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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM  
V CHORVÁTSKU

V téme tohto čísla sme sa rozhodli predstaviť základné informácie o možnostiach 
vysokoškolského štúdia v Chorvátsku, ktoré sa od 1. júla 2013 stalo 28 členskou 
krajinou Európskej únie. Pre občanov Slovenskej republiky to okrem iného 
znamená, že na chorvátskych vysokých školách môžu študovať za rovnakých 
podmienok ako občania Chorvátskej republiky. 
Chorvátsko je signatárom tzv. Bolonskej deklarácie o vytvorení Európskeho 
vysokoškolského priestoru a postupne zaviedlo trojstupňový systém 
vysokoškolského vzdelávania.
Okrem základných informácií o vysokoškolskom vzdelávaní upozorníme na 
zaujímavé webové stránky, na ktorých nájdete bližšie informácie, ako aj 
informácie o štipendiách, ktoré môžu získať občania SR na štúdium v Chorvátsku.

CHORVÁTSKA REPUBLIKA
(Republika Hrvatska)
Hlavné mesto: Záhreb

Rozloha: 56 542 km2 (pevnina),  
31 067 km2 (vnútorné a teritoriálne more) 
Počet obyvateľov: 4,45 mil. (2011)
Úradný jazyk: chorvátsky
Administratívne územné členenie:  
20 žúp + mesto Záhreb,  
126 miest, 419 opčín (strediskové obce)

Vysokoškolské vzdelávanie v Chorvátsku poskytujú  
3 typy vysokoškolských inštitúcií, ktorých je  
v súčasnosti 122. Sú verejné a súkromné, ponúkajú 
univerzitné a neuniverzitné (profesne zamerané) štúdium.

Univerzitné štúdium poskytujú univerzity (sveučilišta), 
ktorých je 10 (7 verejných a 3 súkromné), neuniverzitné 
štúdium poskytujú polytechniky (veleučilišta)  
a odborné vysoké školy (visoke škole). 

Vysokoškolské inštitúcie sídlia v 43 chorvátskych mestách. 
Zoznam univerzít, polytechník a odborných vysokých škôl 
je na stránke ministerstva vedy, vzdelávania a športu, 
portáli Štúdium v Chorvátsku/Study in Croatia, portáli 
Agentúry pre vedu a vysoké školstvo/Agencija za znanost 
i visoko obrazovanje alebo na stránke Inštitútu pre rozvoj 
vzdelávania/Institut za razvoj obrazovanja.

Niektoré polytechniky síce používajú v názve slovo 
univerzita/university, neznamená to však,  
že poskytujú univerzitné vzdelanie. 

Chorvátske vysoké školy ponúkajú vyše 1 200 študijných 
programov, záujemcovia ich môžu vyhľadávať na portáli 
Štúdium v Chorvátsku podľa viacerých kritérií (škola, 
oblasť štúdia, stupeň, vyučovací jazyk) v sekcii Institutions 
and study programmes, alebo na portáli www.postani-
student.hr. Vyhľadávacia databáza akreditovaných 
študijných programov je aj na portáli Mozvag  
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.
html.

Sprievodcom pre záujemcov o štúdium v Chorvátsku je portál Study in Croatia 
– www.studyincroatia.hr.

Zoznam vysokoškolských inštitúcií záujemcovia o štúdium v Chorvátsku nájdu 
na viacerých stránkach – jednou z nich je portál ministerstva vedy, vzdelávania 
a športu (Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta) – http://public.mzos.hr

Vysokoškolské inštitúcie sídlia v 43 chorvátskych mestách. 

