA 
Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov. Aj tento 
rok sme sa snažili zhromaždiť informácie o možnostiach štúdia 
na Slovensku a v zahraničí (so zameraním na členské štáty 
Európskej únie), ako aj o možnostiach financovania takéhoto
štúdia, teda o štipendiách, grantoch a iných možnostiach 
finančnej podpory, o ktoré sa môžu uchádzať stredoškoláci
a/alebo absolventi stredných škôl.   
Okrem štipendijných pobytov má stredoškolák možnosť 
absolvovať polrok, prípadne celý rok (ale aj dlhšie obdobie) na 
strednej škole v zahraničí za úhradu. Keďže od uchádzačov  
o mobilitné štipendiá (určené na pobyt v inej krajine) sa často 
vyžaduje doklad o jazykových znalostiach, pripravili sme aj 
informácie o jazykových kurzoch a niektorých skúškach, ktoré 
môžu byť maturantom uznané aj ako náhrada maturitnej skúšky 
z cudzieho jazyka.    
Príprave na študijný pobyt v zahraničí je dôležité venovať 
dostatočný čas – zhromažďovaniu informácií o krajine, v ktorej 
chcete študovať, meste a škole, na ktorej máte stráviť dlhší čas. 
Významným pomocníkom je internet. Preto vás upozorníme na 
viaceré webové stránky, kde nájdete bližšie informácie o štúdiu, 
štipendiách či jazykových skúškach alebo jazykových kurzoch...

Publikáciu nájdete na  
www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/

Tému sme sa 
rozhodli tento 
rok vydať ako 
samostatnú 
publikáciu.  
V tlačenej podobe 
bude k dispozícii 
prvýkrát na veľtrhu 
pomaturitného 
vzdelávania 
Akadémia a veľtrhu 
vzdelávania, práce  
a cestovania Vapac, 

ktoré sa uskutočnia 9. až 11. októbra 2012 v Bratislave. 
Medzi vystavovateľmi na tomto dvojveľtrhu bude aj SAIA, n. o.

Z obsahu publikácie Príležitosti pre stredoškolákov  
a maturantov: 

 Štúdium na slovenských vysokých školách 
 Štúdium na vysokých školách v zahraničí 
 Uznávanie časti štúdia a dokladov o vzdelaní 
 Financovanie štúdia v zahraničí (štipendiá pre 
    stredoškolákov a maturantov) 
 Zaujímavé webové stránky o štipendiách a štúdiu 
 Jazyková príprava a štúdium v zahraničí prostredníctvom 
    agentúr
 Štandardizované jazykové a vedomostné testy

A – Víkendový (sobotný) kurz 
základy ekonómie a ekonomiky, matematika, cudzí jazyk – anglický/nemecký    
termín: 10. 11. 2012 – 13. 4. 2013 (od 8,30 – do 14,30 hod.)
rozsah: 15 dní x 6 hodín (90 hodín – každý predmet 30 vyučovacích hodín)
cena:    180 €

B – Víkendový (sobotný) kurz 
základy ekonómie a ekonomiky, matematika, cudzí jazyk – anglický/nemecký
termín: 26. 1. 2013 – 1. 6. 2013 (od 8,30 – do 14,30 hod.)
rozsah: 15 dní x 6 hodín (90 hodín – každý predmet 30 vyučovacích hodín)
cena:    180 €

C – Piatkový kurz 
základy ekonómie a ekonomiky, matematika 
termín: 1. 3. 2013 – 31. 5. 2013 (od 15,30 – do 19,30 hod.)
rozsah: 12 dní x 5 hodín (60 hodín – každý predmet 30 vyučovacích hodín)
cena:    120 €

D – Intenzívny denný kurz (opakovací kurz zameraný na zopakovanie  
      a precvičenie predmetov na prijímacie skúšky)

matematika, základy ekonómie a ekonomiky
termín: 3. 6. 2013 – 6. 6. 2013 (od 8,30 – do 16,15 hod.)
rozsah: 4 dni x 8 hodín (32 hodín – každý predmet 16 vyučovacích hodín)
cena:    64 €

Nadácia NÁRODOHOSPODÁR
organizuje pre záujemcov o vysokoškolské ekonomické univerzitné 

štúdium krátkodobé aj dlhodobé prípravné kurzy na prijímacie 
skúšky, na ktorých prednášajú pedagógovia z katedier  

Ekonomickej univerzity v Bratislave.

