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Nemecká akademická výmenná služba – Deutscher 
Akademischer Austauschdienst (DAAD) je spoločná 
organizácia nemeckých vysokých škôl a študentských 
organizácií. 
Úlohou DAAD je podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím 
v oblasti vysokého školstva, predovšetkým formou výmeny 
študentov a vedeckých pracovníkov. 
Od svojho vzniku v roku 1925 podporilo DAAD takmer 1,5 milióna nemeckých a zahraničných študentov, doktorandov, 
vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. V roku 2012 podporilo DAAD viac ako 75 000 štipendistov z Nemecka a zahraničia. 
Činnosť DAAD sa neobmedzuje len na udeľovanie štipendií na individuálne mobility a výskumnú podporu; DAAD taktiež podporuje 
internacionalizáciu nemeckých vysokých škôl, posilňuje germanistiku a nemecký jazyk v zahraničí, pomáha rozvojovým krajinám 
pri budovaní vysokých škôl a pod. Rozpočet pochádza prevažne z prostriedkov nemeckých spolkových ministerstiev, predovšetkým 
z ministerstva zahraničných vecí, ale aj z Európskej únie a rôznych podnikov a organizácií. Centrála DAAD sa nachádza v Bonne, 
okrem toho má DAAD sídlo v Berlíne, ktoré zastrešuje renomovaný Berlínsky program pre umelcov. 
Od začiatku 90. rokov spolupracuje DAAD so SAIA, okrem poskytovania informácií ohľadom štúdia v Nemecku SAIA administratívne 
zabezpečuje viacero programov DAAD týkajúcich sa Slovenska.

DAAD poskytuje okrem iných štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy. 
Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým 
vedeckým a pedagogickým pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o celé doktorandské štúdium v Nemecku.  
V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl. Letné kurzy sú 
určené študentom vysokých škôl. 

DAAD finančne podporuje odborné exkurzie pre vysokoškolských študentov a študentské praxe. 

Pre vedeckých a pedagogických pracovníkov je určený aj „Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch“. 

Prehľad štipendií a grantov DAAD 

Typ štipendijného programu Uzávierka žiadostí 

Študijné štipendiá pre absolventov VŠ (Aufbau-, Masterstudium)  
(10 – 24 mesiacov) 15. november 2013 v SAIA

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  
na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov)

15. november 2013 v SAIA a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  
na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 10 mesiacov)

15. november 2013 v SAIA a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de

Štipendiá na celé doktorandské štúdium 15. november 2013 v SAIA a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de

Krátkodobé výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov  
(1 – 3 mesiace) 15. november 2013 v SAIA

Krátkodobé výskumné štipendiá pre bývalých štipendistov DAAD  
(1 – 3 mesiace) 15. november 2013 v SAIA

Štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov 15. november 2013 v SAIA

Postdoktorandský program Roche Diagnostics priebežne v SAIA alebo v DAAD

Štipendiá DAAD a Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku (DLR) pre 
doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov podľa typu a miesta pobytu

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry 15. november 2013 v DAAD

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch spravidla v júli na MŠVVaŠ SR/SAV

Odborné exkurzie a študentské praxe 1. november 2013  
1. február a 1. máj 2014 v DAAD

ŠTIPENDIÁ DAAD 
PRE SLOVENSKO 
na akademický rok 

2014/2015
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Výber uchádzačov
O výbere kandidátov na študijné štipendiá pre absolventov VŠ rozhoduje slovensko-nemecká štipendijná komisia zložená  
z vysokoškolských učiteľov z Nemecka a Slovenska za asistencie lektorov DAAD. Výber sa uskutoční na základe podkladových 
materiálov a osobného pohovoru. Predpokladá sa, že výberová komisia bude zasadať posledný februárový týždeň v Bratislave.
Výberová komisia posúdi žiadosti o výskumné pobyty na základe podkladových materiálov bez osobnej účasti kandidátov. Konečné 
rozhodnutie o schválení, resp. neschválení štipendia dostane uchádzač od DAAD v máji 2014.

Dôležité všeobecné upozornenia súvisiace s programom DAAD
• Štipendium na celé bakalárske štúdium sa neudeľuje.

• Podpora DAAD nie je určená pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.

• Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.

• Študijné a výskumné pobyty možno absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných ústavoch 
   v Nemecku.

• Predložené podkladové materiály musia byť úplné, v nemeckom alebo v anglickom jazyku, kompletná žiadosť musí obsahovať 
   požadované prílohy vrátane počtu kópií a mať vyplnené všetky kolónky (kolónku, ktorú nevypĺňate, prečiarknite).

Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, platia však tieto obmedzenia:

1. absolventi – v čase uchádzania sa o štipendium štúdium ukončené pred max. 6 rokmi,

2. doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi,

3. postdoktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 2 rokmi;  
    v prípade uchádzania sa o krátkodobé štipendium (do 6 mesiacov) ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi.

Podkladové materiály

Zoznam podkladových materiálov, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou o štipendium, sa odlišuje v závislosti od konkrétnej 
štipendijnej kategórie. 

Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré platia bez ohľadu na typ štipendia: 

• Pri maturitnom vysvedčení, diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa nevyžaduje kópia overená notárom.  
   Kópie overené notárom je potrebné dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia. 

• Maturitné vysvedčenie, diplom a vysvedčenie o štátnej skúške si môže študent preložiť sám, ale správnosť prekladu  
   musí pečiatkou a podpisom potvrdiť škola, ktorá príslušný doklad vydala. V prípade, že škola preklad nepotvrdí, musí 
   doklady o vzdelaní preložiť súdny prekladateľ. 

• Výpis skúšok z indexu musí byť potvrdený študijným oddelením fakulty. Výpis skúšok z indexu si študent môže  
   preložiť sám.

• K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).

• Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.

• Podkladové materiály sa predkladajú v sadách, dokumenty sú vo formáte A4, jednostranné a nezopnuté. 

Súčasťou podkladových materiálov je aj motivačný list (niekedy nazývaný aj sprievodný list). V motivácii by mal uchádzač 
uviesť: 

• prečo chce absolvovať v Nemecku študijný alebo výskumný pobyt,

• čo je cieľom študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku, 

• čo konkrétne chce počas svojho študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku robiť,

• akú má predstavu o tom, ako dosiahnuť plánovaný cieľ, ktoré vedecké metódy chce použiť,

• postup, ako chce dosiahnuť svoj cieľ (návšteva prednášok, seminárov, archívov, stretnutia, rozhovory a pod.), miesto 
  plánovaného pobytu (knižnica, archív, ústav...),

• či už boli vykonané nejaké aktivity v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom (ako napr. zoznam  
  literatúry, členenie diplomovej alebo dizertačnej práce).
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TYPY ŠTIPENDIÍ

I. ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ

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

Štipendium sa udeľuje na účely absolvovania doplňujúceho 
štúdia (Aufbaustudium) alebo študijného programu Master 
(Masterstudium). Mnohé študijné programy na nemeckých 
vysokých školách trvajú tri, v niektorých prípadoch až štyri 
semestre. Štipendium sa udeľuje len na jeden akademický 
rok, ale v prípade dobrých výsledkov z prvého roka štúdia je 
možnosť získať štipendium na ukončenie celého štúdia.
Študijné štipendiá pre absolventov všetkých vedných disciplín 
boli rozšírené – štipendium je možné udeliť aj v prípade, že  
v Nemecku bude absolvovaný len prvý alebo druhý rok štúdia  
a titul bude udelený na zahraničnej (nie nemeckej) vysokej 
škole.
Štipendium možno využiť aj na absolvovanie študijného pobytu, 
ktorý je súčasťou aktuálneho domáceho štúdia 2. stupňa.
V prípade, ak v rámci 2-ročného študijného programu na 
domácej škole uchádzač žiada o štipendium na ročný študijný 
pobyt v Nemecku, je potrebné predložiť aj doklad o uznaní 
roka stráveného na nemeckej VŠ, a to potvrdením z domácej 
inštitúcie. Zároveň je potrebné zdokladovať, že nebude 
prekročená štandardná dĺžka štúdia.  
Bližšie informácie o študijných programoch sú k dispozícii 
na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl. 
Databáza všetkých študijných programov s možnosťou 
vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na 
www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných 
možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de. 
Do tejto kategórie spadajú aj štipendiá ERP pre absolventov 
ekonomických odborov.
Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.  
Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie vysokou školou sú 
nezávislé procesy, udelenie štipendia je podmienené prijatím 
na VŠ. Z dôvodu zvýšenia šancí na prijatie na nemeckú vysokú 
školu je potrebné, aby si uchádzač vybral 3 študijné programy 
na rôznych vysokých školách a uviedol ich aj do formulára DAAD 
do príslušných kolóniek. 
Uzávierka žiadostí: 15. novembra 2013 v SAIA
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného 
programu) 
Termín realizácie: 1. 10. 2014 – 31. 7. 2015
O štipendium sa môžu uchádzať:

• študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia,
• absolventi bakalárskeho štúdia,
• študenti posledného ročníka vysokých škôl,
• absolventi vysokých škôl.

Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, pre kategóriu 
absolvent platí, že v čase podávania žiadosti o štipendium 
uchádzač štúdium ukončil pred max. 6 rokmi.
Doktorandi sa v rámci tohto programu nemôžu 
uchádzať o štipendium! (Možnosti pre doktorandov v časti 
II. Výskumné štipendiá.)

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky, 
presvedčivý odborný program a osobná motivácia, v čase 
nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske alebo 
vysokoškolské štúdium, dobré znalosti nemeckého, príp. 
anglického jazyka (podľa jazyka, v ktorom sa bude realizovať 
štúdium).

Štipendium zahŕňa: 750 eur/mesiac, cestovné, príplatok  
k poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj príplatok  
na nájomné a rodinu. 

Upozornenie: Súčasťou výberového konania je osobný 
pohovor s vybranými uchádzačmi, ktorý prebehne počas 
zasadania výberovej komisie v Bratislave (pohovory sa 
uskutočnia pravdepodobne v poslednom februárovom týždni). 

K podkladovým materiálom: 
Uchádzač predkladá žiadosť on-line; zároveň predkladá  
v papierovej verzii 4 sady podkladových materiálov  
(1x originál, 3x kópia).
Súčasťou podkladových materiálov je aj oficiálny opis študijného 
programu (napr. informácia z internetu) s uvedením dĺžky 
trvania programu. 

Nevyžaduje sa akceptačný list nemeckej univerzity. Prijatie na 
vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami. 

Doklad o znalosti anglického jazyka – v prípade, ak študijný 
program bude prebiehať v anglickom jazyku, musí uchádzač 
predložiť test TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL/Certificates alebo 
iný ekvivalentný jazykový doklad. 

Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz 
nemeckého jazyka. Kurz sa uskutoční v mesiacoch august  
a september, hradí ho DAAD. 

Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov: 
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64.

II. VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ

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

Uzávierka žiadostí: 15. november 2013 v SAIA  
a zároveň on-line na www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 1 až 6 mesiacov 

Termín realizácie: 1. 6. 2014 – 31. 1. 2015

Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom  
a postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred 
max. 4 rokmi) všetkých vedných disciplín krátkodobý výskumný 
pobyt na nemeckých univerzitách a výskumných pracoviskách

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky  
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického 
jazyka 

Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 eur/mesiac, cestovné  
a príplatok k poisteniu

K podkladovým materiálom:  
Akceptačný list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka s uvedením jeho súhlasu s plánovaným 
výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru  
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu. 

Vítaný je zoznam publikácií. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=65
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=65
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=65
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66


BULLETIN SAIA 07 – 08/2013 

Štipendiá DAAD pre Slovensko 2014/2015

05 

Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.

Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66.

