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ŠTÚDIUM  
V KRAJINÁCH  

VYŠEHRADSKEJ 
ŠTVORKY

(ČESKO, MAĎARSKO, POĽSKO, SLOVENSKO)

 SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA

 PRIJÍMANIE NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM

 ŠTIPENDIÁ A GRANTY NA ŠTÚDIUM

Zdieľajte svoje skúsenosti a diskutujte o svojich 
problémoch v súvislosti so zahraničným pobytom na
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Vyšehradská skupina v skratke...

Vyšehradská skupina vznikla v roku 1991. Je výrazom úsilia krajín 
stredoeurópskeho regiónu o spoluprácu na viacerých úsekoch 
spoločného záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. Skupina 
V4 nevznikla ako alternatíva k úsiliu o celoeurópsku integráciu, 
ani sa nepokúša súťažiť s existujúcimi európskymi štruktúrami. 
Cieľom skupiny je povzbudzovať optimálnu spoluprácu so všetkými 
krajinami, najmä so svojimi susedmi. Bližšie informácie o V4 sú 
zverejnené v angličtine, češtine, maďarčine, poľštine a slovenčine 
na www.visegradgroup.eu.
Názov je odvodený od severomaďarského mesta Vyšehrad 
(Visegrád), ktoré bolo v 14. storočí dejiskom stretnutia 
stredoeurópskych panovníkov. V roku 1335 sa tu stretli český, 
uhorský a poľský kráľ, aby rokovali o regionálnej kooperácii medzi 
svojimi kráľovstvami a dohodli sa na úzkej vzájomnej spolupráci 
v oblasti politiky a obchodu. Ako označenie skupiny krajín si ho 
zvolili československý prezident Václav Havel, predseda maďarskej 
vlády József Antall a poľský prezident Lech Wałęsa na stretnutí vo 
Vyšehrade 15. februára 1991.

Česká republika
Rozloha: 78 864 km2

Administratívne rozdelenie: 14 krajov – Hlavné mesto 
Praha, Juhočeský kraj, Juhomoravský kraj, Karlovarský kraj, 
Královohradecký kraj, Liberecký kraj, Moravskosliezsky kraj, 
Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzenský kraj, Praha, Stredočeský 
kraj, Ústecký kraj, Vysočina, Zlínsky kraj.

Maďarsko (Magyarország)
Rozloha: 93 036 km2

Administratívne rozdelenie:19 žúp (megyek), 22 miest so župnou 
správou. Župy: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-Abaúj-
Zemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, 
Heves, Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, 
Somogy, Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala; 
mestá so župnou správou: Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, 
Eger, Győr, Hodmézővásarhely, Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, 
Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Sopron, Szeged, Székesfehérvár, 
Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya, Veszprém, 
Zalaegerszeg.

Poľská republika (Rzeczpospolita Polska)
Rozloha: 312 685 km2 
Administratívne rozdelenie: 16 vojvodstiev (województvo) 
– Dolnosliezske, Kujavsko-pomoranské, Lodžské, Lublinské, 
Lubuské, Malopoľské, Mazovské, Opolské, Podkarpatské, 
Podlaské, Pomoranské, Sliezske, Svätokrížske, Varmsko-mazúrske, 
Veľkopolské, Západopomoranské.

Slovenská republika
Rozloha: 49 035 km2

Administratívne rozdelenie: 8 krajov – Banskobystrický, Bratislavský, 
Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský.

V decembrovom bulletine sme sa rozhodli predstaviť možnosti 
štúdia v krajinách tzv. Vyšehradskej štvorky (V4). Okrem 
základných informácií o vysokoškolskom štúdiu v jednotlivých 
krajinách skupiny (Česko, Poľsko, Maďarsko a Slovensko), 
prinášame aj informácie o štipendiách, grantoch a iných 
formách finančnej podpory občanov SR, ktorí chcú študovať  
v Česku, Maďarsku alebo v Poľsku. Na niektoré tieto štipendiá 
prijíma žiadosti SAIA, n. o. Bližšie informácie o nich záujemcovia 
získajú v databáze štipendií a grantov na portáli saia.sk –  
http://granty.saia.sk. Pri ostatných ponukách uvádzame webovú 
stránku, na ktorej záujemcovia získajú bližšie informácie.
Upozorňujeme aj na niektoré zaujímavé portály, na ktorých 
záujemcovia nájdu bližšie informácie o štúdiu a štipendiách. 
Upozorníme aj na niektoré vysoké školy/univerzity, ktoré sa 
umiestnili v najznámejších rebríčkoch svetových univerzít.
Všetky krajiny V4 sú členmi Európskej únie. Občanom ostatných 
členských krajín poskytujú vysokoškolské vzdelávanie za 
rovnakých podmienok ako svojim občanom. Všetky štyri sú 
zároveň zapojené do bolonského procesu. V jeho rámci prešli na 
trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania. 
V roku 1999 krajiny V4 vytvorili Medzinárodný vyšehradský 
fond, ktorý poskytuje pomoc mimovládnym organizáciám 
prostredníctvom viacerých grantových schém na úseku kultúry, 
vedy a vzdelávania, výmeny medzi mladými ľuďmi, cezhraničnej 
spolupráce a podpory cestovného ruchu. Fond poskytuje aj 
viacero druhov štipendií. 

ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH V4
(Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko)

Na portáli saia.sk záujemcovia nájdu základné informácie o štúdiu 
vo vybraných krajinách – medzi nimi aj v Česku, Maďarsku a Poľsku 
(Štúdium v zahraničí > Informácie o štúdiu vo vybraných krajinách).

Studyportals.eu zastrešuje viacero portálov, na ktorých si záujemcovia  
o štúdium v európskych krajinách, a teda aj v krajinách V4, môžu 
vyhľadať bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy, 
ako aj štipendiá na štúdium. 

http://forum.saia.sk
http://forum.saia.sk
http://forum.saia.sk
http://forum.saia.sk
http://forum.saia.sk
http://forum.saia.sk
http://forum.saia.sk
http://forum.saia.sk
http://forum.saia.sk
www.visegradgroup.eu
http://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/
http://www.phdportal.eu
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 ČESKÁ REPUBLIKA

Vysokoškolské vzdelávanie v Česku poskytujú v akreditovaných 
odboroch verejné, štátne a súkromné vysoké školy, ktoré sú 
univerzitného a neuniverzitného typu, ako aj vyššie odborné 
školy. Univerzitný systém tvorí 24 verejných, 2 štátne  
a 3 súkromné vysoké školy, neuniverzitný systém 2 verejné  
a 43 súkromných vysokých škôl. Na českých vysokých školách  
v roku 2012 študovalo 397 189 študentov. 

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové – bakalársky, 
magisterský a doktorandský stupeň. 

Bakalárske štúdium je zamerané na prípravu na výkon 
povolania alebo na štúdium magisterského programu. 
Štandardná doba štúdia je 3 až 4 roky (180 – 240 ECTS 
kreditov). 
Magisterské štúdium nadväzuje na bakalárske. Štandardná 
doba štúdia je 1 až 3 roky (60 – 180 ECTS kreditov). 
V prípadoch, keď  si to vyžaduje charakter študijného 
programu, nemusí magisterský program nadväzovať na 
bakalársky. Štandardná doba štúdia je v takom prípade 4 až 
6 rokov (240 – 360 ECTS kreditov). 
Doktorandské štúdium nadväzuje na magisterské. 
Štandardná doba študijného programu je 3 až 4 roky. 

Akademický rok sa člení na semestre, ročníky alebo bloky. 
Každý semester, ročník alebo blok sa skladá z obdobia výučby, 
skúškového obdobia a z obdobia prázdnin. Akademický rok trvá 
12 kalendárnych mesiacov. 

Na verejných vysokých školách sa neplatí školné, na 
súkromných školách sa školné pohybuje od 2 000 do 15 000 
USD ročne.

Podmienkou na prijatie v bakalárskom programe je dosiahnutie 
úplného stredného odborného vzdelania (na štúdium v oblasti 
umenia môžu byť prijatí aj uchádzači s vyšším odborným 
vzdelaním poskytovaným konzervatóriami, výnimočne aj 
uchádzači bez úplného stredného odborného vzdelania alebo 
vyššieho odborného vzdelania na konzervatóriu). 

Počet prihlášok, ktoré si môže uchádzač o štúdium podať, nie 
je obmedzený. Za úkony spojené s prijímacím konaním môže 
verejná vysoká škola stanoviť poplatok. Bližšie informácie  
o podmienkach prijatia získajú záujemcovia priamo na 
študijných oddeleniach vysokých škôl alebo fakúlt a ich 
webových stránkach.

Podmienkou prijatia na vyšší stupeň je úspešné ukončenie 
nižšieho stupňa, ako aj splnenie ďalších podmienok stanovených 
vysokou školou.

Vysoké školy a fakulty ponúkajú aj programy, ktoré nevedú  
k získaniu vysokoškolského vzdelania a akademického titulu 
(rozširujúce, doplňujúce, celoživotné). 

V roku 2001 slovenská a česká vláda podpísali dohodu  
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní 
vydávaných v SR a v ČR. 

Akreditované študijné programy je možné vyhľadávať v databáze na 
stránke ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy www.msmt.cz.