■ prípravné kurzy budú prebiehať v priestoroch 
   Národohospodárskej fakulty Ekonomickej 
   univerzity v Bratislave, Dolnozemská cesta 1

■ vyplnené a podpísané záväzné prihlášky  
   je potrebné doručiť na e-mail:  
   parakova@euba.sk 
   alebo poslať poštou na adresu:
   Nadácia NÁRODOHOSPODÁR,  
   Dolnozemská cesta 1 
   852 35 Bratislava       

■ pokyny o zaradení do kurzu, spôsobe úhrady, 
   miestnosti konania kurzu a ďalšie potrebné 
   informácie budú oznámené účastníkom  
   elektronicky 

Aktuálne informácie a záväzné prihlášky v elektronickej podobe: http://nhf.euba.sk/sk/fakulta/nadacia-narodohospodar 
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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 počas letného semestra 
akademického roka 2012/2013. 
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

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

Program Erasmus Mundus – štipendiá na spoločné magisterské a doktorandské programy
Uzávierka: posledný štvrťrok 2012 a január 2013 (podľa programu)

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). Vysokoškolskí študenti sa môžu 
uchádzať v rámci Akcie 1 o štipendiá na spoločné magisterské (Erasmus Mundus Masters Courses – EMMC) a doktorandské 
(Erasmus Mundus Joint Doctorates – EMJD) programy, ktoré ponúkajú konzorciá vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií.  
Bližšie informácie: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
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.zenskyfond.sk
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
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 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

 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)

Štipendiá fínskej vlády – Finnish Government Scholarship Pool  
Uzávierka: 31. január 2013 on-line na www.saia.sk

Štipendium na 3- až 9-mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt 
Štipendium je určené doktorandom. Uchádzač musí ovládať fínsky, švédsky alebo anglický jazyk a nesmie sa zdržiavať  
vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný pobyt. Od uchádzača sa vyžaduje akceptačný list.

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Uzávierka: 31. január 2013 

Špecifický program Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý bol založený na podporu akademických výmen s finančnou
podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko). Štipendiá sú určené na magisterské, postgraduálne  
a doktorandské štúdium.
 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)

Štipendiá sú určené občanom krajín V4 na 1- až 2-semestrálny (5- až 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt  
v inej krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí mať študent 
absolvované minimálne 4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi 
študijnými výsledkami. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

 Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarships)
Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov magisterského štúdia pochádzajúcich z krajín V4 na 
štúdium na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku, 
Chorvátsku, Macedónsku, Moldavsku, Čiernej Hore, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove. Štipendijný 
program je otvorený pre všetky vedné odbory. Študijný/výskumný pobyt trvá 5 alebo 10 mesiacov. Súčasťou výberového 
konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org

http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=60
http://www.visegradfund.org
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 FRANCÚZSKO 

Eiffelove štipendiá excelentnosti 
Uzávierka: 9. január 2013 

Bourses d’Excellence Eiffel sú určené na magisterské a doktorandské štúdium pre najlepších študentov. Dĺžka poskytovania 
štipendia pri magisterskom štúdiu závisí od jeho typu a môže byť maximálne 12, 24 alebo 36 mesiacov, pri doktorandskom 
štúdiu maximálne 10 mesiacov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí zaviazať navštevovať 
kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:  
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom 
    prostredí, informačné a komunikačné vedy,  
2. ekonómia a manažment,  
3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy. 
Uchádzač o magisterské štúdium nesmie byť v čase zasadania výberovej komisie (8. marec 2013) viac ako 30-ročný (musí byť 
narodený po 8. marci 1982) a o doktorandské štúdium viac ako 35-ročný (narodený po 8. marci 1977). 

Bližšie informácie: www.campusfrance.org/fr/eiffel

 DÁNSKO

Štipendiá na vzdelávacie kurzy na ľudových školách (højskolerne)
Uzávierka: spravidla 1. december a 1. jún 

Dánske ľudové školy (højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, 
šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň, v čom je 
zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň. Záujemcovia
o štipendium musia spĺňať vekovú hranicu minimálne 17,5 roka (na niekoľkých školách 16,5 roka). Minimálna dĺžka kurzu pre 
záujemcov o štipendium je 8 týždňov. 
Bližšie informácie: www.danishfolkhighschools.com/apply/financial-support

 INDIA

Štipendiá indickej vlády 
Uzávierka: 22. január 2013 on-line na www.saia.sk

Indická vláda ponúka štipendiá na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. 
 štipendium na bakalárske štúdium je určené študentom posledného ročníka strednej školy a absolventom strednej 
    školy. 
 štipendium na magisterské štúdium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom  
    1. stupňa VŠ.
 štipendium na doktorandské štúdium je určené študentom 2. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom  
    2. stupňa VŠ.