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

Uzávierka žiadostí: 15. november 2013 v SAIA 
a zároveň on-line na www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 7 až 10 mesiacov 

Termín realizácie: 1. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom  
a postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred 
max. 2 rokmi) výskumný pobyt na nemeckých univerzitách  
a výskumných pracoviskách

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky  
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického 
jazyka 

Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 eur/mesiac, cestovné  
a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, 
príp. aj príplatok na nájomné a rodinu 

K podkladovým materiálom: 
Akceptačný list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka s uvedením jeho súhlasu s plánovaným 
výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru  
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu.
Vítaný je zoznam publikačnej činnosti. 

Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.

Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka, ktorí získajú 
štipendium na pobyt dlhší ako 6 mesiacov, budú pozvaní na 
povinný 2-mesačný kurz nemeckého jazyka.
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67.

Celé doktorandské štúdium – Promotion in Deutschland

Uzávierka žiadostí: 15. november 2013 v SAIA 
a zároveň on-line na www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 3 roky

Cieľ: umožniť absolvovanie celého doktorandského štúdia  
v Nemecku (štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch, 
prioritne uchádzačom, ktorí nemajú možnosť plánovaný študijný 
program absolvovať na slovenskej vysokej škole). 

Požiadavky na uchádzača: vynikajúce študijné výsledky, 
dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického jazyka. Uchádzať 
sa môžu absolventi 2. stupňa VŠ štúdia, vrátane študentov 
posledných ročníkov, ktorí budú mať v čase nástupu na 
štipendijný pobyt ukončené štúdium. Odporúča sa, aby sa 
študenti prihlásili na medzinárodné doktorandské programy 
Internationale Promotions-Programme, výskumné inštitúty Maxa 
Plancka, alebo tzv. Graduierten-/Promotionskollegs, či Graduate 
Schools. Bližšie informácie: www.daad.de/ipp.

Štipendium zahŕňa: 750 eur/mesiac, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, príp. aj 
príplatok na nájomné a rodinu. 

Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie o získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz 
nemeckého jazyka. Kurz sa uskutoční v mesiacoch august  
a september, hradí ho DAAD. 
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200.

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

Cieľ: umožniť úspešnému uchádzačovi absolvovať výskumný 
pobyt na nemeckej vysokej škole alebo výskumnom pracovisku. 

Uzávierka žiadostí: 15. november 2013 v SAIA

Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace

Termín realizácie: 1. 6. 2014 – 31. 1. 2015

Výška štipendia na mesiac: 2 000 – 2 300 eur

Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62.

III. UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ

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

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce 
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je 
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program 
Master. 

Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili 
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú 
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka  
a absolventi vysokých škôl nasledujúcich odborov: výtvarné 
umenie, dizajn, film, hudba a architektúra, ako aj herectvo, 
réžia, tanec a choreografia

Uzávierka žiadostí: 15. november 2013
Podkladové materiály (1 sada originálov + 1 sada kópií) 
je potrebné doručiť na adresu DAAD (Referat 323 – 
Mittelosteuropa, Kennedyallee 50, D-53 175 Bonn).

On-line žiadosť (bez príloh) vypĺňajú uchádzači na www.saia.sk, 
vytlačenú a podpísanú zasielajú do SAIA.

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov

Výška štipendia: 750 eur/mesiac, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu

K podkladovým materiálom: 
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov 
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými 
prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie  
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú 
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
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nemeckého jazyka. Kurz sa uskutoční v mesiacoch august  
a september, hradí ho DAAD. 
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227.

IV. LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠTUDENTOV 
      VYSOKÝCH ŠKÔL 

Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl 
– Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen für 
fortgeschritttene Studierende

Uzávierka žiadostí: 15. november 2013 v SAIA

Dĺžka pobytu: 3 – 4 týždne

Termín realizácie: leto 2014 (pobyty možné od mája)

Oprávnení uchádzači: študenti vysokých škôl, ktorí majú  
v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený minimálne  
2. ročník bakalárskeho štúdia. Štipendium je určené pre 
tých, ktorí ešte neabsolvovali dlhší študijný pobyt v nemecky 
hovoriacej krajine. Uchádzať sa nemôžu absolventi 2. stupňa 
VŠ štúdia, doktorandi a študenti posledného ročníka – v čase 
štipendijného pobytu musia byť štipendisti zapísaní ako študenti 
bakalárskeho alebo magisterského štúdia na domácej VŠ  
(v prípade študentov posledného ročníka bakalárskeho stupňa 
je potrebné predložiť potvrdenie z VŠ, že magisterské štúdium 
nadväzuje bezprostredne na bakalárske štúdium).

Dôležité podmienky: 
- znalosť nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1 
  spoločného európskeho referenčného rámca resp. 
  Mittelstufe 1 (Goethe inštitút),
- dobré študijné výsledky.

Výška štipendia: štipendium 650 eur, paušálny príplatok na 
pokrytie kurzovného vo výške 200 eur + cestovné paušály  
200 eur (štipendium je len čiastkové, nepokrýva celkové 
náklady, v závislosti od výšky poplatku za kurz).

Poznámka: 
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých 
vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov, 
na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími 
informáciami nájdu záujemcovia na www.daad.de/hsk-kursliste. 
V DAAD formulári je potrebné uviesť preferencie 3 vybraných 
kurzov. Pri definitívnom prideľovaní kurzov DAAD prihliada na 
uvedené preferencie, no keďže kapacita kurzov je obmedzená, 
vyhradzuje si právo na konečné určenie kurzu.
 
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49.

V. ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE  
    PODPOROVANÉ DAAD

Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD 
– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

Uzávierka žiadostí: 15. november 2013 v SAIA

Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace

Termín realizácie: 1. 6. 2014 – 31. 1. 2015 

Oprávnení uchádzači: O štipendium sa môžu uchádzať bývalí 
štipendisti DAAD najmenej po troch rokoch od absolvovania 
6-mesačného štipendijného pobytu v Nemecku (vrátane 

štipendistov, ktorí absolvovali minimálne ročný študijný pobyt na 
univerzitách a vysokých školách v bývalej NDR).
O štipendium sa môžu uchádzať aj štipendisti, ktorí nepôsobia 
vo výskumnej oblasti. Predpokladom je, že ich pracovný zámer 
bude mať trvalý dopad na ich profesionálnu kariéru, prinesie 
sprievodné výsledky ako napr. plánované publikácie a/alebo 
posilnenie spolupráce s Nemeckom. Takýto pobyt môže byť 
absolvovaný na inštitúcii z oblasti verejnej správy, kultúry, médií 
a hospodárstva.
Toto štipendium je možné získať aj opakovane, opätovné 
udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

Výška štipendia: 2 000 – 2 300 eur/mesiac

Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52.

Odborné exkurzie – Studienreisen von ausländischen 
Studierenden in Deutschland 

Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod 
vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je 
sprostredkovať študentom poznatky z odboru, ktorý študujú 
(odborná časť), prehĺbiť kontakty medzi vysokými školami, 
ako aj oboznámiť sa s hospodárskym, politickým a kultúrnym 
životom v Nemecku (poznávacia časť). Poznávacia časť pobytu 
by nemala tvoriť viac ako tretinu exkurzie.

Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských 
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením 
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený 
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia. 

Žiadosti o finančnú podporu podáva slovenský vysokoškolský 
učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú študijnú cestu 
pre daný študijný odbor a priloží návrh programu pre odbornú 
aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie z nemeckej 
vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu zorganizuje  
a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám. 

Dĺžka podpory: 7 – 12 dní

DAAD hradí: 50 eur na osobu a deň, poistenie pre celú 
skupinu

Uzávierka žiadostí: 

1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici 
januára).

Podávanie žiadostí prebieha on-line na  
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/
gruppenreisen/05028.de.html

Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti,
2. rozpočet,
3. zoznam účastníkov, 
4. odôvodnenie a popis programu – podrobný program 
    s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu  
    (odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná 
    formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.),
5. časový plán,
6. popis prípravy cesty po obsahovej stránke  
    (napr. prípravné semináre),
7. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou, 
    predovšetkým s VŠ.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
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Študentské praxe – Studienpraktika von ausländischen 
Studierenden in Deutschland

Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny 
študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť 
absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku, 
prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné 
kurzy, semináre, workshopy. 

Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských 
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením 
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený 
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia. 

Žiadosti o finančnú podporu podáva nemecký partner priamo na 
adresu DAAD v Bonne.

Dĺžka pobytu: 7 – 12 dní

DAAD hradí: 50 eur na osobu a deň, poistenie pre celú 
skupinu

Uzávierka žiadostí: 
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici 
januára).

Podávanie žiadostí prebieha on-line na http://www.daad.de/
hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.
de.html

Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti,
2. rozpočet,
3. zoznam účastníkov, 
4. odôvodnenie a popis programu – podrobný program 
    s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu  
    (odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná 
    formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.),
5. časový plán,
6. popis prípravy cesty po obsahovej stránke  
    (napr. prípravné semináre),
7. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou, 
    predovšetkým s VŠ.

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných 
projektoch – Projektbezogener Personenaustausch

DAAD, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Slovenská akadémia vied vypisujú každoročne program 
výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi 
Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko. 

Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými 
a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená 
vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých  
a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných 
výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa 
pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie  
a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, 
doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre 
všetky špecializácie a smery. 

Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký 
projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci  
z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné 
a pobytové náklady súvisiace s  výmenou  zúčastnených 
výskumných skupín. 

Základné financovanie projektu (osobné a vecné náklady na 
oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov. 
Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na 
materiál atď.) nemôžu byť hradené zo zdrojov programu. 
Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je 
dva roky. Podpora projektu v druhom roku závisí od výsledkov 
dosiahnutých počas prvého roka projektu.
Uzávierka žiadostí: spravidla v júli na MŠVVaŠ SR alebo 
SAV
Začiatok poskytovania podpory: od januára nasledujúceho roka
Bližšie informácie a formuláre žiadostí sú dostupné na  
www.minedu.sk alebo na www.sav.sk.

Berlínsky program pre umelcov – Berliner 
Künstlerprogramm

Program umožňuje umelcom (sochárom, maliarom, 
spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný 
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať 
o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať  
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta. 
Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia, 
vytvorenie kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami 
kultúrneho života. Štipendisti budú dostávať štipendium 
na pokrytie životných nákladov a budú mať zabezpečené 
ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne). 

Uzávierka žiadostí (pre nasledujúci rok): spravidla  
1. januára na DAAD v Berlíne

Bližšie informácie: www.daad-berlin.de. 

Postdoktorandský program Roche Diagnostics  
– Roche Diagnostics Postdoktoranden Programm

Štipendiá na výskumné pobyty v renomovanom 
biotechnologickom centre Penzberg pri Mníchove so zameraním 
na diagnostiku sú určené pre vedeckých pracovníkov z odborov: 
chémia, biochémia, molekulárna biológia, celulárna biológia, 
bioinformatika a biotechnológia.

Uzávierka žiadostí: priebežne v SAIA alebo priamo poštou  
v DAAD: DAAD, Referat 521, Postfach 20 04 04, D-53134 Bonn

Dĺžka pobytu: 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia na  
24 mesiacov)

Požiadavky na uchádzača: vysoko kvalifikovaní mladí vedeckí 
pracovníci

Štipendium zahŕňa: 2 250 eur/mesiac, cestovné, poistenie, 
príp. príspevok na rodinu, prípravný jazykový kurz v Nemecku

Poznámky k podkladovým materiálom: 

Nevyžaduje sa potvrdenie o znalosti nemeckého jazyka. 
Prikladajú sa odporúčania od 2 VŠ učiteľov. V zelenom formulári 
DAAD sa nevypĺňajú body 7 a 9, v bode 10 sa neudáva odborná 
motivácia, ale podrobný popis doterajšej vedeckej činnosti 
uchádzača. Uchádzač si v bode 10 taktiež zvolí výskumnú tému 
+ 2 náhradné témy.