Zaujímavé webové stránky

www.msmt.cz – Ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy ČR; 
adresáre verejných, štátnych a súkromných vysokých škôl v ČR 

www.studyin.cz – portál o štúdiu v Česku pre cudzincov  
(v anglickom jazyku)
www.czech.cz – stránka českého ministerstva zahraničných vecí  
v angličtine, informácie o štúdiu v Česku
www.vysokeskoly.cz – zoznam vysokých škôl
www.csvs.cz – Centrum pre štúdium vysokého školstva, 
vyhľadávacia databáza českých vysokých škôl
www.naric.cz – uznávanie dokladov o vzdelávaní; adresáre 
vysokých škôl, zoznam programov a oborov akreditovaných  
v cudzích jazykoch 

www.kampomaturite.cz – zoznamy vysokých škôl, informácie  
o prijímacom konaní
www.mzv.cz/bratislava – stránka Veľvyslanectva ČR na 
Slovensku

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH V4

http://aplikace.msmt.cz/asp/vv/jazd.asp
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 MAĎARSKO

Vysokoškolské vzdelávanie v Maďarsku poskytujú vysoké školy 
(főiskola) a univerzity (egyetem), ktoré sú štátne a súkromné. 
V súlade s bolonským procesom bol zavedený trojstupňový 
systém – bakalársky (alapképzés), magisterský (mesterképzés)  
a doktorandský stupeň (doktori képzés). Maďarský 
vysokoškolský systém tvorí 70 vysokoškolských inštitúcií 
akreditovaných Maďarskou akreditačnou komisiou – Magyar 
Akkreditációs Bizottság (MAB). Súkromné vysokoškolské 
inštitúcie musia mať štátny súhlas na pôsobenie.
V akademickom roku 2012/2013 na maďarských vysokých 
školách študovalo 20 500 cudzincov.

Bakalárske štúdium trvá 6 – 8 semestrov (treba získať 
180 až 240 kreditov ECTS), magisterské štúdium 2 – 4 
semestre (treba získať 60 až 120 kreditov), v prípade 
uceleného magisterského štúdia (spojeného bakalárskeho 
a magisterského stupňa) treba získať 300 až 360 kreditov 
počas 10 – 12 semestrov. 
Doktorandské štúdium trvá 6 semestrov (treba získať 
najmenej 180 kreditov).

Akademický rok je rozdelený na dva semestre, jesenný a jarný, 
každý sa skladá zo 14 – 15 týždňov prednášok a seminárov  
a 6 týždňov skúškového obdobia.
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je maturitné 
vysvedčenie uznané v Maďarsku, znalosť maďarského jazyka  
a zvládnutie vstupných testov. Prijímacie konanie vrátane 
prípravy a produkcie testovacích materiálov koordinuje 
Národný úrad pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie 
(Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda, www.felvi.hu). Úrad 
poskytuje bližšie informácie o prijímaní študentov na maďarské 
vzdelávacie inštitúcie. Podmienky pre prijatie si stanovujú 
jednotlivé vysokoškolské inštitúcie. 
Vysokoškolské inštitúcie ponúkajú dve formy štúdia: štátom 
financované (roku 2012 z celkového počtu študentov v tejto 
forme študovalo 57 percent) a hradené študentom. Študenti, 
ktorí nezískali štátnu podporu, si všetky náklady spojené so 
štúdiom musia hradiť sami. Školné sa v závislosti od študijného 
odboru pohybuje od 230 000 do 1 600 000 forintov za štúdium 
prvého stupňa a od 450 000 do 1 900 000 forintov za štúdium 
druhého stupňa. 
Zoznam univerzít a vysokých škôl s uvedením študijných 
odborov, počtu miest, počtu štátom financovaných miest, počtu 
miest pre samoplatcov, výšky školného, predmetov, z ktorých 
musí mať študent maturitu, ako aj iných špeciálnych podmienok 
jednotlivých inštitúcií je zverejnený na  
www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak.
Na prihláške uchádzač uvádza, o aké miesto žiada – štátom 
financované alebo hradené študentom. V prípade, ak uchádzač 
uvedie štátom financované miesto a nezíska ho, neexistuje 
možnosť preradenia na miesto samoplatcu.
Niektoré univerzity ponúkajú vysokoškolské štúdium aj  
v anglickom alebo nemeckom jazyku. Za štúdium v cudzom 
jazyku sa platí školné približne 2 000 – 4 000 eur za semester 
(zubné lekárstvo až 8 500 eur za rok).

Slovenská republika má s Maďarskom podpísanú dohodu   
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní 
vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.

Informácie o programoch, ktoré maďarské vysoké školy ponúkajú  
v inom ako maďarskom jazyku možno vyhľadávať v databáze na 
stránke www.felvi.hu/for_foreigners/academic. Z vyše 400 programov je 
väčšina v angličtine – 85 % a v nemčine – 11 %).

Zaujímavé webové stránky
www.nefmi.gov.hu – Ministerstvo národných zdrojov Maďarska, 
informácie o systéme VŠ vzdelávania, adresy škôl
www.scholarship.hu – Maďarská štipendijná rada, ktorá 
administruje bilaterálne štipendiá 

www.campushungary.org – centrálna kancelária pre štúdium  
v Maďarsku

www.studyhungary.hu – informačný portál pre zahraničných 
študentov (v angličtine)
www.felvi.hu – Národný úrad pre prijímanie na vysokoškolské 
inštitúcie; informácie o prijímaní študentov, zoznam študijných 
programov v cudzích jazykoch
www.tpf.hu – nadácia Tempus (Tempus Közalapítvány); 
informácie o programoch EÚ, programe CEEPUS, o štúdiu  
v Maďarsku
www.studyinhungary.hu – štúdium v Maďarsku
www.ceu.hu – Stredoeurópska univerzita v Budapešti (CEU) 
www.naric.hu – Stredisko pre ekvivalenciu dokladov  
o vzdelaní v Maďarsku
www.embhung.sk – Maďarské veľvyslanectvo na Slovensku

www.felvi.hu
http://www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak
http://www.felvi.hu/for_foreigners/academic
http://www.felvi.hu/for_foreigners/academic
www.tpf.hu
www.studyinhungary.hu
www.ceu.hu
www.ceu.hu 
www.naric.hu
www.embhung.sk
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 POĽSKO
 
Vysokoškolské vzdelávanie v Poľsku poskytujú univerzity, 
akadémie, techniky a ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre rôzne 
odbory. Vysokoškolských inštitúcií je vyše 450, z nich približne 
130 je verejných. Univerzít (uniwersytety) je 18, techník 
(wyższe szkoły techniczne) je 24. V roku 2012 na vysokých 
školách študovalo 1 676 927 študentov, z nich 29 172 bolo 
cudzincov.

Väčšina poľských univerzít poskytuje trojstupňový model 
vzdelania 3 + 2 + 3, v štruktúre bakalárske štúdium (licencjat, 
inżynier), magisterské (magister) a doktorandské štúdium. 

Väčšina neuniverzitných verejných a súkromných vysokých škôl 
poskytuje vzdelanie v troch stupňoch. 

Programy prvého stupňa (bakalársky stupeň, studia 
pierwszego stopnia) môžu trvať 6 semestrov a viesť  
k získaniu titulu licencjat alebo 7 semestrov a viesť k titulu 
inżynier v technických odboroch. Na získanie titulu je 
potrebné získať minimálne 180 až 240 kreditov. 
Programy druhého stupňa (magisterský stupeň, studia 
drugiego stopnia) trvajú 3 až 4 semestre a vedú k získaniu 
titulu magister, je potrebné získať minimálne 90 až 120 
kreditov. Programy tzv. dlhého stupňa (spojený bakalársky  
a magisterský stupeň, jednolite studia magisterskie) trvajú 
10 až 12 semestrov v niektorých vybraných odboroch a vedú 
k titulu magister alebo jeho ekvivalentu. Je potrebné získať 
minimálne 300 až 360 kreditov.
Programy tretieho stupňa (doktorandské programy, studia 
trzeciego stopnia – studia doktoranckie) trvajú 6 až 8 
semestrov, poskytujú ich vysoké školy univerzitného typu  
a vedú k získaniu akademického titulu doktor. 

Základnou podmienkou prijatia na prvý stupeň vysokoškolského 
štúdia, resp. na štúdium programu dlhého stupňa, je maturitné 
vysvedčenie – świadectwo dojrzałości. Ostatné podmienky 
si stanovujú samotné vysokoškolské inštitúcie. Tie musia 
najneskôr do 31. mája zverejniť podmienky platné pre 
nasledujúci kalendárny rok. Uchádzači sa prihlasujú priamo na 
vysokoškolskú inštitúciu, na ktorej chcú študovať. Pre niektoré 
odbory (najmä medicínske) sú stanovené kvóty prijatých 
študentov (tzv. numerus clausus).
Základnou podmienkou prijatia na vyšší stupeň štúdia je 
úspešné ukončenie nižšieho stupňa.

Štúdium na verejných vysokých školách (v poľskom jazyku) 
je pre občanov Európskej únie bezplatné. Mnohé poľské 
vysokoškolské inštitúcie ponúkajú programy v cudzom jazyku 
(najmä anglickom). Za toto štúdium sa platí, poplatok je od  
4 000 do 8 000 eur za rok (medicínske odbory 9 000 až  
13 000 eur za rok). Prehľad takýchto programov je v publikácii 
zverejnenej na stránke ministerstva vedy a vysokého školstva 
http://www.nauka.gov.pl/en/ready-study-go-poland/

Akademický rok je rozdelený na dva 15-týždňové semestre 
– zimný (od októbra do polovice februára, s 2- alebo  
3-týždňových skúškovým obdobím začínajúcim sa v januári)  
a letný (od polovice februára do konca júna, s 2- alebo  
3-týždňovým skúškovým obdobím v júni). 