Uchádzač musí ovládať anglický jazyk. Cestovné náklady si hradí štipendista sám.

Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.saia.sk

Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napr. anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, IT kurzy... sú určené 
zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým 
pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou 
znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je na zverejnený na http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných 
kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, 
ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy a študijnú cestu. 
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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. november 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

Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: január 2013 

Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. 
Študenti dostávajú grant 15 000 eur na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý 
bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa realizuje od septembra do augusta a skladá sa z týždňového 
seminára o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme.  
O program sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, 
strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako 
súčasť štúdia. Termín uzávierky a podmienky stáže na rok 2013/2014 budú zverejnené v novembri 2012.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html.

 KANADA

Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium 
Uzávierka: 6. november 2012 (do tohto termínu musí žiadosť podať kanadská univerzita)

Štipendium Vanier CGS je určené doktorandom s vynikajúcimi výsledkami. Uchádzač o štipendium nesmie mať k 1. máju 
2013 absolvovaných viac ako 20 mesiacov doktorandského štúdia a nesmel získať štipendium na doktorandské štúdium alebo 
ukončenie doktorandského štúdia od CIHR (Canadian Institutes of Health Research – www.cihr-irsc.gc.ca), NSERC (Natural 
Sciences and Engineering Research Council of Canada – www.nserc-crsng.gc.ca) alebo SSHRC (Social Sciences and Humanities 
Research Council – www.sshrc-crsh.gc.ca). Návrh na udelenie štipendia podáva kanadská univerzita, ktorá stanovuje 
termín odovzdania podkladových materiálov. 
Bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca
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 LUXEMBURSKO

Stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Uzávierka: 15. november 2012 (pre stáže začínajúce sa 1. apríla 2013), 15. február 2013 (pre stáže začínajúce sa 1. júla 2013)

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

 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

 MOLDAVSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej 
republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 31. január 2013 on-line na www.saia.sk

Občania SR sa môžu uchádzať o štipendiá na:
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt, ktorý je určený doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým 
    pracovníkom, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk
 
 letný kurz moldavského jazyka (21 dní), ktorý je určený študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester),  
   študentom 2. stupňa VŠ a vysokoškolským učiteľom so základmi moldavského jazyka. 

 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 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
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 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

Výskumné granty na výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické 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: 1. november 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

Štipendium Alfreda Toepfera na akademický rok 2013/2014
Uzávierka: 30. november 2012 

Alfred-Toepfer-Stipendium je určené študentom a doktorandom z krajín strednej a východnej Európy vo veku do 30 rokov, 
ktorí chcú na univerzite v Nemecku ukončiť štúdium (okrem bakalárskeho) alebo urobiť doktorát, najmä v oblasti európskych 
štúdií. O štipendium sa môžu uchádzať študenti humanitných a spoločenských vied, umeleckých odborov, architektúry, ale 
aj poľnohospodárstva a lesníctva. Štipendium sa udeľuje na jeden rok. Vo výnimočných prípadoch môže štipendista okrem 
mesačného štipendia 920 eur získať aj príspevok na partnera, ak ho sprevádza počas pobytu v Nemecku. 
Bližšie informácie: www.toepfer-fvs.de/toepfer-stipendium.html

Štipendiá bavorskej vlády na ročné postgraduálne študijné pobyty a výskumné pobyty v Bavorsku
Uzávierka: 1. december 2012 

Štipendiá BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa/Bavorské akademické centrum pre 
strednú, východnú a južnú Európu) 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
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 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 postdoktorandov)

 ŠVAJČIARSKO

Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 30. november 2012 on-line na www.saia.sk

Švajčiarska vláda ponúka štyri 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.

Štipendium pre postdoktorandov
Štipendiá sú 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).

Štipendium na výskumný pobyt 
Štipendiá sú určené doktorandom a výskumným pracovníkom vo veku do 35 rokov na maximálne 12-mesačný výskumný pobyt.
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 TAIWAN 
Štipendiá Chiang ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCK-F)
Uzávierka: 15. január 2013

Cieľom Chiang ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCK-F) je podpora výučby čínskeho jazyka 
a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných krajín. Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom 
grantových programov. Vedcom z Európy je určený CCK Fellowships for Ph.D. Dissertations and Postdoctoral Research.

Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/e-europeDF.htm 

 TALIANSKO 
Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov 
Uzávierka: 25. október 2012

Štipendium na 12-, alebo 24-mesačný pobyt na Európskom univerzitnom inštitúte (European University Institute) vo Florencii je 
určený mladým postdoktorandom v oblasti sociálnych a humanitných vied (právo, ekonómia, história, sociálne a politické vedy). 
Bližšie informácie: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/Index.aspx

Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 2013 (pobyty začínajúce sa v septembri 2013), 15. apríl 2013 (pobyty začínajúce sa vo februári 2014)

Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným 
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu 
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. 
Bližšie informácie: www.bfny.org/english/fellowships.cfm.