Informácie o Chorvátsku záujemcovia nájdu na portáli  
www.hrvatska.eu, ktorý je v chorvátčine, angličtine a francúzštine.

http://pregledi.mzos.hr/ustanove_VU.aspx
http://www.studyincroatia.hr/
http://www.azvo.hr/index.php/hr/
http://www.azvo.hr/index.php/hr/
http://www.iro.hr/hr/informiranje-i-savjetovanje-o-visokom-obrazovanju/studiranje-u-hrvatskoj/pregled-institucija/
http://www.iro.hr/hr/informiranje-i-savjetovanje-o-visokom-obrazovanju/studiranje-u-hrvatskoj/pregled-institucija/
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/institution
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/institution
http://www.postani-student.hr
http://www.postani-student.hr
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html
http://www.studyincroatia.hr
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Väčšina študijných programov je vyučovaná v chorvátčine, 
niektoré univerzity a vysoké školy však ponúkajú študijné 
programy aj v iných jazykoch – angličtine, maďarčine, nemčine  
a taliančine. Ich prehľad je na portáli Štúdium v Chorvátsku 
(Studying in Croatia > Institutions and study programmes > 
Teaching Language).

Vysokoškolské vzdelávanie v Chorvátsku je trojstupňové:

1. stupeň trvá 3 až 4 roky, študent musí získať 180 
– 240 ECTS. Po ukončení štúdia získa titul baccalaureus/ 
baccalaurea (prvostupnik/prvostupnica).

2. stupeň trvá 1 až 2 roky, študent musí získať 60 – 120 
ECTS (minimálny počet kreditov, ktoré musí študent počas 
štúdia 1. a 2. stupňa získať, je 300). Po ukončení štúdia a 
obhajobe diplomovej práce získa titul magister (magistar). 

3. stupeň – trvá 3 roky. Po úspešnom ukončení štúdia  
a obhajobe doktorandskej práce študenti získajú titul Doctor.

V Chorvátsku sa platí školné, jeho výška závisí od stupňa 
štúdia a programu, výšku určujú vysokoškolské inštitúcie. Na 
verejných vysokých školách sa ročné školné pohybuje od 5- do 
10-tisíc kún (približne 670 až 1 340 eur). Študenti prezenčného 
štúdia v prvom ročníku však školné neplatia a v ďalších 
ročníkoch ho môže za nich uhrádzať štát, pokiaľ má škola 
podpísanú dohodu s ministerstvom vedy, vzdelávania  
a športu a študent splní stanovené podmienky. Škola však 
môže rozhodnúť o odpustení školného aj študentom, ktorí 
nesplnia podmienky na štátnu dotáciu (musí ich však uhradiť 
zo svojich zdrojov). V súvislosti s výškou školného sa odporúča 
kontaktovať priamo vysokoškolskú inštitúciu, na ktorej chce 
záujemca študovať.
Ročné školné pre cudzincov (občania krajín mimo EÚ) za 
bakalárske programy v oblasti humanitných a sociálnych vied sa 
pohybuje od 6- do 16,5-tisíc kún (približne 800 až 2 200 eur), 
za technické odbory okolo 22-tisíc (približne 3 000 eur) a za 
štúdium medicíny okolo 27-tisíc kún (približne 3 600 eur). 
Bližšie informácie o školnom pre cudzincov sú zverejnené na 
portáli Štúdium v Chorvátsku www.studyincroatia.hr/studying-
in-croatia/tuition-fees, ako aj na stránkach jednotlivých 
vysokých škôl.

Prijatie na vysokú školu
Podmienkou prijatia na jednotlivé stupne je splnenie 
vyžadovaných podmienok. Pre bakalársky stupeň je to spravidla  
ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (12 rokov školskej 
dochádzky a maturitná skúška alebo jej ekvivalent). Pre vyšší 
stupeň je to ukončený nižší stupeň.
Prihlasovanie na prvý stupeň štúdia je centrálne on-line 
prostredníctvom stránky Kancelárie centrálneho prihlasovania 
www.postani-student.hr.
Bližšie informácie o prihlasovaní a kalendár bývajú zverejnené 
na stránke http://www.studij.hr.
Uchádzač o prvý stupeň štúdia sa musí zaregistrovať na stránke 
www.postani-student.hr. Do prihlášky môže uviesť desať 
študijných programov (v poradí podľa vlastných priorít). 