Bližšie informácie: pharma@daad.de, tel.: +49-228/8 82 339
Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo  
a astronautiku (DLR) pre doktorandov, postdoktorandov 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=191
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=191
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=189
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=226
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a vedeckých pracovníkov – DLR-DAAD-Research Fellowship

Nemecké centrum pre letectvo a astronautiku (Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) vypisuje v spolupráci 
s DAAD štipendiá DLR-DAAD-Research Fellowship. Cieľom 
programu je pritiahnuť do Nemecka špičkových zahraničných 
doktorandov, postdoktorandov a skúsených vedeckých 
pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty  
v ústavoch DLR v oblasti aeronautiky, vesmíru, dopravy  
a energie. Vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka, 
znalosť nemeckého jazyka je vítaná.

Typ A: 
Cieľová skupina: doktorand
Podmienky: VŠ vzdelanie, vek do 32 rokov
Typ pobytu: doktorandské štúdium
Trvanie v mesiacoch: 36 
Štipendium: 1 467 eur/mesiac + príp. príspevok na 
cestovné, zdravotné poistenie, rodinu

Typ B:
Cieľová skupina: postdoktorand
Podmienky: PhD. štúdium ukončené pred max. 2 rokmi
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie v mesiacoch: 6 – 24 
Štipendium: 2 000 eur/mesiac

Typ C:
Cieľová skupina: vedecký pracovník
Podmienky: pôsobiaci na VŠ alebo vo výskume, principiálne 
s ukončeným PhD. štúdiom
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie v mesiacoch: 1 – 3 
Štipendium: 2 300 eur/mesiac

Uzávierka žiadostí: v závislosti od typu pobytu  
a pozície – aktuálne pozície a uzávierky sa nachádzajú  
v časti Current Offers (https://www.daad.de/deutschland/
stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-
current-offers/) 

Bližšie informácie:
DAAD – Referat 522
Postfach 200404
D-53134 Germany
tel.: +49 228 882 623 
e-mail: specialprogrammes522@daad.de
http://www.daad.de/dlr

https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09144.de.html
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ZOZNAM ŠTIPENDISTOV DAAD  
NA AKADEMICKÝ ROK 2013/2014

Štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého 
jazyka

Emília Behanová, EU v Bratislave, Obchodná fakuklta
Barbora Belovická, EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných 
jazykov
Klára Čarná, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Bc. Jana Černičková, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Dominika Halinkovičová, EU v Bratislave, Fakulta 
aplikovaných jazykov
Barbora Harmatová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Veronika Hrkeľová, EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných 
jazykov
Renáta Jágerová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných 
vzťahov
Bc. Zuzana Jungerová, UK v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Jakub Kadlic, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Mária Kaščáková, PU v Prešove, Filozofická fakulta
Lucia Kériová, EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Beáta Kertésová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Michal Kmeť, UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Anna Kotrisová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Kristína Kvassay, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Mária Loduhová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Martin Majzlík, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Patrícia  Mattová, PU v Prešove, Filozofická fakulta
Magdaléna Mikulová, EU v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Csilla Nagyová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Radomír Oravec, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Bc. Mária Patylová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Kristína Pobjecká, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Bc. Ľubica Ragulová, UK v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Miroslav Rosenberg, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Aneta Rudá, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Štipendiá DAAD do Nemecka udelené uchádzačom zo Slovenska na akademický rok 2013/2014

DAAD udelilo pre rok 2013/2014 štipendiá 55 uchádzačom zo Slovenska. Celkovo sa uchádzalo o štipendium 116 osôb.

Štatistika úspešnosti slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty

Typ štipendia/Rok 

2011/2012 2012/2013 2013/2014

Počet 
uchádzačov

Počet 
udelených 
štipendií

Počet 
uchádzačov

Počet 
udelených 
štipendií

Počet 
uchádzačov

Počet 
udelených 
štipendií

Ročné štipendium 57 10 34 6 35 8

výskumný pobyt pre doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov (7 – 10 mesiacov)

(4) (1) (3) (0) (3) (1)

študijný pobyt pre absolventov vysokých škôl (44) (8) (27) (5) (32) (7)

študijný pobyt pre absolventov umeleckých vysokých 
škôl *

(9) (1) (4) (1) (0) (0)

Celé doktorandské štúdium 4 1 0 0 0 0

Výskumné štipendium (1 – 6 mesiacov)
pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

11 5 3 1 5 2

Germanisti (1 – 3 mesiace)
štipendiá na vypracovanie záverečnej práce

10 8 - - - -

Vedecké pobyty pre učiteľov VŠ a vedeckých 
pracovníkov (1 – 3 mesiace), vrát. opätovných pozvaní

12 7 6 3 7 5

Letné kurzy pre študentov vysokých škôl 57 30 69 37 69 40

CELKOM 151 61 112 47 116 55

* Žiadosti zasielané uchádzačmi priamo do DAAD.
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Veronika Sadloňová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Simone Skrúcaná, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Bc. Petra Surovcová, UCM v Trnave, Filozofická fakulta
Richard Szép, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Zuzana Šályová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Katarína Šimonovičová, UMB v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Erik Štefko, PU v Prešove, Filozofická fakulta
Bc. Martin Talač, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Henrieta Tršová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Zuzana Vargová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Naďa Vojtková, UK v Bratislave, Filozofická fakulta
Nina Zimmermannová, EU v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Alexandra Zlochová, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín 
Ivana Jankovska, SPU v Nitre, Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Mgr. Marek Kolodzej, UK v Bratislave, Právnická fakulta
BSc. Romana Kropilová, Univerzita vo Viedni
Bc. Marek Plavčan, Univerzita v Hamburgu
Michelle Skrúcaná, UK v Bratislave, Fakulta managementu
Bc. Veronika Sobolová, UMB v Banskej Bystrici, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Mgr. Katarína Šantová, Univerzita v Berlíne

Štipendium DAAD na výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  
(1 – 6 mesiacov)

Ing. Lukáš Sendrei, TU v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky
Dipl.des. Zuzana Šebeková, VŠVU v Bratislave

Štipendium DAAD na výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  
(7 – 10 mesiacov)

Mgr. Ľubomír Dunaj, UK v Bratislave, Filozofická fakulta

Štipendium DAAD na výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov, vrátane bývalých štipendistov 
(1 – 3 mesiace)

prof. RNDr. Ignác Capek, DrSc., TUAD v Trenčíne, Fakulta priemyselných technológií
RNDr. Martin Fabián, PhD., SAV Košice, Ústav geotechniky
prof. MVDr. Pavol Mudroň, PhD., UVLF v Košiciach
prof. Eduard Nižňanský, CSc., UK v Bratislave, Filozofická fakulta
RNDr. Erika Škrabuľáková, PhD., TU v Košiciach, Fakulta matematiky a prírodných vied



BULLETIN SAIA 07 – 08/2013 

Základné informácie o vysokoškolskom štúdiu v Nemecku
Pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v Nemecku sme 
pripravili niekoľko základných informácií a webových stránok,  
na ktorých získajú podrobnejšie informácie. 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje vyše 400 štátom uznaných 
vzdelávacích inštitúcií – univerzít, odborných vysokých škôl  
a umeleckých vysokých škôl – v 165 mestách. Štúdium na 
štátnych vysokých školách je bezplatné, na súkromných školách 
sa platí školné. Keďže Nemecko, rovnako ako Slovensko, je 
členom Európskej únie, vo všeobecnosti platí, že slovenskí 
občania môžu v Nemecku študovať za rovnakých podmienok  
ako nemeckí študenti.
Dvoma dôležitými predpokladmi na prijatie sú:
1. v Nemecku uznávané maturitné vysvedčenie

- čo zahŕňa:
a) maturitné vysvedčenie, ktoré bolo od roku 1994 možné 
získať na všeobecnovzdelávacích slovenských gymnáziách. 
Toto je v Nemecku automaticky uznávané, ale musí byť do 
nemeckého jazyka preložené úradným prekladateľom,
b) iné vysvedčenia o ukončení školy (napr. zo strednej odbornej školy). Tieto nie sú rovnocenne uznávané, k nim je potrebné 
v Nemecku pred začatím štúdia, resp. po ukončení jednoročného odborného jazykového kurzu v Nemecku (Studienkolleg) 
zložiť skúšku o znalosti nemeckého jazyka, alebo sa musí súčasne k vysvedčeniu o ukončení štúdia predložiť doklad o prijatí na 
vysokú školu na Slovensku.

2. Doklad o dostačujúcich znalostiach nemeckého jazyka
- toto je možné preukázať:
a) dokladom o absolvovaní jazykovej skúšky na vysokej škole,
b) diplomom o absolvovaní skúšky z nemeckého jazyka na Goetheho inštitúte (malý nemecký jazykový diplom, 
    resp. centrálna jazyková skúška vyššieho stupňa),
c) jazykovým diplomom, ktorý je možné získať na rôznych slovenských gymnáziách (nemecký jazykový diplom 
    druhého stupňa).

Bádensko-Württembersko Baden-Württemberg  
http://www.studieninfo-bw.de/
Bavorsko Bayern  
http://www.studieren-in-bayern.de/
Berlín a Brandenbursko Berlin und Brandenburg  
http://www.studieren-in-bb.de/
Brémy Bremen  
http://www.bremen.de/929004
Hamburg Hamburg  
http://www.wissenschaft.hamburg.de/index.php/article/detail/1020
Hesensko Hessen  
http://verwaltung.hessen.de/irj/HMWK_Internet?cid=c7ac6f2b410012c8fe80bc0ef4c7999a
Meklenbursko-Predpomoransko Mecklenburg-Vorpommern  
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/bm/Themen/ 
Hochschule_und_Studium/index.jsp
Dolné Sasko Niedersachsen  
http://www.studieren-in-niedersachsen.de/
Severné Porýnie-Vestfálsko Nordrhein-Westfalen  
http://www.innovation.nrw.de/studieren_in_nrw/index.php
Porýnie-Falcko Rheinland-Pfalz  
http://www.mbwjk.rlp.de/wissenschaft/studieren-in-rheinland-pfalz/
Sársko Saarland  
http://www.saarland.de/5350.htm
Sasko Sachsen  
http://www.studieren.sachsen.de/
Sasko-Anhaltsko Sachsen-Anhalt  
http://www.studieren-in-sachsen-anhalt.de/
Šlezvicko-Holštajnsko Schleswig-Holstein  
http://www.schleswig-holstein.de/Wissenschaft/DE/ServiceStudieninteressierteStudierende/
ServiceStudieninteressierteStudierende_node.html
Durínsko Thüringen  
http://www.thueringen.de/th2/tmbwk/wissenschaft/hochschule_und_studium/studium/

Informácie o štúdiu v jednotlivých spolkových krajinách:

Na stránke www.studienwahl.de sú informácie o študijných programoch 
na nemeckých vysokých školách. Záujemcovia tu nájdu aj zoznam 
vysokých škôl podľa miesta sídla, ako aj vyhľadávaciu databázu študijných 
programov podľa viacerých kritérií.
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Najdôležitejším kontaktným orgánom vysokej školy pre zahraničných 
študentov je zahraničné oddelenie (Das Akademische Auslandsamt). 
Oddelenie poskytuje poradenstvo zahraničným študentom  
o študijných možnostiach a požiadavkách prijatia na štúdium. 
Odporúča sa, aby zahraniční študenti kontaktovali oddelenie 
najneskôr pol roka (najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným 
nástupom na študijný pobyt a zistili si potrebné náležitosti prijatia.
V prípade niektorých študijných odborov (medicína, veterinárstvo, 
stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové 
hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím, lebo 
univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných miest 
(„numerus clausus“). Záujemcovia o tieto odbory musia prejsť 
výberovým konaním, v ktorom sa prihliada na ich študijný priemer na 
maturitnom vysvedčení a dĺžku uchádzania sa o zvolený odbor. Pre 
zahraničných uchádzačov je vyhradený určitý počet miest. Občania 
členských štátov EÚ sa na tieto  odbory hlásia spolu s nemeckými 
uchádzačmi prostredníctvom Nadácie pre prijímanie na vysoké školy 
(Stiftung für Hochschulzulassung) on-line na www.hochschulstart.de. 
Zahraniční študenti pri uchádzaní sa o štúdium v Nemecku môžu 
využiť službu assist (Pracovné a servisné stredisko pre medzinárodné 
žiadosti o prijatie na štúdium – Arbeits- und Servicestelle für 
internationale Studienbewerbungen). V súčasnosti služby assist 
využíva vyše 120 nemeckých vysokých škôl zo všetkých 16 
spolkových krajín. Ide však o spoplatnenú službu – bližšie informácie 
záujemcovia získajú na http://www.uni-assist.de.
Informácie o možnostiach štúdia záujemcovia získajú na viacerých 
portáloch, napríklad Nemeckej akademickej výmennej služby  
www.daad.de, Deutschen Studentenwerks  www.internationale-
studierende.de alebo Inobis www.inobis.de.