 USA 

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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Štipendiá a granty 

Na Slovensku sa program Sciex-NMSch realizuje v rokoch 2010  
až 2016; SAIA, n. o., je koordinačnou jednotkou programu.

Sciex-NMSch/Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
VÝSLEDKY VÝBEROVÉHO KONANIA

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)  
je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej  
spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie. 

Slovenská republika

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

V rámci šiestej výzvy programu Sciex-NMSch (tretia výzva pre Slovenskú republiku) bolo schválených 70 projektov excelentných 
výskumníkov – zo 166 podaných projektov. Finančná podpora vo výške 5,7 miliónov švajčiarskych frankov bude poskytnutá  
27 doktorandom a 43 postdoktorandom z oblasti prevažne prírodných a technických vied, ale aj humanitných a spoločenských vied. 

K termínu uzávierky (1. apríl 2012) bolo zo Slovenska predložených celkovo 31 žiadostí o štipendium (z toho 22 na 
postdoktorandské výskumné pobyty a 9 na doktorandské výskumné pobyty). Predložené žiadosti predstavovali požiadavku na 
finančnú podporu vo výške celkovo 3 361 391,67 CHF na 443 štipendijných mesiacov (vrátane krátkodobých návštev). Všetky
žiadosti spĺňali formálne kritériá a boli postúpené na hodnotenie. 

Riadiaci výbor SCIEX-NMSch na svojom zasadnutí dňa 30. augusta 2012 vo Fribourgu schválil 9 žiadostí (5 doktorandských,  
4 postdoktorandské). Schválené žiadosti predstavujú finančnú podporu vo výške 658 425,01 CHF a 93 štipendijných mesiacov
(vrátane krátkodobých pobytov mentorov).

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH SLOVENSKÝCH ŠTIPENDISTOV

Meno a priezvisko
Domáca 
inštitúcia

Prijímajúca inštitúcia Odbor
Počet 
mesiacov

DOKTORANDI

Katarína Džubáková UK Bratislava ETH Zürich Mathematics, Natural- and Engineering Sciences 7

Mária Lalkovičová SAV University of Fribourg Biology and Medicine 12

Marián Petrovič UPJŠ Košice University of Bern Mathematics, Natural- and Engineering Sciences 12

Jaroslav Slamečka SPU Nitra University of Zürich Biology and Medicine 6

Alexander Szücs STU Bratislava EPFL Mathematics, Natural- and Engineering Sciences 12

POSTDOKTORANDI

Lenka Bobulská PU Prešov ETH Zürich Mathematics, Natural- and Engineering Sciences 12

Andrej Kolarovič STU Bratislava ETH Zürich Mathematics, Natural- and Engineering Sciences 12

Ján Kosuth UPJŠ Košice ETH Zürich Biology and Medicine 12

Juraj Lieskovský SAV WSL Swiss Federal Research Institute Mathematics, Natural- and Engineering Sciences 8

11 
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 DNI OTVORENÝCH DVERÍ PRE MATURANTOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Slovenské vysoké školy pre záujemcov o vysokoškolské štúdium každoročne pripravujú Dni otvorených dverí 
pre maturantov. Informácie o nich okrem svojich webových strán zverejňujú aj na Portáli vysokých škôl. V čase 
uzávierky tohto čísla tu boli zverejnené Dni otvorených dverí na týchto fakultách:

2012 

9. november Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline 

2013

18. január Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

24. január Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

25. január Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

31. január Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach 

7. február Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

8. február 

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ústav medzinárodných programov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

9. február Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

15. február Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline 

21. február Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 

Zdroj: portalVS.sk

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR, 
Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizuje od 5. do 9. novembra 2012 
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012. V rámci týždňa sa uskutoční viacero sprievodných podujatí,  
ich prehľad záujemcovia nájdu na stránke www.tyzdenvedy.sk (Kalendár sprievodných podujatí). 