Väčšina vysokých škôl má dva termíny prijímacích skúšok:  
v júli a v septembri (pokiaľ sa v júli nenaplnila kvóta 
prijímaných študentov).

Zoznam vysokoškolských inštitúcií je zverejnený aj na portáli Štúdium  
v Chorvátsku. 
Študijné programy ponúkané chorvátskymi vysokými školami možno 
vyhľadávať na portáli Mozvag (v chorvátskom a anglickom jazyku) 
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html

Akademický rok trvá od 1. októbra do 30. septembra, delí sa 
na dva semestre, zimný (od októbra do februára) a letný (od 
marca do septembra). Začiatok a koniec semestra a skúškového 
obdobia stanovujú jednotlivé vysoké školy. 

Životné náklady
Priemerné životné náklady (strava, ubytovanie, cestovanie, 
kultúra, voľný čas, učebnice, učebné pomôcky) sú 4 400 kún 
(približne 600 eur).

http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/teaching-language
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/tuition-fees
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/tuition-fees
http://www.studij.hr
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html
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 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej  
     republiky (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)                                                               uzávierka: 20. február 2014

● študent 1. stupňa VŠ
   (ukončené min. 2 semestre, 
   študent slovanských 
   jazykov 1 semester)
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list 
● chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk  
● vyplnená prihláška Ministerstva vedy, 
   školstva a športu Chorvátskej republiky

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 1 300 HRK/mesiac na pokrytie 
   nákladov na ubytovanie v študentských 
   domovoch, na stravovanie v študentských 
   jedálňach a poplatky MHD

študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)                                                          uzávierka: 20. február 2014

● doktorand ● akceptačný list 
● chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk
● vyplnená prihláška Ministerstva vedy, 
   školstva a športu Chorvátskej republiky

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 1 500 HRK/mesiac na pokrytie 
   nákladov na ubytovanie v študentských 
   domovoch, na stravovanie v študentských 
   jedálňach a poplatky MHD

letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole                                             uzávierka: 20. február 2014

● študent 1. stupňa VŠ 
   (ukončený minimálne 
   1 semester)
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand

● základy chorvátskeho jazyka
● vyplnená prihláška Ministerstva vedy,  
   školstva a športu Chorvátskej republiky

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť 

● kurzovné
● ubytovanie
● stravné
● cestovné na miestnu dopravu

ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V CHORVÁTSKU

Občania Slovenskej republiky, ktorí chcú študovať v Chorvátsku, sa môžu uchádzať o štipendiá vyplývajúce z bilaterálnej dohody  
o spolupráci v oblasti vzdelávania (pozri tabuľku), o štipendiá Národného štipendijného programu SR, štipendiá programu CEEPUS, 
ako aj iné štipendiá, ktoré ponúkajú rôzne nadácie. Štipendiá môžu záujemcovia vyhľadávať v databáze štipendií na www.saia.sk 
alebo na portáli scholarshipportal.eu.

 Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2013 (pobyty na letný semester 
2013/2014) a 30. apríl 2014 (pobyty na školský rok 2014/2015) 
on-line na www.stipendia.sk
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 a doktorandov
Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké 
pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. 
Výška štipendia pre študentov je 350 eur/mesiac, pre 
doktorandov 450 eur/mesiac. 

 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),  
15. jún 2014 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí) 

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
Výška štipendia pre študentov je 1 300 kún/mesiac a pre 
doktorandov 1 500 kún/mesiac.

Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info,  
www.mobilnost.hr 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
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
www.ceepus.info
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 Grantový program Nadácie Tatra banky  
     Študenti do sveta, uzávierka: spravidla v apríli,  
     bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, 
aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, 
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované 
finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených  
so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými 
školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej  
z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené 
študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho 
stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske 
a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený 
študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia 
môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu  
a IT.

 Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička, 
    uzávierka: spravidla v októbri a máji,  
    bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/hlavicka
V rámci štipendijného programu sú poskytované štipendiá 
na zahraničné študijné pobyty/letné školy/stáže/výskumné 
pobyty v rámci celej Európy. O podporu sa môžu uchádzať 
študenti/doktorandi, ktorí majú záujem dlhodobo sa profilovať 
v nimi zvolenej oblasti a získavať informácie a know-how, ktoré 
im umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi a uplatniť sa 
profesionálne vo svojom odbore. Jednou z podmienok získania 
podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo 
praktického charakteru, ktorému sa študent/doktorand plánuje 
venovať. O podporu môžu žiadať všetci študenti/doktorandi 
práva, ekonómie, informačných technológií, technických 
odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na 
Slovensku. 

 Štipendijný program U. S. Steel Košice,  
     uzávierka: do 15. septembra,  
     bližšie informácie: www.usske.sk/students/stip-s.htm
Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí 
z detských domovov, neúplných rodín a sociálne 
znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku, ako aj 
detí zamestnancov U. S. Steel Košice, v štúdiu na vysokej škole 
na Slovensku alebo v zahraničí. 

 Štipendiá Google Europe pre študentov  
    so zdravotným postihnutím, uzávierka: spravidla  
    vo februári, bližšie informácie:  
    www.google.com/studentswithdisabilities-europe
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities 
je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, 
informačných technológií alebo úzko súvisiacich technických 
odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú zapísaní 
na bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na 
univerzite v Európe. 

 Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované 
    spoločnosťou Google, uzávierka: spravidla  
     vo februári, bližšie informácie:  
     www.google.com/anitaborg-emea
Pamätné štipendium A. Borgovej (The Google Anita Borg 
Memorial Scholarship) je určené ženám s vynikajúcimi 
študijnými výsledkami, ktoré budú v poslednom ročníku 
bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia 
informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich 
technických odvetví. 

 Štipendium StudyPortals
StudyPortals umožňuje študentom z celého sveta, ktorí študujú 
na vysokej škole, uchádzať sa o štipendium vo výške 1 000 eur, 
ktoré bude udelené každé tri mesiace.
Bližšie informácie a registrácia:  
www.studyportals.eu/scholarship/

Prvou univerzitou v Chorvátsku bola Univerzita v Zadare/Sveučilište  
u Zadru (www.unizd.hr), ktorá vznikla v roku 1396. Pôsobila do 
roku 1807, znovuotvorená bola v roku 2002. Najstaršou nepretržite 
pôsobiacou univerzitou v juhovýchodnej Európe je Univerzita  
v Záhrebe/Sveučilište u Zagrebu (www.unizg.hr), ktorá bola založená  
v roku 1669. Je jedinou chorvátskou univerzitou, ktorá sa umiestnila  
v svetovom rebríčku 500 najlepších univerzít (Academic Ranking of 
World Universities – ARWU) na 401. až 500. mieste.
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Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Chorvátsku:

http://public.mzos.hr 
– ministerstvo vedy, vzdelávania a športu/Ministarstvo znanosti, 
obrazovanja i sporta

www.studyincroatia.hr 
– portál o štúdiu v Chorvátsku

www.studij.hr 
– informácie o prijímacom konaní

www.postani-student.hr
– portál Kancelárie centrálneho prihlasovania, on-line 
prihlasovanie na prvý stupeň štúdia; na portáli je aj 
vyhľadávacia databáza študijných programov

www.azvo.hr 
– Agentúra pre vedu a vysoké školstvo/Agencia za znanost 
i visoko obrazovanje 

www.iro.hr 
– Inštitút pre rozvoj vzdelávania/Institut za razvoj obrazovanja
www.euraxess.hr 
– národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

http://sk.mfa.hr 
– stránka Veľvyslanectva Chorvátskej republiky na Slovensku

SveučilištaSveučilišta 

Sveučilište u Zagrebu 
Sveučilište u Splitu 
Sveučilište u Rijeci 
Sveučilište J.J.S. u Osijeku 
Sveučilište u Zadru 
Sveučilište u Dubrovniku 
Sveučilište Jurja Dobrile u Puli 