Zaujímavé webové stránky

www.nauka.gov.pl – Ministerstvo vedy a vysokého školstva PR, 
zoznamy vysokých škôl 
www.buwiwm.edu.pl – Úrad pre uznávanie vzdelania  
a medzinárodné výmenné pobyty

www.perspektywy.pl – informácie o štúdiu v Poľsku, ranking 
poľských vysokých škôl
www.studyinpoland.pl – portál o štúdiu v Poľsku
www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií  
a jazykových škôl 
www.bratyslawa.polemb.net – Veľvyslanectvo Poľskej republiky 
na Slovensku
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 SLOVENSKO
Vysokoškolské štúdium poskytuje v súčasnosti 20 verejných 
vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy, 13 súkromných vysokých 
škôl a 4 zahraničné vysoké školy. Zoznam všetkých vysokých 
škôl a ich fakúlt je napríklad na stránke Ústavu informácií  
a prognóz školstva (www.uips.sk), na Centrálnom informačnom 
portáli rezortu školstva (www.iedu.sk) a na portáli vysokých škôl 
(www.portalvs.sk).
Vysoké školy poskytujú študijné programy v troch stupňoch:
1. stupeň – bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej  
    3 a najviac 4 roky. 
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný 
   program, ktorý trvá najmenej 1 a najviac 3 roky (tak, aby 
   štandardná dĺžka štúdia bakalárskeho študijného programu  
   a nadväzujúceho programu 2. stupňa predstavovala spolu 
   najmenej 5 a najviac 6 rokov.
3. stupeň – doktorandský študijný program, ktorého štandardná 
   dĺžka v dennej forme je najmenej 3 a najviac 4 roky,  
   v externej forme najviac 5 rokov. 

Podmienky na prijatie stanovuje vysoká škola. Uzávierka 
prihlášok na bakalárske štúdium je spravidla koniec februára 
a koniec marca. Pri študijných odboroch, na ktoré sa robia 
talentové prijímacie skúšky, sú termíny skôr. 

Najlepšie univerzity krajín V4 v roku 2013 podľa 
QS World University Rankings

233 Univerzita Karlova, Praha, Česká republika 
www.cuni.cz

338
Varšavská univerzita, Poľsko 
Uniwersytet Warszawski  
www.uw.edu.pl

376
Jagelonská univerzita, Krakov, Poľsko 
Uniwersytet Jagielloński 
www.uj.edu.pl

451 až 460
České vysoké učení technické v Praze, 
Česká republika
www.cvut.cz

501 až 550
Segedínska univerzita, Maďarsko 
Szegedi Tudományegyetem 
www.u-szeged.hu

551 až 600

Masarykova univerzita, Brno, Česká 
republika
www.muni.cz

Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť, 
Maďarsko  
Eötvös Loránd Tudományegyetem
www.elte.hu

601 až 650

Debrecínska univerzita, Maďarsko
Debreceni egyetem
www.unideb.hu 

Varšavská technická univerzita, Poľsko
Politechnika Warszawska
www.pw.edu.pl

651 až 700

Vysoké učení technické, Brno, Česká 
republika
www.vutbr.cz

Vysoká škola ekonomická, Praha, Česká 
republika, 
www.vse.cz

Budapeštianska Corvínova univerzita, 
Maďarsko
Budapesti Corvinus Egyetem,  
www.uni-corvinus.hu 

701+

Lodžská univerzita, Poľsko  
Uniwersytet Łódzki
www.uni.lodz.pl

Univerzita Mikuláša Kopernika, Toruň, 
Poľsko
Uniwersytet Mikołaja Kopernika
www.umk.pl

Vroclavská univerzita, Poľsko
Uniwersytet Wrocławski
www.uni.wroc.pl

Zdroj: http://www.topuniversities.com

Najlepšie univerzity krajín V4 v roku 2013 podľa ARWU 
(Akademický ranking svetových univerzít/Academic Ranking 

of World Universities)

Poradie  
vo svete

Univerzita

201 až 300

Univerzita Karlova, Praha,  
Česká republika 

http://www.cuni.cz

301 až 400

Jagelonská univerzita, Krakov, Poľsko 
Uniwersytet Jagielloński 
http://www.uj.edu.pl

Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť, 
Maďarsko  
Eötvös Loránd Tudományegyetem
http://www.elte.hu

Varšavská univerzita, Poľsko 
Uniwersytet Warszawski  
http://www.uw.edu.pl

401 až 500
Segedínska univerzita, Maďarsko 
Szegedi Tudományegyetem 
www.u-szeged.hu

Zdroj: http://www.shanghairanking.com

Najlepšie univerzity krajín V4 v roku 2013 podľa
Times Higher Education World University

301 až 350 Varšavská univerzita, Poľsko 
Uniwersytet Warszawski  
www.uw.edu.pl

351 až 400 Univerzita Karlova, Praha, Česká republika 
www.cuni.cz

Zdroj: http://www.timeshighereducation.co.uk

www.uips.sk/vysoke-skoly/
www.iedu.sk
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A) ŠTIPENDIÁ A GRANTY NA ŠTÚDIUM VO VŠETKÝCH KRAJINÁCH V4

 Národný štipendijný program SR (štipendiá a cestovné granty na podporu mobilít študentov, doktorandov,  
       vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov s trvalým pobytom v Slovenskej republike) 

uzávierka: každoročne 30. apríl a 31. október, bližšie informácie: www.stipendia.sk, www.scholarships.sk
 

Národný štipendijný program SR poskytuje štipendiá a cestovné granty osobám s trvalým pobytom na 
Slovensku, ktoré študujú/pracujú na Slovensku, na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt kdekoľvek  
vo svete. 
O štipendium a cestovný grant zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
- študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania 
  štipendia budú na Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo  
  v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných programoch, ktoré sa nedelia na bakalársky a magisterský stupeň, a to v súvislosti  
  s realizáciou študijného pobytu na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má 
  zahraničná vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre),maximálne však v trvaní jedného akademického roka,
- doktorandi – študenti študijných programov tretieho stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí 
  majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, a to v súvislosti s realizáciou študijného a/alebo výskumného pobytu na zahraničnej 
  vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 12 mesiacov.

Študenti vysokých škôl musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov 
štúdia, ak sa štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť 
uchádzač riadnym študentom magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) 
na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, 
ktorí sú v čase podávania žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred nástupom na štipendijný pobyt 
zapísaní na štúdium študijného programu 2. stupňa na slovenskej vysokej škole v príslušnom akademickom roku.

Výška štipendia NŠP v krajinách V4

Mesačné štipendium

študent doktorand

Česká republika 8 200 CZK 10 000 CZK

Maďarsko 75 000 HUF 90 000 HUF

Poľsko 250 EUR 300 EUR

 Štipendiá programu CEEPUS (Central European Exchange Programme for University Studies) 
uzávierka: 15. jún a 31. október (mobility v rámci sietí), 30. november (mobility v kategórii freemover) 
on-line na www.ceepus.info

CEEPUS umožňuje rozvíjať spoluprácu slovenských a zahraničných vysokých škôl, ako aj rozvoj spoločných programov 
vedúcich k dvojitým alebo spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu dizertačných alebo diplomových prác.
Štipendijné pobyty môžu byť realizované v rámci schválených sietí alebo ako mimosieťová mobilita (freemover):
● semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov (3 až 10 mesiacov),
● krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce  
   (1 až 2 mesiace).

Študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre štúdia. 

Výška štipendia CEEPUS v krajinách V4

Česká republika

študenti VŠ 9 000 CZK/mesiac, základné zdravotné poistenie

doktorandi 9 500 CZK/mesiac, základné zdravotné poistenie

Maďarsko

študenti VŠ, postgraduálni študenti a doktorandi 85 000 HUF/mesiac

Poľsko

študenti VŠ 900 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

doktorandi 1 350 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

ŠTIPENDIÁ A GRANTY NA ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH V4

http://www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
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 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu – Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)
uzávierka 31. január 2014, bližšie informácie: www.visegradfund.org

Špecifický program Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý bol založený na podporu akademických výmen s finančnou 
podporou pre občanov V4. Štipendiá sú určené na magisterské, postgraduálne a doktorandské štúdium.
Vnútrovyšehradské štipendiá sú určené občanom krajín V4 na 1- až 2-semestrálny (5- až 10-mesačný) študijný alebo 
výskumný pobyt v inej krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí 
mať študent absolvované minimálne 4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ  
s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
Výška štipendia je 2 300 eur/semester. 

 Iné štipendiá (rôznych nadácií, inštitúcií na pobyty v akejkoľvek krajine)

 Grantový program Študenti do sveta, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
Cieľom grantového programu Nadácie Tatra banky 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 2. až 3. ročníka vo veku do 30 rokov. 
Program je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, 
práva, manažmentu a IT.

 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím, uzávierka: 17. február 2014,  
     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: 17. február 2014,  
     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 štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich 
technických odvetví. 

 Štipendium StudyPortals, uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.studyportals.eu/scholarship/
O StudyPortals Scholarship sa môžu uchádzať študenti z celého sveta, ktorí študujú na vysokej škole. Štipendium vo výške  
1 000 eur sa udeľuje každé tri mesiace.
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B) ŠTIPENDIÁ A GRANTY NA ŠTÚDIUM V ČESKU, MAĎARSKU A POĽSKU 

Pri štipendiách, ktoré vyplývajú z medzivládnych bilaterálnych dohôd, ktoré administratívne zabezpečuje SAIA, n. o., sa  
z názvu, ktorý je modrou farbou, prekliknete do databázy štipendií a grantov (http://granty.saia.sk) priamo do danej ponuky. 
V prípade, ak sa už dá podávať žiadosť, v ponuke je ikona „Podaj žiadosť“.