Zahraniční záujemcovia o štúdium v Nemecku môžu absolvovať 
štandardizovanú skúšku TestAS (Test für Ausländische Studierende/
Test for Academic Studies). S dobrými výsledkami môžu zvýšiť svoje 
šance na prijatie. Na skúšku, ktorá bude 26. októbra 2013, sa možno 
registrovať do 16. septembra 2013.  
Bližšie informácie http://www.testas.de

Na stránke http://www.freie-studienplaetze.de bývajú od začiatku 
semestra zverejnené neobsadené miesta na nemeckých vysokých 
školách. 
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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 sa zobrazí tlačidlo

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.  

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2013 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na letný semester 2013/2014) 

V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:

 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. 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 31. október 2013 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info, 
                30. november 2013 (freemoveri, mobility mimo schválených sietí)  

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
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
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2013 (Visual&Sound Arts), 1. október 2013 (Performing Arts) 

Rezidenčný program pre umelcov zo všetkých oblastí umenia (Visegrad Artist Residency Program – VARP) bol vytvorený 
pôvodne ako jeden všeobecný rezidenčný program s cieľom uľahčenia mobility a výmeny umenia pre občanov V4 (Poľsko, 
Maďarsko, Česko a Slovensko). Postupne sa pretrasnformoval do viacerých samostatných podprogramov. Aktuálne uzávierky  
sú v podprogramoch:
 VARP – Visual&Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného  
    a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
 VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené  
    pre individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty  
    s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske 
systémy (CRP) na rok 2014 – vedecké štipendiá
Uzávierka: 10. september 2013

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva na riešenie 
výskumného projektu v inej členskej krajine Kooperatívneho výskumného programu. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú 
mobilitu a výmenu vedeckých pracovníkov v uvedených oblastiach. Z programu sú hradené životné náklady a preprava 
vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 – 26 týždňov. Témy vedeckých štipendií na rok 2013 sú: 1. Prírodné zdroje ako 
výzva, 2. Trvalá udržateľnosť v praxi, 3. Potravinová reťaz.
Bližšie informácie: www.oecd.org/agriculture/crp (OECD Home › Trade and Agriculture Directorate › Research programme on 
biological resources in agriculture › Research Fellowships and Conference Sponsorship)

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://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.ceepus.info
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.oecd.org/tad/crp/researchfellowshipsandconferencesponsorship-co-operativeresearchprogramme.htm
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 AUSTRÁLIA
Štipendium Go8 European Fellowships
Uzávierka: 11. október 2013 

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 1- 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
(> University Staff > Programs & Fellowships > Go8 European Fellowships)

 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.saia.sk 

 prednáškový a/alebo študijný  a/alebo výskumný pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky a/alebo tvorby 
     školských programov   

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a odborníkom v oblasti pedagogiky, ktorí ovládajú úradný jazyk 
(novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

 7- až 10-dňový pobyt pre odborníkov za účelom štúdia otázok riadenia, organizácie  a obsahu školstva
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a odborníkom v oblasti školstva, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, 
turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

 7-dňový pobyt pre vedeckých pracovníkov za účelom účasti na kongresoch, kolokviách alebo za účelom práce 
    na spoločných projektoch 

Štipendium je určené vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky 
jazyk.

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie pre rozvoj vzdelávania pre slovenských študentov 1. ročníka vysokých škôl v ČR
Uzávierka: 31. august 2013

O štipendium v rámci programu Ľahší rozbeh sa môžu uchádzať slovenskí občania prijatí do 1. ročníka na českej vysokej škole  
v akademickom roku 2013/2014. 
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.saia.sk

 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

Upozornenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zo 16. augusta 2013: Ministerstvo v súvislosti  
s aktuálnou situáciou v Egypte odporúča občanom SR, aby do Egypta necestovali. Podrobnosti o aktuálnej situácii v Egypte  
na www.mzv.sk.

http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=94
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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 FÍNSKO 
Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni 
Uzávierka: 31. október 2013 (na jarný semester)

Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite  
a zhromaždenie 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 > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students 
outside Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)

 FRANCÚZSKO
Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora – štipendiá na postdoktorandské štúdium 
Uzávierka: 10. september 2013

IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) ponúka mladým vedeckým pracovníkom (do 35 rokov, 
s ukončeným doktorandským štúdiom) 12-mesačné pobyty. O štipendium sa nemôžu uchádzať vedci, ktorí už absolvovali 
postdoktorandský výskum na IFREMER. 
Bližšie informácie: wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-post-doctorales-2013-2014 

Program Fernanda Braudela – IFER 
Uzávierka: 30. september 2013

Francúzska nadácia Maison des Sciences de l’Homme ponúka vedeckým pracovníkom v oblasti humanitných a spoločenských 
vied s ukončeným doktorandským štúdiom (do 6 rokov od obhajoby dizertačnej práce) štipendium Fernanda Braudela – IFER 
(International Fellowships for Experienced Researchers). 
Bližšie informácie: www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/ 

 HOLANDSKO
Stáže na Medzinárodnom kriminalistickom súde v Haagu (ICC) 
Uzávierka: 1. november 2013 

 
Medzinárodný kriminalistický súd v Haagu umožňuje kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať  
3- až 6-mesačnú stáž v niektorom z orgánov súdneho dvora. Kandidáti si môžu vybrať z troch programov:

1. Presidency and Chambers (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. medzinárodných vzťahov, politických 
vied, histórie, diplomacie, manažmentu, žurnalistiky, sociálnej psychológie a príbuzných disciplín; vyžaduje sa znalosť 
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
2. Office of the Prosecutor (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. histórie, medzinárodných vzťahov, 
politických vied, žurnalistiky, tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, 
manažmentu ľudských zdrojov, psychológie, administratívnych vied a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť 
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
3. Registry (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, medzinárodných vzťahov, politických vied, žurnalistiky, 
tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov, 
psychológie a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť 
arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny). 

Bližšie informácie: www.icc-cpi.int (Recruitment » Internships and visiting professionals)

http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_to_masters_students_in_finnish
http://wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-post-doctorales-2013-2014
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/ 
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 INDIA

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), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné  
a komunikačné technológie a pod., 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 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. 

 ISLAND

Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2013

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: 7. november 2013 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
Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: žiadosti predkladá prijímajúca inštitúcia alebo nominačná autorita v stanovených termínoch (uchádzač by mal 
poskytnúť vyžadované podklady najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu)

Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov. Podmienkou je kontakt na japonského 
školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 a viac mesiacov v predchádzajúcom období. Dlhodobé 
štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 1 až 12 mesiacov. Žiadosti sa podávajú buď prostredníctvom japonskej 
prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied (Odbor 
medzinárodnej spolupráce Úradu SAV). 
Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english, www.sav.sk (Medzinárodná spolupráca/Odbor medzinárodnej spolupráce informuje) 
Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov zo Severnej Ameriky a Európy – krátkodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin;  
Obei-Tanki)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://itec.mea.gov.in
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.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=25&news_no=4834
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html
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Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2014
Uzávierka: 31. august 2013 

Štipendiá Matsumae International Foundation na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2014 a marcom 
2015) sú určené pre mladých vedcov, ktorí už získali titul PhD., alebo absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva roky 
pracujú v oblasti výskumu. Ďalšími podmienkami sú vek do 49 rokov v čase podávania žiadosti a znalosť anglického alebo 
japonského jazyka. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú  
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá 
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj 
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť podaná z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma žiadosti 
poslané faxom alebo e-mailom.
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif/, www.mars.dti.ne.jp/~mif/ae2014.pdf

Štipendiá Canon Foundation pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 15. september 2013 

O štipendium Canon Foundation na 3-mesačný až ročný pobyt v japonskej inštitúcii podľa vlastného výberu (súčasťou prihlášky 
je akceptačný list prijímajúcej organizácie, ako aj návrh výskumného projektu dohodnutý s prijímajúcou organizáciou) sa môžu 
uchádzať mladí výskumní pracovníci (do 40 rokov) s ukončeným minimálne magisterským vzdelaním.
Bližšie informácie: www.canonfoundation.org/

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: 6. november 2013 

Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD 
ročne. Návrh na udelenie štipendia musí podať kanadská vysoká škola.

Bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca

 LUXEMBURSKO
Platené stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. október 2013

 Platené stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania v Európskom parlamente
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť 
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.  
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 Platené stáže v Európskom parlamente pre ľudí so zdravotným postihnutím
Stáže (5-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií, ako aj osobám, ktorých 
vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným 
postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.  
Bližšie informácie: www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=SK

 MAĎARSKO
Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 10. október 2013

Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka štipendiá na 2-mesačný výskumný 
pobyt v Open Society Archives pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. Prioritné témy sú vyhlasované každý 
rok, na rok 2013/2014 sú prioritné témy: Welfare policies in Soviet-type societies; Social solidarity or possible explanations of 
the lack of it under socialism; Ideological and cultural aspirations (and their roots) of anti-regime movements in Soviet-type 
societies; Documenting human rights violations in order to aid reconciliation in post-conflict societies. 
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/osa/ 

http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/ae2014.pdf
http://www.canonfoundation.org/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=SK
http://visegradfund.org/scholarships/osa/
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 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: 26. august 2013 alebo priebežne on-line na www.saia.sk 

Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný/pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom 
odbore podľa typu štipendijného programu. 
Štipendiá, na ktoré je uzávierka 26. augusta:

 štipendium na 3- až 6-mesačný pobyt pre študentov na 1. stupni VŠ

 štipendium na celé magisterské štúdium

 štipendium na celé doktorandské štúdium

 štipendium na 1- až 12-mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt pre doktorandov  
    a výskumných pracovníkov

 štipendium na špecializačný pobyt pre študentov 2. stupňa vysokej školy a doktorandov

 štipendium na špecializačný pobyt v oblasti medicíny pre študentov 2. stupňa vysokej školy, doktorandov  
     a výskumných pracovníkov 

Štipendiá, na ktoré je uzávierka priebežne (spravidla od januára do októbra):

 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

 NEMECKO
Štipendiá Fondu Boehringer Ingelheim pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2013 

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinischer Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom 
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje  
na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 2014  
Uzávierka: 1. október 2013 

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 570 eur. Štipendium nepokrýva 
cestovné náklady. Rezident musí usporiadať výstavu v Galérii Artists Unlimited.
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
http://www.artists-unlimited.de/1985/stipendium/
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Výskumné granty na výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá v Berlíne
Uzávierka: 31. október 2013 

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 2013 (žiadosti možno podávať od 1. septembra)

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 3. a 4. ročníkov 
technických, prírodovedných a ekonomických disciplín, ktorí by mali mať štúdium ukončené záverečnou skúškou (bakalár)  
s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Nadácia očakáva, že sa štipendista po ukončení študijného pobytu vráti na Slovensko  
a zamestná sa v slovenskej firme, verejnej správe alebo vysokej škole na Slovensku. Súčasťou výberového konania je osobný 
pohovor s uchádzačmi v Bratislave. Úspešní uchádzači budú pozvaní do druhého kola výberu v Nemecku. 
Bližšie informácie: www.mummertstiftung.de

 NÓRSKO
Semestrálne granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 15. október 2013 

Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu, ktoré administruje Centrum pre medzinárodnú univerzitnú 
spoluprácu (Senter for internasjonalisering av utdanning) sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského 
štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. Granty sa udeľujú na 
minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Štipendista, ktorého pobyt sa uskutoční mimo Osla, môže získať aj cestovný grant 
na cestu z Osla do miesta sídla univerzity. 
Bližšie informácie: http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Semester-Grants

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. október 2013 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at

 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. 