Međunarodno sveučilište u Dubrovniku 
Hrvatsko katoličko sveučilište, Zagreb 
Medijsko sveučilište, Koprivnica 

JAVNA SVEUČILIŠTA 

PRIVATNA SVEUČILIŠTA 

Veleučilišta 
Visoke škole 
Privatna veleučilišta i visoke škole 

Veleučilišta i visoke škole 

Vysokoškolské vzdelávanie univerzitného typu ponúka
v Chorvátsku 10 univerzít (sveučilišta), z nich 7 je verejných 
a 3 sú súkromné.

Vysokoškolské vzdelávanie neuniverzitného typu (profesne zamerané) 
ponúkajú verejné a súkromné polytechniky (veleučilišta) a odborné 
vysoké školy (visoke škole). 
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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: 1. október 2013 

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. Aktuálna uzávierka  
je v podprograme:
 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.

 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)

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.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
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 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.

 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.

 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: www.cimo.fi (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students outside 
Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)

 FRANCÚZSKO
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/ 

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://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://www.cimo.fi/
http://www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/ 
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 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)

 CHORVÁTSKO
Medzinárodný štipendijný program pre skúsených výskumníkov NEWFELPRO 
Uzávierka: 31. december 2013, 31. december 2014 

 
Program NEWFELPRO (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia) je 
štipendijný projekt chorvátskej vlády ministerstva vedy, vzdelávania a športu, ktorý sa bude realizovať v rokoch 2013 až 2017. 
Projekt je spolufinancovaný prostredníctvom programu Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-COFUND.

Zahraniční výskumníci zo všetkých vedeckých oblastí sa môžu uchádzať o štipendiá na 12- a 24-mesačné výskumné pobyty  
v Chorvátsku (Incoming fellowship scheme). Štipendiá budú udelené na základe kvality prihlásených výskumných projektov. 
Návrhy projektov sa odovzdávajú výlučne v elektronickej forme v anglickom jazyku.

Bližšie informácie: www.newfelpro.hr

 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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://itec.mea.gov.in


BULLETIN SAIA 09/2013

Štipendiá a granty 

10

 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
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

 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

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
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html
www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=SK
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 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/ 

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: priebežne (spravidla od januára do októbra) 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. 

 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 medizinische 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://visegradfund.org/scholarships/osa/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
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: 1. november 2013

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 štipendisti absolvujú 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

Štipendiá DAAD pre Slovensko 
Uzávierka: 15. novembra 2013 on-line na www.saia.sk, zároveň aj on-line www.funding-guide.de (štipendiá pre doktorandov  
a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty; štipendiá na celé doktorandské štúdium); 
15. novembra 2013 v DAAD (štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry)

 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín, vrátane štipendií ERP  
    (European Recovery Programme) pre ekonómov – Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer 
    (10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty  
    – Forschungskurzstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler (1 – 6 mesiacov)

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty 
    – Forschungsjahresstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler (7 – 10 mesiacov)

 Celé doktorandské štúdium – Promotion in Deutschland

 Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)  
    – Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler (1 – 3 mesiace)

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

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD – Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten 
    (1 – 3 mesiace)

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

Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2013 

Štipendiá BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) sú určené absolventom vysokej školy 
a doktorandom na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku 700 
eur alebo 860 eur (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane, 
maximálne trikrát.
Bližšie informácie: www.bayhost.de

http://www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html
http://www.mummertstiftung.de
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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=66
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=49
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
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Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 2013 

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti 
ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku. 
Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne  
(koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium

 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.

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)

http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
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/
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
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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
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 predĺženia 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).

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.