ČESKÁ REPUBLIKA  

 Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, 
     mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 

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

poskytuje

študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)                                                                   uzávierka: 13. február 2014

● študent 1. stupňa VŠ 
   (ukončené minimálne 
   4 semestre)  
● študent 2. stupňa VŠ 

● akceptačný list 
● študent verejnej vysokej 
   školy na Slovensku

● pobyt sa musí uskutočniť  
   na verejnej vysokej škole 
● nevyžadujú sa preklady 
   dokladov o vzdelaní do 
   českého jazyka

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 9 000 CZK  
● ubytovanie a stravovanie  
   na internáte za úhradu

študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)                                                                                uzávierka: 13. február 2014

● doktorand
 

● akceptačný list 
● doktorand verejnej  
   vysokej školy na  
   Slovensku

● pobyt sa musí uskutočniť  
   na verejnej vysokej škole
● nevyžadujú sa preklady 
   dokladov o vzdelaní do 
   českého jazyka

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť 

● bezplatné štúdium
● štipendium 9 500 CZK  
● ubytovanie a stravovanie  
   na internáte za úhradu

letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)                                                                                                   uzávierka: 13. február 2014

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

● nevyžadujú sa preklady 
   dokladov o vzdelaní do 
   českého jazyka
● česká prihláška sa vypĺňa 
   po slovensky
● uchádzači si môžu vybrať 
   letnú školu v Prahe, alebo  
   v Olomouci: 
   http://ubs.ff.cuni.cz 
   http://lsss.upol.cz

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť

● poplatky spojené s výučbou  
   a exkurziami
● náklady na ubytovanie  
   a stravovanie

 Iné štipendiá

 Nadácia pre rozvoj vzdelávania – štipendiá pre slovenských študentov 1. ročníka českej VŠ,  
     uzávierka: spravidla v septembri, bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz

Štipendijný program Ľahší rozbeh podporuje slovenských študentov prijatých do 1. ročníka na českej VŠ.  

 AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie, uzávierka: 15. marec, bližšie informácie:  
     www.tfasinternational.org/aipes/about

Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems 
– AIPES), umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na medzinárodný letný kurz v oblasti politickej ekonómie  
v anglickom jazyku v Prahe.

 CERGE-EI – doktorandské štúdium v oblasti ekonómie, uzávierka: 28. február, bližšie informácie:  
     www.ei.cas.cz, www.cerge-ei.cz/phd-program/the-phd-program

CERGE-EI je spoločné pracovisko Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity v Prahe (The 
Center for Economic Research and Graduate Education – CERGE) a Národohospodárskeho ústavu Českej akadémie vied 
(Economic Institute – EI). Študijný program Ekonómia a ekonometria je akreditovaný v ČR a USA; program je  
4-ročný. Väčšine prijatých študentov je odpustené školné a je im priznané štipendium. Štúdium je určené absolventom VŠ 
s výbornou znalosťou anglického jazyka (doložená certifikátom); ekonomické vzdelanie je výhodou, nie je však povinné; 
solídne matematické znalosti sú výhodou.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
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MAĎARSKO

 Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti  
     školstva, vedy, športu a mládeže 

Oprávnený 
uchádzač

Podmienky v čase podávania 
žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR 

hradí Prijímajúca strana poskytuje

5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia                                                             uzávierka: 27. február 2014

● študent 1. stupňa  
   VŠ (ukončené  
   min. 2 semestre; 
   študent maďarčiny  
   1 semester)
● študent 2. stupňa 
   VŠ

● študent denného štúdia
● akceptačný list
● vek maximálne 30 rokov
● potvrdenie o znalosti 
   maďarského jazyka 
● potvrdenie o zdravotnom stave 
   v maďarskom/anglickom jazyku

● maďarský jazyk alebo  
   iný dohodnutý jazyk 
   potvrdený v akceptačnom 
   liste 

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť
● štipendium  
   199,16 eur/mes.

● 7 000 Ft/mes. na ubytovanie  
   a zdravotnú starostlivosť

1- až 10-mesačný doktorandský pobyt                                                                                                            uzávierka: 27. február 2014

● interný doktorand ● akceptačný list
● vek maximálne do 40 rokov
● potvrdenie o znalosti 
   dohodnutého jazyka
● potvrdenie o zdravotnom stave 
   v maďarskom/anglickom jazyku

● maďarský jazyk alebo 
   iný dohodnutý jazyk 
   potvrdený v akceptačnom 
   liste 

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť
● štipendium  
   298,74 eur/mes. 

● ubytovanie na internáte  
   za úhradu

letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)                                                          uzávierka: 27. február 2014

● študent 1. stupňa  
   VŠ (ukončené  
   min. 2 semestre; 
   študent maďarčiny  
   1 semester)
● študent 2. stupňa 
   VŠ
● doktorand

● potvrdenie o znalosti  
   maďarského jazyka;  
   uchádzači o jazykový kurz  
   v anglickom jazyku potvrdenie  
   o úrovni anglického jazyka
● potvrdenie o zdravotnom stave 
   v maďarskom/anglickom jazyku

●  jazykové kurzy:  
   Budapešť 
   ww.summeruniversity.hu,    
   Debrecín  
   www.nyariegyetem.hu, 
   Pécs  
   www.isc.feek.pte.hu, 
   Szeged  
   www.arts.u-szeged/ 
   hungarianstudies

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť

● účastnícky poplatok (náklady 
   na štúdium, exkurzie   
   a ubytovanie)
● strava

 Iné štipendiá
 Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives (Budapešť) 
      uzávierka: 10. január 2014, bližšie informácie: www.osaarchivum.org; www.visegradfund.org/scholarships/osa/  

V spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka Medzinárodný vyšehradský fond 10 dvojmesačných štipendií ročne 
(výška štipendia je 2 000 eur) pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. Prioritné témy sú vyhlasované každý 
rok.

 Maďarská štipendijná rada (MÖB) - Štipendiá na celé doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v apríli,  
     bližšie informácie: www.scholarship.hu

Určené pre absolventov VŠ a doktorandov všetkých vedných odborov. Podmienkou je vek do 35 rokov, plynulá znalosť 
maďarčiny. Štipendium je podmienené následným prijatím na doktorandské štúdium. Trvanie podpory je 36 mesiacov. 

 Stredoeurópska univerzita – magisterské a doktorandské štúdium, uzávierka: 23. január 2014,  
     bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk 

Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku. 
CEU udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí 
doktorandi získavajú plné štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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 Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania  
     a športu Poľskej republiky 

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

semestrálny študijný pobyt – polonistika                                                                                                 uzávierka: 20. február 2014

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

● študent polonistiky, slovakistiky, slavistiky
● vyplnená prihláška Úradu pre uznávanie 
   vzdelávania a medzinárodné výmenné pobyty

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť
● štipendium 200 USD/mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie  
   a stravovanie za úhradu

semestrálny študijný pobyt – iné odbory                                                                                                  uzávierka: 20. február 2014

● študent 1. stupňa VŠ 
   (ukončené minimálne  
   2 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ 

● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk 
● vyplnená prihláška Úradu pre uznávanie 
   vzdelávania a medzinárodné výmenné pobyty

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť
● štipendium 200 USD/mes.

● bezplatné štúdium, 
● ubytovanie a stravovanie  
   za úhradu

1- až 3-mesačný výskumný pobyt                                                                                                             uzávierka: 20. február 2014

● doktorand ● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk 
   uvedený v akceptačnom liste
● vyplnená prihláška Úradu pre uznávanie 
   vzdelávania a medzinárodné výmenné pobyty

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť
● štipendium 210 – 240 USD/ 
   mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie  
   a stravovanie za úhradu

letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)                                uzávierka: 20. február 2014

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

● základná znalosť poľského jazyka 
● prednosť majú slovakisti a polonisti

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť

● náklady na letný kurz
● ubytovanie, stravovanie  
   a vreckové podľa 
   vnútroštátnych predpisov

 Iné štipendiá

 Štipendijný program Thesaurus Poloniae, uzávierka: 15. február a 15. júl (každoročne), bližšie informácie:  
     www.mck.krakow.pl

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného 
dedičstva Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva 
Poľska a strednej Európy. Doktorandi sa môžu uchádzať o štipendiá na 3-mesačné pobyty (Program Junior). 

 College of Europe – 10-mesačné postgraduálne štúdium, uzávierka: 15. január 2014, bližšie informácie:  
     www.coleurop.be

O postgraduálne štúdium na College of Europe v oblasti európskych štúdií, medzinárodných vzťahov, ekonómie, európskeho 
práva a verejnej správy sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka 2. stupňa VŠ a absolventi 2. stupňa VŠ štúdia do  
30 rokov, ktorí ovládajú anglický a francúzsky jazyk. College of Europe sídli v belgických Brugách a poľskom Natoline. 
Prijatie na štúdium nie je automaticky spojené s pridelením štipendia, ktoré majú možnosť získať vynikajúci študenti.
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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 už možné podávať žiadosti, v ponuke je 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: 30. apríl 2014 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2014/2015) 

V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:

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

Štipendiá a cestovné granty sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. 