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
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.

http://www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html
http://www.mummertstiftung.de
http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Semester-Grants
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
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Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2013 on-line na www.aktion.saia.sk (priama linka: http://projekt.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)

Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne 

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia 
veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci  
10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou 
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 60 610 eur/rok alebo postdoktoranda-seniora  
66 680 eur/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 eur. Program administruje 
Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/projects/meitner.html

 SLOVENSKO
Otvorená grantová schéma Nadácie VÚB Hosťujúci profesor 2013
Uzávierka: 31. október 2013

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického  
a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému na hosťovanie zahraničného profesora/profesorky ekonómie. 
Cieľom programu je okrem iného umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov a priniesť zahraničné 
poznatky a pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ. Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je 
vymedzená na jeden semester (letný semester šk. roka 2013/2014 alebo zimný semester šk. roka 2014/2015). O grant sa môžu 
uchádzať univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru a katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, 
financie) na iných fakultách. 
Bližšie informácie: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=58

 ŠVAJČIARSKO
Program SCOPES: Vedecká spolupráca s krajinami východnej Európy
Uzávierka: do 20. septembra 2013 (spoločné výskumné projekty), priebežne, najneskôr 3 mesiace pred konaním konferencie 
(konferenčné granty)  

Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) a Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) v rámci programu 
SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) podporujú výskumné projekty, ktoré sú založené 
na inštitucionálnej spolupráci a ktoré sa týkajú integrácie vedeckých pracovníkov a inštitúcií. Do programu sa môžu zapojiť 
výskumníci z výskumných inštitúcií vo Švajčiarsku, v krajinách východnej Európy a západného Balkánu a v krajinách bývalého 
Sovietskeho zväzu. Za výskumné inštitúcie sa považujú vysoké školy a univerzity, ústavy akadémií vied, verejné výskumné 
inštitúcie a iné výskumné inštitúcie, ktoré nerobia výskum pre komerčné účely.
V rámci programu možno požiadať o konferenčné granty, ktoré sú určené na usporiadanie vedeckej konferencie vo 
Švajčiarsku s účasťou výskumníkov z krajín východnej Európy, západného Balkánu a z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. 
Prioritne sú podporovaní mladí výskumníci (do 45 rokov) a aktívni účastníci konferencie. Dĺžka konferencie: maximálne 7 dní.
Program SCOPES podporí aj spoločné výskumné projekty (24- až 36-mesačné). Súčasťou projektového tímu musí byť 
minimálne jedna výskumná inštitúcia zo Švajčiarska a jedna výskumná inštitúcia z krajín východnej Európy, západného Balkánu 
alebo z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Program poskytne aj granty na podporu inštitucionálnych partnerstiev 
(žiadosti sa budú podávať na jar 2014). Tento druh podpory je zameraný na rozvoj a modernizáciu inštitucionálnych aspektov 
výskumných a vzdelávacích inštitúcií v krajinách východnej Európy, západného Balkánu a v krajinách bývalého Sovietskeho 
zväzu.
V prípade schváleného spoločného výskumného projektu bude možné požiadať o valorizačné granty (žiadosti sa podávajú do 
31. decembra 2015, najneskôr 3 mesiace pred konaním konferencie/stretnutia) na upevnenie spolupráce, ktorá nastala v rámci 
spoločného výskumného projektu.
Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarska výskumná inštitúcia. Žiadosti sa podávajú on-line na www.mysnf.ch.
Bližšie informácie: www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/call-for-proposals.aspx

http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://projekt.aktion.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
Otvoren� grantov� sch�ma Hos<0165>uj�ci profesor 2013
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Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 30. november 2013

Švajčiarska vláda ponúka tri typy štipendií:

 Štipendium pre postdoktorandov
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom na výskumný pobyt na prehĺbenie poznatkov  
a uskutočnenie výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť. 
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 univerzitami.  
Dĺžka pobytu je 12 mesiacov (s možnosťou predlzenia o 6 mesiacov)

 Štipendium na študijný pobyt pre umelcov
Štipendium je určené študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom umeleckého zamerania. Pre uchádzačov platí veková hranica 
35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium). Vyžaduje sa akceptačný list.

 Štipendium na výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom a výskumným pracovníkom na maximálne 12-mesačný pobyt. Pre uchádzačov platí 
veková hranica 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium).

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN) – The CERN Fellowship Programme
Uzávierka: 2. september 2013

Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska).
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania ukončené
univerzitné štúdium; počet rokov praxe v odbore definuje schému štipendia:

1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní
    magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov,
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.

Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK)
Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci počas celého roka 2013 (hosťujúci vedeckí pracovníci)
18. október 2013 (študenti), 11. október 2013 (výskumní pracovníci)

 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna
Cieľom programu Štipendií pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna 
(Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave) je podporiť účasť excelentných zahraničných vedcov 
na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách a v priemysle. Program 
podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej inštitúcii a plánujú ho 
využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. Pobyt na prijímajúcej inštitúcii trvá 3 až 12 mesiacov. 
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

 Štipendiá pre študentov magisterského a doktorandského štúdia 
Program Štipendiá pre zahraničných študentov (Graduate Scholarship Programme for International Students) je určený 
študentom magisterského štúdia (vo veku do 30 rokov) a doktorandského štúdia (vo veku do 35 rokov), ktorí chcú svoje 
postgraduálne štúdium ukončiť v Turecku. Štipendium sa poskytuje maximálne na 2 roky študentom magisterského  
a maximálne na 4 roky študentom doktorandského štúdia. Štipendijný program je určený pre uchádzačov zo zahraničia, ako 
aj zahraničných študentov študujúcich v Turecku. Vylúčené sú odbory klinickej medicíny a stomatológie. Začiatok podávania 
žiadostí je 23. septembra 2013.
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr

 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia
Program Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia (Research Fellowship Programme for Foreign Citizens) je 
určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým postdoktorandom na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku. 
Štipendistom je poskytnuté mesačné štipendium a cestovný grant. Začiatok podávania žiadostí je 27. septembra 2013.
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469
http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-foreign-citizens
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Štipendijný program Huberta H. Humphreyho na školský rok 2014 – 2015
Uzávierka: 5. september 2013

Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10-mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou 
praxou. Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj, financie 
a bankovníctvo, manažment ľudských zdrojov, poľnohospodársky rozvoj a ekonomika, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka 
(vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných osnov atď.) Podmienkou je ukončené bakalárske štúdium a minimálne 5-ročná súvislá 
prax v danom odbore.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk (Iné štipendiá > Hubert H. Humphrey štipendijný program)

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie
Uzávierka: 10. október 2013

Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre 
výborných 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: 10. október 2013

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 2013

Program umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom krátkodobé pobyty (3 – 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

 VEĽKÁ BRITÁNIA 
Štipendiá Warburgovho inštitútu Londýnskej univerzity 
uzávierka: 29. november 2013 

The Warburg Institute ponúka doktorandom a postdoktorandom so zameraním na históriu a kultúru štipendiá na krátkodobé  
pobyty, ktoré sa budú realizovať na School of Advanced Study v Londýne. Štipendiá sú určené doktorandom s minimálne 
jedným rokom výskumu na dizertačnej práci a postdoktorandom maximálne 5 rokov od získania titulu PhD. 
Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/
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http:/www.fulbright.sk
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/svajciarsko
http://www.fulbright.sk/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=64
http://www.ii.umich.edu/wcee/opportunities/visitingfellows
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Výsledky výberového konania
V dňoch 13. a 14. júna 2013 sa uskutočnili výberové konania štipendistov Národného štipendijného programu 
spomedzi uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu 
uzávierky 30. apríla 2013. 

UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

K termínu uzávierky prijímania žiadostí – 30. apríla 2013 – sa o štipendium uchádzalo 206 uchádzačov s trvalým pobytom  
v SR. Na základe kontroly žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 30 uchádzačov (19 v kategórii študent,  
8 v kategórii doktorand, 3 v kategórii samostatný cestovný grant) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium. 
206 uchádzačov pochádzalo z 19 slovenských vysokých škôl,  1 zo Slovenskej akadémie vied a 1 zo zahraničnej vysokej školy.  
Z celkového počtu 206 uchádzačov si podalo žiadosť 79 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 115 v kategórii 
doktorand a 12 v kategórii samostatný cestovný grant. V 16 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium 
realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 12 ústavoch SAV. 
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 36 krajín sveta (19 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 149 žiadostí; 17 krajín mimo EÚ/
EHP/Švajčiarska – 57 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike (33), Španielsku (18), Veľkej Británii (15), 
Spojených štátoch amerických (14) a Nemecku (13). 
Výberová komisia udelila štipendium 13 študentom slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania (62,5 štipendijných mesiacov) do 8 krajín, 41 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť 
doktorandského štúdia (175,5 štipendijných mesiacov) do 20 krajín. Výberová komisia udelila 4 cestovné granty žiadané so 
štipendiom pre študentov, 29 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov, 5 samostatných cestovných grantov  
a schválila aj 10 doktorandov ako náhradníkov na štipendijné/výskumné pobyty. Štipendijné pobyty a samostatné cestovné 
granty boli schválené do 23 krajín (15 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 39 štipendistov; 8 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska  
– 20 štipendistov).

Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu, 
výškou cestovného grantu, sú zverejnené na stránke www.stipendia.sk (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-
konani/uchadzaci-zo-slovenska/). Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku 
podľa vysielajúcich inštitúcií.  

http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/
http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/
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Uchádzači a schválení štipendisti podľa vysielajúcej inštitúcie

Vysielajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Študenti Doktorandi
Cestovné 
granty

Celkom Študenti Doktorandi
Cestovné 
granty

Celkom

Akadémia umení v Banskej Bystrici 1 2 3 1 1

Fakulta múzických umení 1 1

Fakulta výtvarných umení 2

Ekonomická univerzita v Bratislave 10 4 1 15 1 1

Fakulta hospodárskej informatiky 1 1

Fakulta medzinárodných vzťahov 3 3

Národohospodárska fakulta 4 3 7 1 1

Obchodná fakulta 2 1 3

Ústav medzinárodných programov 1 1

Katolícka univerzita v Ružomberku 2 1 3 1 1

Filozofická fakulta 1

Teologická fakulta v Košiciach 1 1 1 1

Paneurópska vysoká škola v Bratislave 2 1 3

Fakulta ekonómie a podnikania 1 1

Fakulta práva 1 1 2

Prešovská univerzita v Prešove 2 8 10 2 2

Fakulta humanitných a prírodných vied 1 3 4 1 1

Fakulta manažmentu 1 1

Filozofická fakulta 1 2 3

Pedagogická fakulta 2 2 1 1

Slovenská akadémia vied 1 1 1 1

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV 1 1 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 1 5 6 3 3

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 1

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 2 1 1

Fakulta ekonomiky a manažmentu 1 2 2 2

Slovenská technická univerzita v Bratislave 9 19 2 30 2 10 12

Fakulta architektúry 2 2

Fakulta elektrotechniky a informatiky 4 1 5 1 1 2

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 5 1 7 1 2 3

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 2 2

Stavebná fakulta 2 8 1 11 4 4

Strojnícka fakulta 2 2 2 2

Ústav manažmentu 1 1 1 1

Technická univerzita v Košiciach 2 6 8 1 2 3

Ekonomická fakulta 1 2 3 1 1

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia  
a geotechnológií

1 1

Fakulta umení 1 1 2 1 1 2

Letecká fakulta 1 1

Strojnícka fakulta 1 1

Technická univerzita vo Zvolene 1 1 2

Drevárska fakulta 1 1

Univerzitný študijný program 1 1
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Vysielajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Študenti Doktorandi
Cestovné 
granty

Celkom Študenti Doktorandi
Cestovné 
granty

Celkom

Trnavská univerzita v Trnave 3 2 1 6 2 1 1 4

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 1 1

Filozofická fakulta 1 1 1 1

Právnická fakulta 2 1 3 1 1 2

Teologická fakulta v Bratislave 1 1 1 1

Univerzita Komenského v Bratislave 12 31 2 45 1 15 1 17

Fakulta managementu 6 6

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 3 3 3 3

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 3 1 4

Fakulta telesnej výchovy a športu 1 1

Farmaceutická fakulta 1 1

Filozofická fakulta 3 11 14 1 3 4

Jesseniova lekárska fakulta v Martine 1 1 1 1

Lekárska fakulta 4 4 3 3

Prírodovedecká fakulta 10 1 11 5 1 6

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 12 6 1 19 3 1 4

Fakulta prírodných vied 4 4 8

Filozofická fakulta 8 2 1 11 3 1 4

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 8 8 1 17 2 2

Ekonomická fakulta 1 1 2

Fakulta humanitných vied 4 3 7

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 3 1 4 2 2

Fakulta prírodných vied 2 1 3

Pedagogická fakulta 1 1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 1 6 1 8 2 1 3

Filozofická fakulta 1 1

Právnická fakulta 1 1 2

Prírodovedecká fakulta 4 1 5 2 1 3

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 6 1 7 1 1

Fakulta masmediálnej komunikácie 5 5

Fakulta prírodných vied 1 1 1 1

Filozofická fakulta 1 1

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  
v Košiciach 2 2 1 1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 3

Filmová a televízna fakulta 3 3

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 4 3 7 1 1 2

Žilinská univerzita v Žiline 1 8 1 10 1 1

Fakulta humanitných  vied 1 1

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 3 3

Fakulta riadenia a informatiky 1 1 2 1 1

Fakulta špeciálneho inžinierstva 1 1

Strojnícka fakulta 3 3

Coventry University 1 1

Faculty of Engineering and Computing 1 1

Celkom 79 115 12 206 13 41 5 59
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SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

ŠTUDENTI 

Počet žiadostí: 79 (z toho s cestovným grantom 53), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 60
Počet schválených žiadostí o štipendium: 13 (s cestovným grantom – CG: 4)

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Akadémia umení v Banskej Bystrici Fakulta múzických umení Romana Uhlíková, Švajčiarsko, 5 mesiacov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky Michal Okál, Švajčiarsko, 5 mesiacov + CG

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Ján Gallik, Rakúsko, 4 mesiace

Technická univerzita v Košiciach Fakulta umení Ondrej Zoričák, Rakúsko, 5 mesiacov

Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta Vladimíra Kováčová, Nemecko, 5 mesiacov

Teologická fakulta v Bratislave Veronika Pétiová, Vatikán, 4,5 mesiaca + CG

Univerzita Komenského v Bratislave Filozofická fakulta Jana Šuleková, Španielsko, 5 mesiacov + CG

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta
Martina Škutová, Česká republika, 5 mesiacov
Monika Štrbová, Česká republika, 5 mesiacov
Lenka Valentová, Španielsko, 5 mesiacov + CG

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici Fakulta politických vied  
a medzinárodných vzťahov

Lea Adamkovičová, Francúzsko, 5 mesiacov
Dominika Janidžárová, Španielsko, 5 mesiacov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Dominika Kunzová, Izrael, 4 mesiace

DOKTORANDI 

Počet žiadostí: 115 (z toho s cestovným grantom 88), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 107
Počet schválených žiadostí o štipendium: 41 (s cestovným grantom – CG: 29)

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Tomáš Ondruška, USA, 2 mesiace + CG

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných 
vied

Zuzana Dragunová, Česká republika, 3 mesiace 

Pedagogická fakulta Jana Sopková, Česká republika, 1 mesiac

Slovenská poľnohospodárska univerzita  
v Nitre

Fakulta biotechnológie  
a potravinárstva

Peter Petruška, USA, 4 mesiace

Fakulta ekonomiky a manažmentu Andrej Cupák, Belgicko, 8 mesiacov + CG
Jana Gálová, Ukrajina, 1 mesiac

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky Ivan Ottinger, Španielsko, 4 mesiace + CG

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Darina Kačeriaková, Veľká Británia, 6 mesiacov 
+ CG
Juraj Oravec, Japonsko, 2 mesiace + CG

Stavebná fakulta

Matúš Bakoň, Čína, 3 mesiace + CG
Miroslav Ignačák, Nový Zéland, 6 mesiacov + CG
Soňa Leitnerová, Švédsko, 6 mesiacov + CG
Martin Pitoňák, Česká republika, 4,5 mesiaca

Strojnícka fakulta Martin Gulan, Francúzsko, 3 mesiace + CG
Michal Salaj, Belgicko, 3 mesiace + CG

Ústav manažmentu Michal Maco, Nemecko, 4 mesiace + CG

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta Martina Prochádzková, Nemecko, 3 mesiace

Fakulta umení Samuel Čarnoký, Česká republika, 6 mesiacov

Trnavská univerzita v Trnave Právnická fakulta Viktória Kurucová, Rakúsko, 4 mesiace
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Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky

Michal Chládek, Švajčiarsko, 3 mesiace + CG
Tomáš Miklošovič, Nový Zéland, 3 mesiace + CG
Simona Štefanovičová, Nový Zéland, 3 mesiace 
+ CG

Filozofická fakulta

Tomáš Černák, Česká republika, 3 mesiace
Zuzana Černáková, Veľká Británia, 5 mesiacov 
+ CG
Alena Kluknavská, Holandsko, 6 mesiacov + CG

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Estera Császárová, USA, 7 mesiacov

Lekárska fakulta

Miroslava Majzúnová, Taliansko, 3 mesiace + CG
Gabriela Repiská, Švédsko, 9 mesiacov + CG
Alexandra Wagnerová, Nemecko, 9 mesiacov 
+ CG

Prírodovedecká fakulta

Kristína Bátorová, Taliansko, 3 mesiace
Katarína Boriová, Dánsko, 9 mesiacov + CG
Tatiana Brúderová, USA, 1 mesiac + CG
Juraj Holec, Francúzsko, 1 mesiac + CG
Andrea Rúfusová, Španielsko, 6 mesiacov + CG

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Filozofická fakulta Denisa Vagaská, USA, 3 mesiace + CG

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Ľubomír Antoni, Česká republika, 3 mesiace
Michal Rajňák, Izrael, 2 mesiace + CG

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave Fakulta prírodných vied Alena Packová, USA, 3 mesiace + CG

Univerzita veterinárskeho lekárstva  
a farmácie v Košiciach

Lýdia Hermanovská, Kanada, 6 mesiacov + CG

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave Zuzana Šebeková, Švédsko, 9 mesiacov + CG

Žilinská univerzita v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Matej Cebecauer, Veľká Británia, 4 mesiace + CG

DOKTORANDI – náhradníci (v poradí stanovenom výberovou komisiou)

Náhradník Vysielajúca inštitúcia Krajina pobytu

1. Silvia Čičmancová Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta špeciálneho inžinierstva Česká republika

2. Robert Michal Univerzita Komenského v Bratislave, Prírodovedecká fakulta Grécko

3. Tomáš Funtík Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta Veľká Británia

4. Lenka Klčová Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Fakulta prírodných vied Česká republika

5. Daniela Grejtáková Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied Taliansko

6. Milina Svítková Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Chorvátsko

7. Miroslava Hliničanová Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta humanitných vied Rakúsko

8. Marek Psota Trnavská univerzita v Trnave, Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce Veľká Británia

9. Tomáš Štrba Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Fakulta prírodných vied Poľsko

10. Terézia Benejová Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta Rakúsko

CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA
Počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 9
Počet schválených žiadostí: 5

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Katolícka univerzita v Ružomberku Teologická fakulta v Košiciach František Trstenský, učiteľ vysokej školy, USA,  
4 mesiace

Slovenská akadémia vied Ústav experimentálnej endokrinológie SAV Ján Bakoš, výskumný pracovník, USA, 3 mesiace

Trnavská univerzita v Trnave Filozofická fakulta Jana Trajtelová, učiteľka vysokej školy, USA,  
2 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave Prírodovedecká fakulta Matúš Kúdela, učiteľ vysokej školy, USA, 1 mesiac

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach Prírodovedecká fakulta Tomáš Lučivjanský, učiteľ vysokej školy, Nemecko,  
1 mesiac
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Zahraniční uchádzači podľa prijímajúcej inštitúcie

Prijímajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Študenti Doktorandi
VŠ učitelia/
výskumníci

Celkom Študenti Doktorandi
VŠ učitelia/
výskumníci

Celkom

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra 2 2

Health Policy Institute 1 1 1 1

Výskumné centrum Slovenskej spoločnosti  
pre zahraničnú politiku

1 1

Akadémia ozbrojených síl gen. M. R. Štefánika  
v Liptovskom Mikuláši

1 1 2

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych 
štúdií v Bratislave

1 1

Ekonomická univerzita v Bratislave 5 2 11 18 1 1 2

Fakulta aplikovaných jazykov 2 2

Fakulta medzinárodných vzťahov 2 3 5 1 1

Fakulta podnikového manažmentu 1 1 2

Národohospodárska fakulta 2 5 7 1 1

Obchodná fakulta 2 2

Katolícka univerzita v Ružomberku 2 2

Filozofická fakulta 1 1

Pedagogická fakulta 1 1

Paneurópska vysoká škola v Bratislave 1 3 4

Fakulta ekonómie a podnikania 1 1

Fakulta masmédií 1 1

Fakulta práva 1 1

Ruské centrum pri Paneurópskej vysokej škole 1 1

Prešovská univerzita v Prešove 3 22 25 3 3

Fakulta humanitných a prírodných vied 2 7 9 1 1

Fakulta manažmentu 6 6 1 1

Filozofická fakulta 1 9 10 1 1

Slovenská akadémia vied 11 32 43 10 10 20

Archeologický ústav SAV 1 1

Astronomický ústav SAV 1 2 3 1 1

Botanický ústav SAV 1 1 1 1

Ekonomický ústav SAV 1 1

Fyzikálny ústav SAV 1 1 2 1 1

Historický ústav SAV 2 3 5 1 1

Matematický ústav SAV 2 2

ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI

K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 314 uchádzačov z 38 krajín (16 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 97 uchádzačov;  
22 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 217 uchádzačov) na pobyty na 23 slovenských vysokých školách, 22 ústavoch SAV  
a v 3 ďalších inštitúciách. Z celkového počtu 314 uchádzačov si podalo žiadosť 38 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania, 53 v kategórii doktorand a 223 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. Podmienky programu 
nesplnilo 72 žiadostí (13 v kategórii študent, 14 v kategórii doktorand, 45 v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník). 
Výberová komisia udelila štipendium 8 študentom (54,5 štipendijných mesiacov), 22 doktorandom (117 štipendijných 
mesiacov) a 48 vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (210 štipendijných mesiacov). 
Finančnú podporu získalo spolu 78 uchádzačov z 21 krajín (9 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 24 štipendistov; 12 krajín mimo 
EÚ/EHP/Švajčiarska – 54 štipendistov) v rozsahu 381,5 štipendijných mesiacov. V kategóriách študent 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania a doktorand komisia nominovala 8 náhradníkov (28 štipendijných mesiacov) 

Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu, 
sú zverejnené na stránke www.stipendia.sk (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/). 
Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených zahraničných štipendistov podľa prijímajúcich inštitúcií, na ktorých sa pobyt 
uskutoční. 

http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/
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Prijímajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Študenti Doktorandi
VŠ učitelia/
výskumníci

Celkom Študenti Doktorandi
VŠ učitelia/
výskumníci

Celkom

Parazitologický ústav SAV 1 1 1 1

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV 1 1

Sociologický ústav SAV 2 2 1 1

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV 1 1 2 1 1

Ústav experimentálnej fyziky SAV 1 1 2 1 1

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV 4 4 1 1

Ústav hudobnej vedy SAV 1 1

Ústav hydrológie SAV 1 1 1 1

Ústav informatiky SAV 1 1 1 1

Ústav politických vied SAV 4 4 3 3

Ústav polymérov SAV 3 3 2 2

Ústav pre výskum srdca SAV 1 2 3 1 1 2

Ústav stavebníctva a architektúry SAV 1 1 1 1

Ústav svetovej literatúry SAV 1 1

Ústav zoológie SAV 1 1 1 1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 10 17 27 2 1 3

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov 4 10 14 1 1

Fakulta biotechnológie a potravinárstva 3 1 4 1 1 2

Fakulta ekonomiky a manažmentu 1 2 3

Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja 2 1 3

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva 1 1

Technická fakulta 2 2

Slovenská technická univerzita v Bratislave 7 2 14 23 3 1 2 6

Fakulta architektúry 1 1 1 1

Fakulta elektrotechniky a informatiky 5 5 1 1

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie 1 2 3 1 1

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave 3 3 6 2 1 3

Stavebná fakulta 3 1 1 5

Strojnícka fakulta 1 1

Ústav manažmentu 2 2

Technická univerzita v Košiciach 1 5 6 2 2

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií 2 2 2 2

Fakulta elektrotechniky a informatiky 1 2 3

Stavebná fakulta 1 1

Technická univerzita vo Zvolene 2 2 4 1 2 3

Drevárska fakulta 1 1

Lesnícka fakulta 1 2 3 1 2 3

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne 1 1

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov 1 1

Trnavská univerzita v Trnave 1 1 7 9 5 5

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 2 2 2 2

Filozofická fakulta 1 1

Pedagogická fakulta 4 4 3 3

Právnická fakulta 1 1

Teologická fakulta v Bratislave 1 1

Univerzita J. Selyeho v Komárne 1 1

Pedagogická fakulta 1 1
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Prijímajúca inštitúcia
Uchádzači Schválení štipendisti

Študenti Doktorandi
VŠ učitelia/
výskumníci

Celkom Študenti Doktorandi
VŠ učitelia/
výskumníci

Celkom

Univerzita Komenského v Bratislave 15 9 46 70 4 2 10 16

Fakulta managementu 4 1 5

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky 1 7 8 1 4 5

Fakulta sociálnych a ekonomických vied 2 4 2 8 1 1

Fakulta telesnej výchovy a športu 1 1

Farmaceutická fakulta 2 2 1 1

Filozofická fakulta 8 1 7 16 4 1 5

Lekárska fakulta 5 5 1 1

Pedagogická fakulta 2 9 11 2 2

Právnická fakulta 4 4

Prírodovedecká fakulta 1 9 10 1 1

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 10 10

Fakulta prírodných vied 1 1

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva 1 1

Fakulta stredoeurópskych štúdií 1 1

Filozofická fakulta 7 7

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 5 3 14 22 1 2 3

Ekonomická fakulta 2 2 4 1 1

Fakulta humanitných vied 3 1 7 11 1 1

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov 4 4

Fakulta prírodných vied 2 1 3 1 1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach 3 15 18 3 5 8

Fakulta verejnej správy 1 1 1 1

Filozofická fakulta 4 4 2 2

Lekárska fakulta 1 2 3 1 1

Právnická fakulta 1 1

Prírodovedecká fakulta 2 7 9 2 2 4

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1 1

Fakulta sociálnych vied 1 1

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  
v Košiciach

3 3

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej 
správy v Bratislave

1 1 1 1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave 3 3 2 2

Divadelná fakulta 1 1 1 1

Filmová a televízna fakulta 2 2 1 1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 1 1 2 1 1

Žilinská univerzita v Žiline 1 4 9 14 1 1 2

Elektrotechnická fakulta 1 4 5 1 1 2

Fakulta humanitných  vied 1 1 2

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov 1 3 4

Fakulta riadenia a informatiky 1 1

Strojnícka fakulta 2 2

celkom 38 53 223 314 8 22 48 78
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SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI – ZAHRANIČNÍ

ŠTUDENTI 

Počet žiadostí: 38, podmienky splnilo: 25 
Počet schválených žiadostí: 8

Prijímajúca inštitúcia Fakulta Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita  
v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Matveeva Maria, Ruská federácia, 5 mesiacov

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Darmeshkin Aliaksandr, Bielorusko, 4,5 mesiaca

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Kniazeva Ekaterina, Ruská federácia, 5 mesiacov
Lavrenteva Elena, Ruská federácia, 5 mesiacov 

Univerzita Komenského  
v Bratislave Filozofická fakulta

Khatskevich Karyna, Bielorusko, 10 mesiacov
Mihai Raluca Daniela, Rumunsko, 5 mesiacov
Puliak Lizaveta, Bielorusko, 10 mesiacov
Slavets Mariya, Ukrajina, 10 mesiacov

DOKTORANDI 

Počet žiadostí: 53, podmienky splnilo: 39 žiadostí
Počet schválených žiadostí: 22

Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied

Astronomický ústav SAV Zemko Polina, Ruská federácia, 6 mesiacov

Botanický ústav SAV Steinová Jana, Česká republika, 10 mesiacov

Fyzikálny ústav SAV Kostiuk Dmytro, Ukrajina, 3 mesiace

Historický ústav SAV Matysiok Agata Joanna, Poľsko, 12 mesiacov

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV Kacwin Marta Klaudia, Poľsko, 6 mesiacov

Ústav experimentálnej fyziky SAV Kokriashkina Iana, Ukrajina, 10 mesiacov

Ústav hydrológie SAV Leščešen Igor, Srbsko, 3 mesiace

Ústav informatiky SAV Ondruch Jan, Česká republika, 1 mesiac

Ústav pre výskum srdca SAV Chaudagar Kiranj Kishorbhai, India, 10 mesiacov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV Stevanović Nina, Bosna a Hercegovina, 4 mesiace

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Nikolaieva Nataliia, Ukrajina, 5 mesiacov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Khaydukova Maria, Ruská federácia, 1 mesiac

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave Fakulta architektúry Tiotiu Alexandru, Rumunsko, 3 mesiace

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Bondarenko Taras, Ukrajina, 8 mesiacov

Univerzita Komenského  
v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Bormotova Irina, Ukrajina, 6 mesiacov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Dynarski Wiktor Andrzej, Poľsko, 10 mesiacov

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta Ostapenko Nataliia, Ukrajina, 4 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach

Lekárska fakulta Kopolovets Ivan, Ukrajina, 6 mesiacov

Prírodovedecká fakulta
Jablonska  Magdalena, Poľsko, 1 mesiac
Medinskaia Kseniia Iurievna, Ruská federácia,  
3 mesiace

Vysoká škola ekonómie  
a manažmentu verejnej správy  
v Bratislave

 
Shishkina Nataliia, Ruská federácia, 4 mesiace

Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta Salnikova Aleksandra, Ruská federácia, 1 mesiac
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VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI 

Počet žiadostí: 223, podmienky splnilo: 178 
Počet schválených žiadostí: 48 

Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka 
pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave Národohospodárska fakulta Nestorenko Oleksandr, Ukrajina, 10 mesiacov

Health Policy Institute Karajicic Slavica, Srbsko, 6 mesiacov

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied Ivanova Viktoriia, Ukrajina, 3 mesiace

Fakulta manažmentu Berling Roman, Ukrajina, 3 mesiace

Filozofická fakulta Fernández Rouco Noelia, Španielsko, 2 mesiace

Slovenská akadémia vied

Parazitologický ústav SAV Djikanovic Vesna, Srbsko, 2 mesiace

Sociologický ústav SAV Janák Dušan, Česká republika, 8 mesiacov

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV Ahmad Naseem, India, 3 mesiace

Ústav politických vied SAV 
Buslenko Vasyl, Ukrajina, 3 mesiace
Kutuzova Natalia, Bielorusko, 6 mesiacov
Popov Veselin, Bulharsko, 8 mesiacov

Ústav polymérov SAV Hutchinson Robin Arthur, Kanada, 3 mesiace
Rychter Piotr Rafał, Poľsko, 4 mesiace

Ústav pre výskum srdca SAV Khandelwal Vinoth Kumar Megraj, India,  
10 mesiacov

Ústav zoológie SAV Buseva Zhanna, Bielorusko, 6 mesiace

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre Fakulta biotechnológie a potravinárstva Roychoudhury Shubhadeep, India, 3 mesiace

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky Shtereva Krasimira, Bulharsko, 2 mesiace

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave Shadrin Robert O., Ruská federácia, 6 mesiacov

Technická univerzita v Košiciach Fakulta baníctva, ekológie, riadenia  
a geotechnológií

Datsko Bohdan Yosyf, Ukrajina, 10 mesiacov
Taufer Ivan, Česká republika, 1 mesiac

Technická univerzita vo Zvolene Lesnícka fakulta Kirillov Vitaliy Yurevich, Kazachstan, 1 mesiac
Serafimovich Mariya, Kazachstan, 1 mesiac

Trnavská univerzita v Trnave

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce 

Taylor Mark Steven, Veľká Británia,  
10 mesiacov
Taylor Suzanne Catharine, Veľká Británia,  
10 mesiacov

Pedagogická fakulta

Gerkushenko Georgy, Ruská federácia,  
5 mesiacov
Sokolova Svetlana, Ruská federácia, 9 mesiacov
Üstünlüoğlu Evrim, Turecko, 1 mesiac

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Abrosimova Liudmila, Ruská federácia,  
2 mesiace
Rothos Vassilios, Grécko, 2 mesiace
Rudawska Regina Maria, Poľsko, 10 mesiacov
Wnorowski Karol, Poľsko, 1 mesiac

Farmaceutická fakulta Murugova Tatiana, Ruská federácia, 3 mesiace

Filozofická fakulta Schaffner Stefan Willibald, Nemecko,  
5 mesiacov

Lekárska fakulta Zamiatin Petro, Ukrajina, 6 mesiacov

Pedagogická fakulta Sibgatullina Irina, Ruská federácia, 3 mesiace
Sriratana Verita, Thajsko, 6 mesiacov

Prírodovedecká fakulta Morina Filis, Srbsko, 2 mesiace

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta humanitných vied Markowski Arkadiusz, Poľsko, 3 mesiace