Otvoren� grantov� sch�ma Hos<0165>uj�ci profesor 2013
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
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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

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK)
Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci počas celého roka 2013 (hosťujúci vedeckí pracovníci)
27. september 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 na celé magisterského a doktorandského štúdia 
Program Štipendiá pre zahraničných študentov (Graduate Scholarship Programme for International Students) je určený 
pre uchádzačov, ktorí majú záujem vyštudovať celé štúdium 2. alebo 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania v Turecku. 
Štipendium sa poskytuje maximálne na 2 roky študentom magisterského a maximálne na 4 roky študentom doktorandského 
štúdia. Vylúčené sú odbory klinickej medicíny a stomatológie. 
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

 USA
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

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
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/svajciarsko
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Štipendiá a granty 

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 Michiganskej univerzite. 
Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt 
univerzity (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 SR 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/index.php?option=com_content&view=article&id=56&Itemid=64
http://www.ii.umich.edu/wcee/opportunities/visitingfellows
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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 školy, združenia, zväzy, VÚC a 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.

 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.
Noc výskumníkov je paralelne organizovaná v 33 štátoch Európy a hlavnou snahou Európskej komisie je 
pod mottom „Researchers are among us“ – Výskumníci sú medzi nami, priblížiť verejnosti výskumníkov ako 
„obyčajných“ ľudí s neobyčajným povolaním. 
V Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline a Košiciach predstaví v stánkoch svoje služby aj EURAXESS Slovensko. 
Bližšie informácie: http://www.nocvyskumnikov.sk/

 EURAXESS UniverCITY tour

Spoznávajte s tímom Euraxess Slovensko univerzitné mestá Slovenska a stretnite ďalších 
zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku.
Neformálne stretnutia EURAXESS UniverCITY tour sú určené zahraničným výskumníkom, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom. Uskutočnia sa 30. septembra v Žiline, 4. októbra v Nitre, 11. októbra  
v Košiciach a 18. októbra v Bratislave. 
Účasť na stretnutí je možná len na základe registrácie prostredníctvom on-line formulára.
Bližšie informácie a registračné formuláre: http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-univercity-tour

 INFORMAČNÝ SYSTÉM PRE OBLASŤ VEDY A VÝSKUMU SK CRIS 

SK CRIS (Current Research Information System) je nový informačný systém pre oblasť vedy a výskumu, ktorý bol 
uvedený do prevádzky tento rok. Systém obsahuje údaje o projektoch financovaných z verejných zdrojov, o ich 
výsledkoch, register organizácií výskumu a vývoja, ako aj personálnu databázu výskumníkov. V registri organizácií 
výskumu a vývoja je možné pomocou filtra vyhľadať organizácie, ktoré majú udelené povolenie zamestnávať 
cudzincov z tretích krajín, alebo ktoré majú spôsobilosť vykonávať výskum a vývoj.
Bližšie informácie: www.skcris.sk.

 SAIA NA AKCII „MLÁDEŽ V POHYBE“ V KOŠICIACH

Európska komisia organizuje v Košiciach, Európskom hlavnom meste kultúry 2013, trojdňové stretnutie venované 
téme vzdelávania a pracovných príležitostí pre mladých ľudí najmä vo veku 15 až 30 rokov – Mládež v pohybe.
Stretnutie je zamerané na informovanie mladých ľudí o príležitostiach, ktoré im ponúkajú európske programy. 
Dejiskom podujatia sú od 3. do 5. októbra 2013 košické Kasárne/Kulturpark. Na podujatí sa predstaví aj SAIA,  
v jej stánku môžete získať informácie o rôznych možnostiach financovania mobilít, vrátane informácií o Národnom 
štipendiijnom programe SR, ktorý umožňuje získať štipendium na časť magisterského, resp. doktorandského štúdia 
do celého sveta, či o iniciatíve EURAXESS podporovanej EK v 40 krajinách. 
Bližšie informácie o podujatí: www.kulturpark.sk/program-184/www.mpsr.sk