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 31. január 2014 

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

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

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

Bližšie informácie: www.visegradfund.org

Štipendium StudyPortals
Uzávierka: priebežne

O StudyPortals Scholarship sa môžu uchádzať študenti z celého sveta, ktorí študujú na vysokej škole. Štipendium vo výške  
1 000 eur sa udeľuje každé tri mesiace.
Bližšie informácie: www.studyportals.eu/scholarship/

Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2014

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom 
projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul, 
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch 
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi  
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich).
Bližšie informácie: www.society-in-science.org/home.html

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
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Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: 14. február 2014, 15. august 2014 (dlhodobé pobyty) a priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom 
(krátkodobé pobyty)

Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference 
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov. Uchádzač  
o štipendium musí byť občanom niektorej členskej krajiny EMBC (Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, 
Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia)

 Štipendium EMBO na krátkodobý výskumný pobyt
Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od získania 
doktorandského titulu viac ako 10 rokov), ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu  
v zahraničí. Po ukončení pobytu sa štipendista musí vrátiť na domácu inštitúciu minimálne na 6 mesiacov. Výška štipendia 
závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 
 Štipendium EMBO na dlhodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohli uplynúť od získania 
doktorandského titulu viac ako 2 roky), ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana 
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na 
jeden až dva roky.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships

Štipendiá spoločnosti Google
Uzávierka: 17. február 2014 

 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
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 v roku 2014/2015 zapísaní na 
bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe. 
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe

 Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google
Pamätné štipendium A. Borgovej (The Google Anita Borg Memorial Scholarship) je určené ženám s vynikajúcimi študijnými 
výsledkami, ktoré v roku 2014/2015 budú v poslednom ročníku bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia 
informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví. 
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg/emea

 BELGICKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 27. február 2014 on-line na www.saia.sk 

 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne 
Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho 
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka. 

 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli),  
    3 týždne 

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa 
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.

 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne  
Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.  

http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://www.google.com/studentswithdisabilities-europe
http://www.google.com/anitaborg-emea
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
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Štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2014 

 letné kurzy flámskeho (holandského) jazyka, literatúry a kultúry 
Letné kurzy sú určené pre cudzincov, ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. 
Uchádzači musia mať znalosti holandského jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré 
sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium. Kurz sa koná v Gente od 27. júla do 15. augusta 2014. 
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch

 výskumné štipendiá
Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum  
v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty. 
Bližšie informácie:  http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/taalunie-scholarships-research 

 

 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 18. marec 2014 on-line na www.saia.sk 

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),   
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.  
Akceptačný list vítaný. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt    
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 kurz bieloruského  jazyka (1 – 2 mesiace) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský 
alebo ruský jazyk (základy). 

 BULHARSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 4. február 2014 on-line na www.saia.sk 

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)  
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt   
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk 
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz bulharského jazyka    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení 
môžu byť študenti slovanských jazykov.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
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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: 25. február 2014 (odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.saia.sk 

 krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
 dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)                               

Štipendiá sú určené absolventom SŠ, študentom a absolventom 1. stupňa VŠ, študentom a absolventom 2. stupňa VŠ  
a doktorandom, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

 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 vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 
Uzávierka: 13. február 2014 on-line na www.saia.sk

 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)  
Štipendium je určené študentom slovenských verejných vysokých škôl 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre)  
a 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)      
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom.

Akadémia vied Českej republiky 
Uzávierka: priebežne 

 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov
Cieľom štipendia je získať pre pracoviská Akadémie vied ČR vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 
40 rokov. Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk Akadémie vied ČR. Žiadosti sa podávajú priebežne, posudzované sú  
v 1. a 3. štvrťroku kalendárneho roka.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship_purkyne/index.html 

 
 Mimoriadna podpora Akadémie vied ČR pre zahraničných bohemistov 

Cieľom je podporiť výskum českého kultúrneho dedičstva, uľahčiť a zintenzívniť spoluprácu českých a zahraničných 
vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom českého kultúrneho dedičstva, najmä v oblasti českého jazyka, 
literatúry a dejín (predovšetkým dejín kultúry). Žiadosti podávajú riaditelia hostiteľských vedeckých pracovísk AV ČR.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/podpora_bohemiste/index.html 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=91
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=92
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=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
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 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR  
v oblasti školstva 

Uzávierka: 6. február 2014 on-line na www.saia.sk 

 ročný študijný pobyt    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 ročný výskumný pobyt    
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov 
Uzávierka: 1. marec 2014

 Dlhodobé štipendiá (The Long-Term Scholarships) 
Štipendiá sú určené študentom magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku  
a kultúre, alebo štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom. Študenti bakalárskeho štúdia sa môžu uchádzať o štipendium iba  
v prípade, ak študovali dánsky jazyk dva roky. 
Zoznam inštitúcií, na ktorých sa môže štipendijný pobyt uskutočniť, je zverejnený na stránke dánskeho ministerstva vedy, 
inovácií a vysokého školstva: http://fivu.dk (Education and institutions › Programmes supporting cooperation and mobility › The 
Cultural Agreements programme › The Long Term Scholarships › Selected EU-countries, Iceland, Serbia, Switzerland and Turkey › 
List of Danish institutions offering Long Term Scholarships). Zoznam má byť aktualizovaný vo februári 2014.

 Letné kurzy dánskeho jazyka (Danish Summer Language Scholarship) 
Štipendiá sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa chcú hlbšie venovať 
dánskemu jazyku.
Zoznam kurzov má byť zverejnený vo februári 2014 na stránke dánskeho ministerstva vedy, inovácií a vysokého školstva:
http://fivu.dk (Education and institutions › Programmes supporting cooperation and mobility › The Cultural Agreements 
programme › Danish Summer Language Scholarships › List of summer courses in Denmark)

Bližšie informácie: http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme

 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: 6. marec 2014 (okrem krátkodobého vedeckého pobytu, ktorý má uzávierku 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. 

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého 
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list. 

 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/the-long-term-scholarships
http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/list-of-summer-courses-in-denmark
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
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 ESTÓNSKO 
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. marec 2014 

Estónsky inštitút (Eesti Instituut) ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia, ako aj absolventom 
doktorandského štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na 
tému súvisiacu s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov,  je určené na pokrytie nákladov na 
pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

 FÍNSKO 
Štipendium na celé magisterské štúdium na Ekonomickej univerzite Hanken v Helsinkách 
Uzávierka: 28. február 2014 

Štipendium je určené pre študentov a absolventov bakalárskeho stupňa, ktorí chcú absolvovať celé magisterské štúdium na 
Ekonomickej univerzite Hanken v Helsinkách (Hanken Svenska handelshögskolan). Výška štipendia je 6 000 eur ročne (12 000 
eur za celé štúdium). Žiadosť o štipendium sa podáva spolu so žiadosťou na vybraný program magisterského štúdia. Vyžaduje 
sa veľmi dobrá znalosť anglického jazyka a poznatky z oblasti ekonomických vied.
Bližšie informácie: www.hanken.fi/public/en/scholarships#document2

 FRANCÚZSKO 
Eiffelove štipendiá excelentnosti 
Uzávierka: 8. január 2014 

Bourses d’Excellence Eiffel sú určené na magisterské a doktorandské štúdium pre najlepších študentov. Dĺžka poskytovania 
štipendia pri magisterskom štúdiu závisí od jeho typu a môže byť 12 až 36 mesiacov, pri doktorandskom štúdiu maximálne  
10 mesiacov. 
Bližšie informácie: www.campusfrance.org/fr/eiffel a www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2014-2015.pdf

Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2014  

 štipendiá francúzskej vlády na jednoročný študijný pobyt Master 2
Štipendiá na 10-mesačný študijný pobyt sú určené slovenským študentom minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia, 
ktorí ovládajú francúzsky jazyk slovom i písmom. Záujemca o Master 2 si musí sám vybrať francúzsku univerzitu a štúdium, 
ktoré chce absolvovať. Súčasťou výberu je pohovor (marec/apríl 2013), do ktorého treba predložiť korešpondenciu  
s francúzskou univerzitou alebo predbežné potvrdenie o prijatí. 
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2

 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov
Štipendiá na 1- až 6-mesačný pobyt sú určené študentom alebo výskumným pracovníkom, ktorí už začali doktorandské 
štúdium. Záujemca o vedecké štipendium si musí sám vybrať miesto pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty 
na získanie pozývacieho listu.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a

 štipendiá na doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse)
Štipendiá sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť svoj doktorát 
súčasne vo Francúzsku aj na Slovensku. Štúdium prebieha obyčajne šesť mesiacov vo Francúzsku a šesť mesiacov na 
Slovensku počas 3 rokov. V priebehu troch pobytov vo Francúzsku bude doktorand poberať štipendium francúzskej vlády.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co

 Jazykové štipendiá
• Štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných a vysokých školách na 2-týždňovú stáž 

Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stages-linguistiques-enseignants
• Jazyková stáž pre študentov špecializujúcich sa na francúzsky jazyk 

Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stages-pour-etudiants-specialistes,1416

http://www.campusfrance.org/fr/eiffel
http://www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2014-2015.pdf
http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2
http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a
http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co
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 GRÉCKO 
Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 31. január 2014 

Štipendiá sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, 
postdoktorandov, umelcov, prekladateľov gréckej literatúry, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, postgraduálnych 
študentov a doktorandov.  
Bližšie informácie: www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

 HOLANDSKO

Štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2014

 letné kurzy flámskeho (holandského) jazyka, literatúry a kultúry 
Letné kurzy sú určené pre cudzincov, ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. 
Uchádzači musia mať znalosti holandského jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré 
sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium. Kurz sa koná v Zeiste od 14. júla do 2. augusta 2014. 
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch

 výskumné štipendiá
Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum  
v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty. 
Bližšie informácie:  http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/taalunie-scholarships-research 

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk 

 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre, študent slovanských jazykov 1 semester) 
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)  
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program. 