 SEMINÁRE „MOBILITY DOKTORANDOV A VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV  
     – PODMIENKY A MOŽNOSTI”

EURAXESS Slovensko pripravil sériu regionálnych informačných seminárov venovaných rôznym aspektom 
výskumnej mobility. Semináre sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných pracovníkov 
pôsobiacich na vysokých školách a výskumných ústavoch, ako aj vedúcich predstaviteľov vysokých škôl  
a výskumných ústavov, ktorí majú v kompetencii zahraničné vzťahy, vedu a výskum, pracovníkov zahraničných  
a študijných oddelení, oddelení pre vedu a výskum na vysokých školách a výskumných ústavoch.
V prípade záujmu o účasť na seminári sa registrujte prostredníctvom on-line formulára, ktorý je na stránke  
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminare2012

10. 10. 2012 – Nitra  
Študentský domov A. Bernoláka, Kongresové centrum SPU v Nitre, 9:30 – 12:00
10. 10. 2012 – Trnava 
Univerzitná knižnica UCM v Trnave, Námestie J. Herdu 2, Trnava, 13.30 – 16.00
16. 10. 2012 – Banská Bystrica  
Zasadacia miestnosť, Budova rektorátu UMB v Banskej Bystrici, 9:30 – 12:00
16. 10. 2012 – Zvolen 
Slovenská lesnícka a drevárska knižnica pri TU vo Zvolene, 13.30 – 16.00
23. 10. 2012 – Košice 
Aula Ústavu experimentálnej fyziky SAV, 9:30 – 12:00
24. 10. 2012 – Prešov 
Zasadacia miestnosť Consilium maius, Budova rektorátu PU v Prešove, 9:30 – 12:00
8. 11. 2012 – Žilina 
Zasadacia miestnosť vedeckej rady, Budova Nová menza, Žilinská univerzita v Žiline, 9:30 – 12:00

http://www.tyzdenvedy.sk
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminare2012
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 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

 Deň akademickej mobility a internacionalizácie III
20. november 2012, Bratislava, Hotel Park InnDanube, Rybné námestie 1
Cieľom podujatia, ktoré organizuje SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami, je poskytnúť 
pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci  
a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných 
programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.
Už tretí ročník podujatia sa zameriava na oblasť vlastného inštitucionálneho hodnotenia procesov 
internacionalizácie, budúcnosť európskych programov na podporu mobilít, ako aj na programy podporujúce 
spoluprácu v oblasti vzdelávania, či spoluprácu začínajúcich výskumníkov. Samostatný blok bude tvoriť 
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) a odovzdanie Ministerskej ceny pre slovenskú 
sieť za rok 2012. 
Bližšie informácie o podujatí a možnosti registrácie budú zverejnené v priebehu októbra na www.saia.sk.

 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

 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

 Higher Education in China and Hong Kong: Recent developments and relations with Europe
7. december 2012, Brusel, Belgicko
Ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association), ktorý sa bude venovať vývoju vysokého školstva  
v Číne a Hong Kongu a vzťahom s Európou. 
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=616

 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

 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

http://www.amcham.sk/events/1779_education-conference
http://www.saia.sk
http://www.eua.be/eqaf_tallinn.aspx
http://www.publicserviceevents.co.uk/overview/227/scitech-europe-2012
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=616
http://www.iste-c.net
http://www.nadaciavub.sk
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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

 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

 Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno 2012 
      30. október – 2. november 2012, Brno, Česká republika 
      Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 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

 Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2013 
      29. – 31. január 2013, Praha, Česká republika 
      Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Veľtrh práce Profesiadays
20. – 21. február 2013, Bratislava 
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE  

 Clustering Erasmus Mundus Joint Programmes and Attractiveness Projects:  
      Lot 1 - Sustainability, Lot 2 - Recognition of Degrees and Joint Degrees 

Európska komisia zverejnila v júli správu, ktorá mapuje skúsenosti s programom Erasmus Mundus.  
Správa je zverejnená na:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/clusters/documents/sustainability/ 
surveyreport_sust_recog.pdf

 Tracking Learners´ and Graduates´ Progression Paths TRACKIT 
Európska asociácia univerzít/European University Association (EUA) zverejnila  
v septembri 2012 záverečnú správu projektu TRACKIT, ktorý mapoval problematiku sledovania 
študentov a absolventov, ich úspešnosť počas štúdia a neskôr na trhu práce a spätnú väzbu na 
vysoké školy z dôvodu implementácie zmien v obsahu štúdia a to v 31 európskych krajinách  
a trendy v tejto oblasti. Správa je zverejnená na:
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_Trackit_web.sflb.ashx

Zdroj: Spravodaj SRK 11/2012

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.chinaeducationexpo.com
http://www.gaudeamus.cz
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.gaudeamus.cz
http://www.profesiadays.sk
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/clusters/documents/sustainability/surveyreport_sust_recog.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/clusters/documents/sustainability/surveyreport_sust_recog.pdf
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_Trackit_web.sflb.ashx
http://www.srk.sk/images/stories/Spravodaj/Spravodaj11_2012.pdf
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