Fakulta prírodných vied Nykyforov Volodymyr, Ukrajina, 1 mesiac

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta verejnej správy Jovanovic Srdjan, Srbsko, 5 mesiacov

Filozofická fakulta Krsteva Marija, Macedónsko, 1 mesiac
Raikivskyi Igor, Ukrajina, 2 mesiace

Prírodovedecká fakulta
Abdelkareem Mohamed Ismail Ahmed, 
Egypt, 2 mesiace
Lisnyi Bohdan, Ukrajina, 2 mesiace
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Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka 
pobytu

Vysoká škola výtvarných umení  
v Bratislave

Lukášová Helena, Česká republika, 8 mesiacov

Vysoká škola múzických umení  
v Bratislave

Divadelná fakulta Kaur Manpreet, India, 3 mesiace

Filmová a televízna fakulta Szalay Dorottya, Maďarsko, 5 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline Elektrotechnická fakulta Juráň Josef, Česká republika, 2 mesiace

NÁHRADNÍCI – v poradí stanovenom výberovou komisiou

Priezvisko a meno Štátna 
príslušnosť Prijímajúca inštitúcia Kategória 

1. Bou Binué Joan Španielsko Slovenská technická univerzita v Bratislave, Stavebná fakulta študent

2. Semenov Yevheniy M. Ukrajina Technická univerzita v Košiciach, Fakulta elektrotechniky a informatiky študent

3. Wrona Małgorzata Poľsko Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta študent

4. Kamperidou Vasiliki Grécko Technická univerzita vo Zvolene, Drevárska fakulta doktorand

5. Richterová Bohdana Česká republika Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta humanitných  vied doktorand

6. Likhachova Volha Bielorusko Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických  
vied doktorand

7. Kovalenko Elena Ruská federácia Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta agrobiológie  
a potravinových zdrojov doktorand

8. Sendogan Nallamuthu India Prešovská univerzita v Prešove, Fakulta humanitných a prírodných vied doktorand
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 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (11. – 17. 11. 2013) 

Od 11. do 17. novembra sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Výskumné organizácie, univerzity  
a školami, združenia, zväzy, VÚC ďalšie organizácie, ktoré pri príležitosti TVT 2013 pripravujú sprievodné podujatia 
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ich 
môžu zverejniť prostredníctvom formulára na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Sprievodné podujatia.

 PROGRAM PODPORUJEME INDIVIDUALITY NADÁCIE INTENDA

Nadácia Intenda vyhlásila 4. ročník programu Podporujeme individuality. Cieľovými skupinami programu sú 
interní doktorandi a doktorandky, ktorí sa budú v školskom roku 2013/2014 v poslednom ročníku štúdia venovať 
dokončeniu dizertačnej práce. Šesť najlepších z nich získa od nadácie individuálny grant vo výške 3 000 eur. 
Uzávierka výzvy je 27. september 2013. 
Bližšie informácie o nominačnom procese, ako aj podmienkach podpory je možné nájsť na internetovej stránke 
nadácie www.intenda.sk.

 STRATÉGIA EK „EURÓPSKE VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE VO SVETE“

Európska komisia zverejnila v júli novú stratégiu „Európske vysokoškolské vzdelávanie vo svete/European 
Higher Education in the World’“. Cieľom stratégie je zabezpečiť, aby európski absolventi nadobudli 
medzinárodné zručnosti potrebné na prácu kdekoľvek na svete a aby Európa ostala pre medzinárodných študentov 
najatraktívnejšou destináciou. V rámci nového programu EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a šport 
– Erasmus+ – sa pridelí viac ako 400 miliónov eur ročne na podporu medzinárodných výmen študentov a zvýšenú 
spoluprácu medzi európskymi univerzitami a ich partnermi na celom svete. Erasmus+ bude ponúkať študentom 
spoza hraníc Európy príležitosť stráviť časť vysokoškolského štúdia na európskej univerzite a domácim študentom 
ponúkne možnosť študovať mimo Európy. Okrem troch miliónov výmen študentov a personálu v rámci EÚ sa 
bude z programu financovať 135 000 výmen medzi EÚ a zvyškom sveta, teda o 100 000 viac, než ponúka súčasný 
program Erasmus Mundus.
Očakáva sa, že celkový počet vysokoškolských študentov na svete vzrastie štvornásobne: z približne 100 miliónov  
v roku 2000 na 400 miliónov v roku 2030, pričom najprudší nárast zaznamená Ázia a Latinská Amerika. Európa  
v súčasnosti priťahuje približne 45 % všetkých medzinárodných študentov, ale jej konkurenti rýchlo zvyšujú 
investície do vysokoškolského vzdelávania. 
Stratégia je zverejnená na: http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com499_en.pdf

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-13-678_sk.htm

 NOC VÝSKUMNÍKOV – 27. SEPTEMBER 2013

Počas posledného septembrového piatku sa v piatich slovenských mestách (Bratislava, Banská Bystrica, Košice, 
Tatranská Lomnica a Žilina) uskutoční Noc výskumníkov. Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie  
27. septembra 2013 pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie, 
výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.
Festival vedy Noc výskumníkov na Slovensku je podporovaný zo 7. rámcového programu pre výskum  
a technologický rozvoj Európskej komisie. Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy 
a hlavnou snahou komisie je pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť 
verejnosti výskumníkov ako „obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním.
Bližšie informácie: http://www.nocvyskumnikov.sk/

 POZVÁNKA NA SEMINÁRE EURAXESS SLOVENSKO

EURAXESS Slovensko pri SAIA, n. o., pozýva doktorandov, výskumných pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, ako 
aj administratívnych pracovníkov vysokých škôl a výskumných organizácií na semináre „Štipendiá do zahraničia, 
výskumné pracovné ponuky a daňové povinnosti pri príjmoch zo zahraničia“. Semináre sa uskutočnia 
17. septembra 2013 v Banskej Bystrici (Štátna vedecká knižnica, Lazovná 9, 12:45 – 16:00),  
25. septembra 2013 v Žiline (Rektorát Žilinskej univerzity v Žiline, Univerzitná 8215/1, 12:45 – 16:00),  
26. septembra 2013 v Košiciach (zasadacia miestnosť Ekonomickej fakulty Technickej univerzity v Košiciach, 
B. Němcovej 32, 1. poschodie, 12:45 – 16:00) a 1. októbra 2013 v Bratislave (Kongresové centrum 
Vysokoškolského internátu Družba UK, Botanická 25, 9:00 – 12:30).
Účasť na seminári je bezplatná. 
Bližšie informácie: euraxess@saia.sk.

http://www.intenda.sk/otvarame-nominacny-proces-na-ziskanie-individualneho-doktorandskeho-stipendia
http://ec.europa.eu/education/higher-education/doc/com499_en.pdf
http://www.nocvyskumnikov.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 – www.universityfairs.com, Edufindme – http://edufindme.com  
a Holandskej organizácie pre medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC – www.nuffic.nl.

 EINSTEIG Fairs, september, október, november 2013, Nemecko
Dortmund (20. – 21. september), Mníchov (11. a 12. október), Berlín (15. – 16. november)
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com

 International Education Brazil EXPO Roadshow, september 2013, Brazília  
     Florianopolis (13. september), Porto Alegre (15. september), Rio de Janeiro (16. september), 
     Brasilia (18. september), Sao Paulo (21. september), Campinas (23. september)

Bližšie informácie: www.universityfairs.com/fairs/international-education-brazil-expo-roadshow-fall-2013-7968
 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,  
      8. – 10. október 2013, Bratislava

Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk
 Dni medzinárodného vzdelávania, október 2013, Pobaltie  
      Tallinn, Estónsko (3. október), Riga, Lotyšsko (5. október), Vilnius, Litva (6. október) 

Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82
 International Education Fairs of Turkey, 2. – 11. október 2013, Turecko

Izmir (2. október), Ankara (3. október), Istanbul (5. – 6. október), Istanbul (7. október, ázijská časť),  
Bursa (9. október), Antalya (11. október)
Bližšie informácie: http://ieft.net/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 25. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
10. – 13. september 2013, Istanbul, Turecko
Téma: Weawing the Future of Global Partnerships
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html

 NITT SK 2013 – Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí
8. október 2013, Bratislava 
Konferencia NITT SK (Národná infraštruktúra pre podporu transferu technológií na Slovensku) je tematicky 
zameraná na prezentáciu možností a skúseností s poskytovaním interných a expertných služieb v rámci Národného 
systému podpory transferu technológií z pohľadu poskytovateľov, ako aj príjemcov týchto služieb.
Bližšie informácie: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/konferencia-nitt-sk-2013-transfer-technologii-na-slovensku-a-v-
zahranici.html?page_id=1238

 Majú zmysel masové otvorené on-line kurzy (MOOCs)?
10. október 2013, Brusel, Belgicko 
Ďalší zo seminárov ACA na aktuálnu tému MOOCs (Massive Open Online Courses), zvýhodnená registrácia  
do 19. septembra 2013.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=673

 Konferencia EK „Hlas výskumníkov – názory na prácu, kariéru a práva výskumníkov  
      („Raising Researchers´Voice – opinions on jobs, carreers and rights”)

21. – 22. november 2013, Brusel, Belgicko
Konferencia EURAXESS v rámci iniciatívy „Voice of the Researchers”, možnosť získať zdarma letenku v súťaži  
o príspevky (uzávierka 20. septembra 2013).
Bližšie informácie: http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/konferencia-hlas-vyskumnikov,  
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/singleNews/1074

 Konferencia Revolúcia v medzinárodnom vysokoškolskom vzdelávaní: dopad na mobilitu,  
      kvalifikácie, siete (The international higher education revolution: Impacts on mobility,  
      qualifications, networks)

11. – 12. december 2013, Londýn, Veľká Británia
Konferencia organizácie The Observatory on Borderless Higher Education zameraná na súčasné trendy v on-line 
vzdelávaní. Zvýhodnená registrácia do 4. októbra 2013.
Bližšie informácie: http://www.obhe.ac.uk/conferences/confflyer_dec13

http://webaconnect.ning.com/events
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.nuffic.nl/nederlandse-organisaties/docs/onderwijspromotie/fairs-worldwide.pdf
http://www.einstieg.com
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-brazil-expo-roadshow-fall-2012-4438
http://www.akademiavapac.sk
http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82
 http://ieft.net/
http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html
http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/konferencia-nitt-sk-2013-transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici.html?page_id=1238
http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/konferencia-nitt-sk-2013-transfer-technologii-na-slovensku-a-v-zahranici.html?page_id=1238
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/konferencia-hlas-vyskumnikov
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/services/singleNews/1074
http://www.obhe.ac.uk/conferences/confflyer_dec13
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 MasterMap Messe, október 2013, Nemecko 

Dortmund (29. október), Kolín (30. október)
Bližšie informácie: http://www.mastermap.de/messe/

 StudyCentral European Education Fair 
6. až 7. november 2013, Berlín, Nemecko
Bližšie informácie: http://www.webaworld.com/students-events-6-7-nov-2013.html

 Medzinárodný veľtrh „Vzdelanie a kariéra“ 
7. až 9. november 2013, Moskva, Ruská federácia
Bližšie informácie: http://www.msk.znanie.info/

 China Education Expo 2013, november 2013, Čína 
     Peking (2. – 3. november), Si-an (5. november), Wu-chan (7. november), Šanghaj (9. – 10. november), 
     Čcheng-tu (13. november)     
     Bližšie informácie: http://www.chinaeducationexpo.com
 Medzinárodný veľtrh „Štúdium v zahraničí“, 14. – 16. november 2013, Kyjev, Ukrajina

Bližšie informácie: http://webaconnect.ning.com/events/ukraina-international
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