Medzinárodný štipendijný program pre skúsených výskumníkov NEWFELPRO 
Uzávierka: 4. marec 2014

 
Program NEWFELPRO (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia) umožňuje 
zahraničným výskumníkom zo všetkých vedeckých oblastí získať štipendium na 12- a 24-mesačný výskumný pobyt  
v Chorvátsku (Incoming fellowship scheme). 
Bližšie informácie: www.newfelpro.hr

http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
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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 islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka 
Uzávierka: 1. február 2014

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na Islandskej 
univerzite od septembra 2014 do apríla 2015. Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo 
iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku 
do 35 rokov). Štipendijný program administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar  
í íslenskum fræðum).
Uchádzač o štipendium sa musí do 1. februára 2014 prihlásiť aj na štúdium na Islandskej univerzite: http://english.hi.is/
university/applications_study
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en 

 IZRAEL 
Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu 
Uzávierka: 31. december 2013 

O 2- až 12-mesačný pobyt v rámci Visiting Professors Program sa môžu uchádzať vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo 
výskumných ústavov. Pobyt sa uskutoční medzi októbrom 2014 a septembrom 2015.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting_prof_long_doc.html

 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. 
 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

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) 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://itec.mea.gov.in
http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting_prof_long_doc.html
http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting_prof_long_doc.html
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.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=25&news_no=4834
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Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2014 

Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. 
Študenti dostávajú grant 15 000 eur na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý 
bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa uskutoční od septembra 2014 do augusta 2015 a skladá sa  
z týždňového seminára o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo 
firme. O program sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, 
strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako 
súčasť štúdia.  
Bližšie informácie: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 JORDÁNSKO
Štipendiá ACOR pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2014 

Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka viacero štipendií,  
o niektoré sa môžu uchádzať študenti/výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti. Vysokoškolskí a postgraduálni študenti  
a doktorandi sa môžu uchádzať o podporu účasti na projektoch archeologického výskumu v Jordánsku, ako Bertt and Sally de 
Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, Pierre and Patricia Bikai Fellowship.
Bližšie informácie: http://www.acorjordan.org, www.bu.edu/acor/1page14-15.htm 

 KAZACHSTAN

Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 4. marec 2014 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list 
je vítaný.

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 LITVA

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 11. marec 2014 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú litovský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa 
akceptačný list. 

 letný jazykový kurz 3 až 4 týždne 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Základy litovského jazyka vítané.

http://www.acorjordan.org
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=68
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69
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 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. február 2014 

 Vzdelávacie stáže – sú určené mladým absolventom, ktorí (pred termínom podávania prihlášok) dokončili stredoškolské 
     vzdelanie, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej 
     úrovni. Tieto stáže sú prednostne vyhradené mladým ľuďom, pre ktorých je účasť na stáži podmienkou ukončenia štúdia, 
     pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.

 Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo 
     rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou 
     EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk 
     štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné jazyky EÚ. 
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 MACEDÓNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 13. február 2014 on-line na www.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 27. február 2014 on-line na www.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom denného štúdia 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny  
1 semester) a 2. stupňa VŠ vo veku maximálne 30 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk 
potvrdený v akceptačnom liste.  

 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Štipendium je určené interným doktorandom vo veku maximálne do 40 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný 
dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.  

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt   
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od 
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 10. január 2014 

V spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka Medzinárodný vyšehradský fond 10 dvojmesačných štipendií ročne 
(výška štipendia je 2 000 eur) 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: www.osaarchivum.org; www.visegradfund.org/scholarships/osa/ 
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Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 23. január 2014 

Central European University in Budapest (CEU) ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku. 
Udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí doktorandi 
získavajú plné štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium.
Bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk 

Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne 

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. 
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

 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

 MOLDAVSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 31. január 2014 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt, ktorý je určený doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým 
    pracovníkom, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk
 
 letný kurz moldavského jazyka (21 dní), ktorý je určený študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester),  
   študentom 2. stupňa VŠ a vysokoškolským učiteľom so základmi moldavského jazyka. 
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 NEMECKO
DAAD – odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2014 (pre odborné exkurzie a študentské praxe začínajúce sa po 1. júni 2014)

 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ na: http://www.daad.de/hochschulen/ 
    kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html.  

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ na: http://www.daad.de/hochschulen/ 
    kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html. DAAD hradí 30 eur na osobu na deň a poistenie.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

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

Berlínsky program pre umelcov
Uzávierka: 1. január 2014

Berliner Künstlerprogramm 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 dostanú štipendium na pokrytie životných 
nákladov a budú mať zabezpečené ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).
Bližšie informácie: www.berliner-kuenstlerprogramm.de

Program Waltera Hallsteina – štipendium pre mladých a kvalifikovaných študentov
Uzávierka: 15. február 2014

Štipendium je určené pre mladých a kvalifikovaných študentov na semestrálny pobyt s cieľom spoznať právne, správne  
a sociálne štruktúry spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko a Európskej únie. Štipendium je určené študentom, ktorí 
študujú európske odbory.
Bližšie informácie: www.bw-stipendium.de

Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
Uzávierka: 1. marec 2014

Copernicus ponúka semestrálne štipendiá pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Štipendisti sú 
umiestnení na Humboldt-Universität Berlin alebo Universität Hamburg. Počas posledných dvoch mesiacov absolvujú študenti 
prax vo vybranej organizácii alebo firme. O štipendium sa môžu uchádzať študenti z odboru právo, politológia, medzinárodné 
vzťahy, ekonómia, spoločenské a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené štyri semestre štúdia. 
Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, mesačné vreckové, poistenie, cestovné náklady. 
Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de
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 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 27. január 2014 

Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré bakalárske 
a magisterské kurzy. V roku 2014 sa uskutočnia od 21. júna do 1. augusta. Študenti škandinávskych štúdií sa môžu uchádzať 
o štipendiá ISS Scandinavian Studies Scholarships. Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých občania sú pri udeľovaní štipendia 
uprednostnení. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).
Bližšie informácie: www.uio.no/english/studies/summerschool/

Semestrálne granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 15. marec 2014

Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu 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

 POĽSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 

 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ (ukončený 
     minimálne 1 semester) a študentov 2. stupňa VŠ

 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentov  
     2. stupňa VŠ

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov

 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ 
     (ukončený minimálne 1 semester), študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná 
     znalosť poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. február a 15. júl (každoročne)

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva 
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska  
a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným 
profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD. 
Bližšie informácie: http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1

Štipendium pre historikov
uzávierka: 16. december 2013 

Štipendijný fond Múzea histórie Poľska (Fundusz stypendialny MHP) ponúka 1- až 3-mesačné štipendiá historikom, ktorí sa 
venujú dejinám Poľska.
Bližšie informácie: www.stypendia.muzhp.pl
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 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2014 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

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od 
vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2014 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi  
z prírodovedných odborov (vrátane medicíny a poľnohospodárskych vied)  

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2014 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)

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 1. marec 2014 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium 
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 940 eur/mes. (v prípade 
štipendistu nad 30 rokov s doktorátom: 1 040 eur/mes.).

 Štipendiá Franza Werfela 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať nadviazaný 
kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov,  
s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má  
štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.

 Štipendiá Richarda Plaschku 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu 
má štipendista viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 
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Rakúska akadémia vied: Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 15. marec 2014 

Cena je určená pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu, 
chémiu a fyziku. Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia 
výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna  
a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award

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 61 210 eur/rok alebo postdoktoranda-seniora  
67 270 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

 RUMUNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 7. február 2014 on-line na www.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester) 
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. 

 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo 
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Akceptačný alebo pozývací list je vítaný. 

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 11. február 2014 on-line na www.saia.sk

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR informuje v súvislosti s bilaterálnou dohodou, že na strane Ruskej federácie 
došlo k zmenám v zákonoch, a teda ruská strana aktuálne nevypláca štipendiá pre štipendistov. Naďalej však platia ostatné 
podmienky dohody (bezplatné štúdium, ubytovanie na internáte za podmienok ako u domácich študentov) a slovenská strana 
hradí oprávneným osobám cestovné a príspevok k štipendiu vo výške 153 – 166 USD/mesiac.

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončených minimálne 4 semestre; rusisti 2 semestre) a študentom  
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list (u študentov ruského jazyka je akceptačný list vítaný). 
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.

 2-mesačná jazyková stáž
Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester) a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční 
v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. 
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.

26

http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207


BULLETIN SAIA 12/2013

Štipendiá a granty 

 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte 
ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.

 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky) 
Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, 
ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

 celé magisterské štúdium (2 roky)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí  
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

 SLOVENSKO
Štipendium Radislava Matuštíka pre mladých kurátorov
Uzávierka: 17. január 2014

Cieľom projektu Galérie mesta Bratislavy je podpora mladých kurátorov a získanie kurátorskej praxe v galérii. Štipendium je 
určené študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl; interným doktorandom  
a absolventom do troch rokov od ukončenia štúdia. Výstava víťazného projektu sa uskutoční v máji až júni 2014 v Galérii 
aktualít Pálffyho paláca GMB.
Bližšie informácie: http://gmb.bratislava.sk/sk/content/stipendium-pre-mladych-kuratorov

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku 
do 26 rokov na štúdium a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa 
akceptačný list. 

 letná škola a seminár slovinského jazyka  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy). 