 PROGRAM AXA FOND NA ROZVOJ VEDECKÝCH PROJEKTOV ŠTUDENTOV 

Program je určený talentovaným mladým ľuďom do 26 rokov zo sociálne slabších rodín (rodinný mesačný príjem 
žiadateľa nepresahuje sumu 800 eur). Žiak/študent musí vo vybranej oblasti dosahovať výborný študijný prospech, 
preukázať mimoškolskú aktivitu v účasti na olympiádach, súťažiach a angažovať sa v školských záujmových 
činnostiach. Uzávierka predkladania projektov je 30. septembra 2013.
Bližšie informácie: www.axafond.sk/vyzva/.

http://www.nocvyskumnikov.sk/
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-univercity-tour
http://www.skcris.sk
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 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

 Investujte do výskumníkov
14. – 15. november 2013, Tallinn, Litva
Konferencia v rámci litovského predsedníctva EÚ zameraná na rozvoj kariéry výskumníkov a ich ďalšie vzdelávanie 
s využitím kombinácie rôznych finančných nástrojov – rámcového programu Horizont 2020, štrukturálnych fondov 
a Marie Sklodowska Curie Actions.
Bližšie informácie: http://www.investinresearchers2013.eu/

 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

 ESOF 2014 (EuroScience Open Forum) – Veda stavia mosty
21. – 26. jún 2014, Kodaň, Dánsko
Najväčšie interdisciplinárne, celoeurópske stretnutie zamerané na výskum a inovácie, ktoré sa organizuje každé 
dva roky. Stretávajú sa na ňom špičkoví vedci, mladí výskumníci, podnikatelia, zástupcovia verejnej správy, médií  
a verejnosti, aby diskutovali o nových objavoch a budúcom smerovaní vo výskume, podporili dialóg o úlohe vedy  
a techniky v spoločnosti, stimulovali verejný záujem a diskusiu o vede a technike.  
Bližšie informácie: http://esof2014.org/

 NOVÁ ŠTÚDIA NA INTERNETE 

Key influencers of international student satisfaction in Europe

Väčšina študentov, ktorí absolvovali štúdium v zahraničí, by ho odporučila aj svojim priateľom.
Zahraniční študenti najlepšie hodnotia Slovinsko, Nórsko a Rakúsko.
Najspokojnejší so štúdiom v zahraničí sú študenti pochádzajúci z Chorvátska a Grécka. 
Najkritickejší boli študenti pochádzajúci zo Švédska a Holandska. 

Aj tieto výsledky uvádza štúdia Key influencers of international student satisfaction in Europe,  
spracovaná z prieskumu spokojnosti študentov so zahraničným študijným pobytom.  
Projekt sa realizoval v rámci portálu www.STeXX.eu. Do projektu sa zapojilo takmer 17-tisíc 
študentov. Podľa prieskumu najväčší vplyv na spokojnosť študentov so zahraničným pobytom  
majú tri faktory: mesto (atmosféra, vzhľad, veľkosť), kvalita a postoj hostiteľskej univerzity  
a učiteľov, a miestni obyvatelia (ich prístupnosť či ústretovosť).
Štúdia je prístupná na www.studyportals.eu/research/student-satisfaction

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.investinresearchers2013.eu/
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
http://esof2014.org/
http://www.studyportals.eu/research/student-satisfaction
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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, október, november 2013, Nemecko
Mníchov (11. a 12. október), Berlín (15. – 16. november)
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com

 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/

 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

 Gaudeamus 
      5. až 8. november 2013, Brno, Česká republika
     Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Education and Career
      7. až 9. november, Moskva, Ruská federácia
      Bližšie informácie: www.msk.znanie.info/eng/visitors_main.html

 Medzinárodný veľtrh „Štúdium v zahraničí“
     14. – 16. november 2013, Kyjev, Ukrajina

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

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.akademiavapac.sk
http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82
 http://ieft.net/
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.webaworld.com/students-events-6-7-nov-2013.html
http://www.msk.znanie.info/
http://www.chinaeducationexpo.com
http://www.gaudeamus.cz
http://www.gaudeamus.cz
http://www.msk.znanie.info/eng/visitors_main.html
http://webaconnect.ning.com/events/ukraina-international
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