 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou 
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou 
krajinou JZR)
Uzávierka: 25. február 2013 on-line na www.saia.sk

 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre, študenti srbčiny minimálne 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 
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 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCKF)
Uzávierka: 15. január 2014

Cieľom nadácie je podpora výučby čínskeho jazyka a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných 
krajín. Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom grantových programov (Ph.D. Dissertation Fellowship; CCK Post-Doctoral 
Fellowship).
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/e-europeDDPD.htm

Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 15. február 2014

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

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

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

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna
Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci počas celého roka 2013 

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

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 18. marec 2014 on-line na www.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia   
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo 
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 seminár ukrajinského jazyka 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský 
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.
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http://www.bfge.org
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
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 USA
Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. február 2014

Program spolupráce medzi EÚ a USA vo vysokoškolskom vzdelávaní, odbornom školení a výučbe podporuje špecifickú 
európsku sekciu Fulbrightovho štipendijného programu. Táto sekcia poskytuje podporu ako pre jednosemestrálne, tak aj pre 
celoročné štúdium výskumu a prednášok týkajúcich sa európskych záležitostí alebo vzťahov medzi EÚ a USA na akreditovaných 
inštitúciách v Európe alebo USA. Program poskytuje štipendiá na výskum a/alebo postgraduálne štúdium a štipendiá pre 
odborníkov v oblasti medzinárodného vzdelávania.
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi 
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.fulbright.be, www.fulbrightschuman.eu

 VEĽKÁ BRITÁNIA 
Ročné stáže pre učiteľov a budúcich učiteľov
Uzávierka: 16. december 2013

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s Asociáciou riaditeľov súkromných 
stredných škôl vo Veľkej Británii (HMC) realizuje program ročných stáží pre učiteľov. Program umožňuje učiteľom stredných, 
prípadne základných škôl a študentom posledných ročníkov vysokých škôl s pedagogickým zameraním jednoročnú stáž na 
súkromných školách vo Veľkej Británii, kde učia v angličtine aspoň jeden predmet iný ako anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.osf.sk

Inštitút pre strategický dialóg: Weidenfeld Scholarships & Leadership Programm 
Uzávierka: 10. január 2014, 24. január 2014 (podľa kurzu) 

Štipendiá umožňujú vynikajúcim absolventom vysokých škôl a mladým profesionálom absolvovať postgraduálne štúdium 
na Univerzite v Oxforde. Uchádzači o štipendium musia mať bakalársky titul. Štipendium pokrýva školné a životné náklady. 
Program administruje Inštitút pre strategický dialóg (Institute for Strategic Dialogue, ISD). Občania SR sa môžu uchádzať  
v roku 2014 o štipendiá The Weidenfeld-Hoffmann Scholarship and Leadership Programme a The Weidenfeld-Roland Berger 
Scholarship and Leadership Programme.
Bližšie informácie: www.strategicdialogue.org/programmes/education-and-leadership/weidenfeld-scholarships-and-leadership-
programme/

Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky 
Uzávierka: 31. január 2014 

Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky  
(Astronomy and Space Physics, Condensed Matter and Materials Physics, Energy, Particle Physics, Photonics, Physics and 
Life Sciences, Nuclear and Plasma Physics) na 3,5-ročné doktorandské štúdium v Škótsku na niektorej z 8 univerzít združenia 
(Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Heriot-Watt, St. Andrews, Strathclyde, University of the West of Scotland). 
Bližšie informácie: http://apply.supa.ac.uk/.

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
Uzávierka: 28. február 2014 

Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské 
vedy v období od júna 2014 do septembra 2016. Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač musí mať 
doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou pre uchádzačov sú už nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej 
univerzity.  
Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/visiting.fellowships.html 
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http://www.strategicdialogue.org/programmes/education-and-leadership/weidenfeld-scholarships-and-leadership-programme/
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 EURÓPSKY PARLAMENT SCHVÁLIL PROGRAM HORIZONT 2020

Európsky parlament 21. novembra 2013 schválil program Horizont 2020,  
nový rámcový program EÚ pre výskum a inovácie. Program je postavený  
na troch pilieroch: Excelentná veda, Vedúce postavenie priemyslu  
a Spoločenské výzvy. 
Prvé výzvy majú byť zverejnené v decembri. 
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/horizon2020.

 VEĽVYSLANECTVO MLADÝCH 2014

Týždenník Slovenka vyhlásil celoslovenský projekt Veľvyslanectvo mladých 2014. Súťaž je určená študentom 
stredných škôl so sídlom na území Slovenska, ktorí môžu predložiť projekty, ktoré prispejú ku skvalitneniu života 
mladých ľudí v ich meste. Autori úspešných súťažných projektov môžu získať zahraničný študijný pobyt či jazykové 
kurzy na Slovensku. Uzávierka prihlášok a projektov v slovenskom a jednom cudzom jazyku (anglický, nemecký 
alebo  taliansky) je 31. januára 2014. Bližšie informácie:  
http://zenskyweb.sk/tyzdennik-slovenka-vyhlasuje-celoslovensky-projekt-velvyslanectvo-mladych-2014

 ÚVODNÁ KONFERENCIA NOVÉHO PROGRAMU EÚ  
     HORIZON 2020 CONNECTIONS (21. január 2014, Bratislava)

Nový rámcový program Európskej únie pre výskum  
a inovácie – Horizont 2020, ktorý sa začne v januári 2014,  
ponúka výskumným a inovačným organizáciám aj na  
Slovensku nové príležitosti pre financovanie a spoluprácu.  
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity,  
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, spolu  
s Centrom vedecko-technických informácií SR, Technologickým centrom AV ČR a BIC Bratislava organizujú úvodné 
podujatie k novému rámcovému programu EÚ pre výskum a inovácie – Horizont 2020 21. a 22. januára 2014  
v Bratislave. 
V prvý deň podujatia sa uskutoční konferencia Horizon 2020 Connections, na ktorej komisárka Európskej 
únie pre výskum, inovácie a vedu Máire Geoghegan-Quinn a minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky Dušan Čaplovič odštartujú rámcový program Horizont 2020 na Slovensku. V druhý deň podujatia sa bude 
konať Matchmaking – séria stretnutí potenciálnych riešiteľov projektov pre Horizont 2020 s inými záujemcami  
o vytvorenie projektových konzorcií na základe zadaných profilov. Matchmaking je určený len organizáciám, malým 
a stredným podnikom a pracovníkom v oblasti výskumu, vývoja a inovácií.
Obe časti podujatia sú pre registrovaných účastníkov bezplatné. Oficiálnym jazykom konferencie  
a matchmakingu je anglický jazyk, vystúpenia a prezentácie nebudú tlmočené do slovenského jazyka. 
Registrácia pre obidve časti podujatia je separátna a podlieha validácii zo strany organizátora: 

Konferencia – https://docs.google.com/forms/d/1Q_H8O9aH_Ph3XLCC7iMkNu3URf2IEZh6-YrefgbMj9Y/viewform 
Matchmaking – http://www.b2match.eu/horizon2020connections/participants/new

Bližšie informácie: http://www.7rp.sk/konferencie/horizon-20200.html

 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
zmyslu pre európsku identitu a integráciu, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie rôznych 
mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym rozmerom.
Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov Európskej 
únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. 
Termín na podávanie prihlášok je 20. január 2014. Prihlášky možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov 
Európskej únie. Formuláre prihlášok sú k dispozícii na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre 
mládež – www.charlemagneyouthprize.eu.

https://docs.google.com/forms/d/1Q_H8O9aH_Ph3XLCC7iMkNu3URf2IEZh6-YrefgbMj9Y/viewform
http://www.b2match.eu/horizon2020connections/participants/new
http://www.7rp.sk/konferencie/horizon-20200.html
http://www.charlemagneyouthprize.eu
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 NOVINKY V ZAMESTNÁVANÍ CUDZINCOV – ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, 
     VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A VÝSKUMNÍKOV

Národná rada Slovenskej republiky na 27. schôdzi schválila vládny návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon  
č. 480/2002 Z. z. o azyle a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia 
a dopĺňajú niektoré zákony. Táto novela mení okrem iného aj Zákon o pobyte cudzincov, aj Zákon o službách 
zamestnanosti, pričom sa týmito zmenami upravujú podmienky pre zamestnávanie cudzincov na Slovensku.

Medzi najdôležitejšie zmeny týkajúce sa študentov, doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov 
prichádzajúcich z tretích krajín patria nasledujúce:

• pre cudzincov sa zavádza tzv. jednotné povolenie, čo v praxi znamená, že pre udelenie povolenia na pobyt na 
účel zamestnania nebude potrebné osobitne žiadať o povolenie na prácu, ale tento proces sa spojí do jednej 
žiadosti podávanej na príslušnom oddelení cudzineckej polície,
• cudzinec, ktorý riadne ukončil štúdium na slovenskej strednej alebo vysokej škole, bude môcť pracovať na 
Slovensku bez potreby povolenia na prácu,
• cudzinec, ktorý je študentom vysokej školy na Slovensku, bude môcť pracovať počas tohto štúdia na 
Slovensku v rozsahu 20 hodín týždenne,
• cudzinec, ktorý má uzavretú s výskumným pracoviskom alebo s vysokou školou Dohodu o hosťovaní a má 
udelený prechodný pobyt na účel výskumu a vývoja, bude môcť uzavrieť pracovnú zmluvu s danou inštitúciou 
bez potreby získania povolenia na prácu,
• zamestnávateľ a cudzinec môžu uzavrieť pracovnú zmluvu bez povolenia na prácu, ak trvanie 
pracovnoprávneho vzťahu alebo vyslania na výkon práce nepresiahne celkovo 30 dní v kalendárnom roku, 
pričom zamestnanec je pedagogický zamestnanec, akademický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, vedecký, 
výskumný alebo vývojový pracovník, ktorý je účastníkom odborného vedeckého podujatia, alebo výkonný 
umelec, ktorý sa zúčastňuje na umeleckom podujatí,
• obsadiť pracovné miesto cudzincom bez prihliadnutia na situáciu na trhu práce bude možné, ak ide  
o štátneho príslušníka tretej krajiny, ktorý vykonáva v Slovenskej republike sústavnú vzdelávaciu činnosť alebo 
vedeckú činnosť ako pedagogický zamestnanec, vysokoškolský učiteľ, výskumný pracovník alebo umelecký 
pracovník vysokej školy, výskumný zamestnanec alebo vývojový zamestnanec vo výskumnej činnosti.

Novelou sa zavádzajú viaceré ďalšie zmeny a novinky pri zamestnávaní cudzincov (vrátane občanov krajín EÚ), a to 
tak z pohľadu povinností, ako aj z pohľadu procesných úkonov.
Novela aktuálne prešla schvaľovaním v parlamente a čaká sa na podpis prezidenta. Predpokladá sa, že ak prezident 
zákon podpíše, mal by byť účinný od 1. 1. 2014.
Schválené znenie novely možno nájsť na: 
http://www.nrsr.sk/web/Default.aspx?sid=zakony/zakon&ZakZborID=13&CisObdobia=6&CPT=705

 KONTROLA FINANCOVANIA VEDECKO-VÝSKUMNEJ ČINNOSTI  
     ZO ZAHRANIČNÝCH ZDROJOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH A UNIVERZITÁCH

Najvyšší kontrolný úrad Slovenskej republiky vykonal v prvom polroku 2013 kontrolu výkonnosti, ktorej cieľom bolo 
preveriť financovanie vedecko-výskumnej činnosti zo zahraničných zdrojov na vybraných vysokých školách  
a univerzitách. Najvýznamnejším donorom vedecko-výskumnej činnosti v rámci zahraničných grantov 
kontrolovaných fakúlt bola podľa kontroly NKÚ SR vyhodnotená Európska únia. Z tlačovej správy, ktorú zverejnil  
5. novembra 2013, sme vybrali niekoľko pasáží: 
„V podmienkach SR bol síce zaznamenaný nárast výdavkov na výskum a vývoj, ako aj jeho nárast z podielu 
HDP. Najvýznamnejší vplyv naň malo financovanie zo štrukturálnych fondov, najmä prostredníctvom Operačného 
programu Výskum a vývoj. Zároveň však Slovensko patrí medzi krajiny EÚ s najmenšími výdavkami na výskum  
a vývoj v pomere k HDP. V roku 2011 mali nižší relatívny objem výdavkov na výskum a vývoj ako Slovensko 
(0,68%) v rámci EÚ iba Bulharsko (0,57%), Cyprus (0,48%) a Rumunsko (0,48%)“.
„V prostredí verejných vysokých škôl však nie je možné naplno využiť štrukturálne fondy na podporu vedy  
a výskumu. V Bratislavskom kraji je 34,29 % vysokého školstva na Slovensku. Vzhľadom na vysoký HDP regiónu 
nespadá pod plnú podporu, a teda verejné vysoké školy v Bratislavskom kraji sa nemôžu v plnej miere uchádzať 
o finančné prostriedky zo štrukturálnych fondov EÚ na výskum a vývoj a vôbec sa nemôžu uchádzať o finančné 
prostriedky na rekonštrukciu budov a nákup prístrojového vybavenia. Uvedená nevýhoda nie je zohľadnená  
v dotačnom systéme Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR. Pri pozitívnom vývoji rastu HDP regiónov je 
možné, že po roku 2020 vypadnú spod maximálnej podpory zo štrukturálnych fondov aj iné regióny Slovenska“. 
„V rámci celoštátneho meradla chýba systémová podpora riešiteľom projektov, ktorá by zahrňovala financovanie 
prípravných fáz projektov, právnu podporu, financovanie patentov a ochranných známok. Mala by zahŕňať aj 
aktivity v oblasti marketingu a prezentácie výsledkov. Nie je vytvorený systémový nástroj, ktorý by zabezpečil 
stabilizáciu kvalitných vedeckých pracovníkov a zabránil tak „odlivu mozgov”.
„Údaje poskytnuté 19 vybranými fakultami verejných vysokých škôl jednoznačne ukázali, že systém financovania 
vedy a výskumu zo zahraničných grantov verejnými VŠ sa nedá riešiť bez systémového prepojenia na:

• rozvoj a stabilizáciu ľudských zdrojov vo vysokom školstve,
• podporu samotného financovania aktivít spojených so získavaním a implementáciou zahraničných grantov,

http://www.nku.gov.sk/tlacove-spravy
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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.

 Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2014
      28. až 29. január 2014, Praha, Česká republika 
      Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz
 Veľtrh práce Profesiadays

5. až 6. marec 2014, Bratislava 
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Salấo do Estudante, marec 2014, Brazília
Sấo Paulo (15. a 16. marec), Recife (18. marec), Salvador (20. marec), Curitiba (22. marec), Rio de Janeiro –
Copacabana (24. marec), Rio de Janeiro – Barra (25. marec), Belo Horizonte (26. marec), Porto Alegre (28. marec)
Bližšie informácie: http://www.salaodoestudante.com.br/

 BEST3, 6. – 9. marec 2014, Viedeň, Rakúsko
Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2014, Pobaltie
Vilňus, Litva (20. marec), Riga, Lotyšsko (22. marec), Tallin, Estónsko (23. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=news/1/178

 Edufairs, apríl 2014, Turecko
Ankara (22. apríl), Izmir (24. apríl), Istanbul (26. a 27. apríl)
Bližšie informácie: www.edufairs.net

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 What’s new in Brussels? Recent developments in European policies and programmes
30. január 2014, Brusel, Belgicko
Ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association). Zvýhodnený poplatok pri registrácii pred 9. januárom.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=712

 Changing Landscapes in Learning and Teaching
3. – 4. apríl 2014, Brusel, Belgicko 
Výročná konferencia EUA (European University Association).
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-brussels.aspx

 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/

• podporu mobilitných programov (dosah pri získavaní relevantných kontaktov, motivácia pracovníkov verejných 
   vysokých škôl),
• zlepšenie vybavenia a infraštruktúry (konkurencieschopnosť pracovísk v medzinárodnom meradle je 
   podmienená adekvátnym vybavením),
• zabezpečenie prenosu výsledkov výskumu do praxe“.

„Získavanie zdrojov na vedecko-výskumnú činnosť zo zahraničných zdrojov je limitované možnosťami samotných 
fakúlt a univerzít, a to v oblasti finančnej, personálnej, ako aj v oblasti materiálneho vybavenia. Verejné vysoké 
školy spolu s Slovenskou akadémiou vied sú pritom najvýznamnejšími prijímateľmi zahraničnej pomoci pre výskum 
a vývoj na Slovensku“.
V rámci kontroly bolo definovaných 13 odporúčaní pre MŠVVaŠ SR a 31 odporúčaní pre kontrolované fakulty 
verejných vysokých škôl. 
Súhrnná správa je zverejnená na: www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/19670--58.pdf

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.gaudeamus.cz
http://www.profesiadays.sk
http://www.salaodoestudante.com.br/
http://bestinfo.at
http://www.edufairs.net
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=712
http://www.eua.be/eua-brussels.aspx
http://esof2014.org/
www.nku.gov.sk/documents/10157/265201/19670--58.pdf
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2013

17. december Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove 

2014

14. január Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove 

16. január Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene 

17. január Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave  

21. január Deň otvorených dverí Trnavská univerzita v Trnave Pedagogická fakulta

24. január Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Deň otvorených dverí Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Technická fakulta 

25. január Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave 

28. január Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Fakulta priemyselných technológií v Púchove, Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

3. február Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin

4. február Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene

6. február Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach 
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

7. február

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ústav medzinárodných programov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky (Detašované pracovisko, Prievidza), Žilinská univerzita v Žiline

8. február Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

11. február Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline  
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove 

12. február 
Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku  
Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku 
Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku 

14. február 
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline 
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline  
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

15. február

Fakulta práva, Paneurópska vysoká škola  
Fakulta ekonómie a podnikania, Paneurópska vysoká škola  
Fakulta masmédií, Paneurópska vysoká škola 
Fakulta informatiky, Paneurópska vysoká škola 

19. február Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

20. február
Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne

28. február Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline 

7. marec Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 

20. marec Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch,  
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 

6. máj Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach 
                                                                                                                                             Zdroj: www.portalvs.sk

 DNI OTVORENÝCH DVERÍ PRE MATURANTOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Slovenské vysoké školy pre záujemcov o vysokoškolské štúdium každoročne pripravujú Dni otvorených dverí  
pre maturantov. Informácie o nich okrem svojich webových stránok zverejňujú aj na Portáli vysokých škôl.  
V čase uzávierky tohto čísla tu boli zverejnené termíny Dní otvorených dverí na týchto fakultách: 
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 NOVÉ PUBLIKÁCIE EURAXESS NA INTERNETE 

Na stránke Servisného centra Euraxess boli zverejnené nové publikácie:
 Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku, praktická navigácia  
      (aktualizovaná verzia, s platnosťou november 2013).  
      Publikácia je k dispozícii na: 
      http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/navigacia-vstup_a_pobyt_SK-2013-11_final.pdf

 Entry and stay in Slovakia – guide to administrative duties for foreigners coming to Slovakia  
      to study, teach or carry out research  
      (Based on the legislation and information valid in November 2013)
      Publikácia je k dispozícii na: 
      http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/navigation-entry_and_stay_EN-2013-12.pdf

 Social security and health insurance in Slovakia – your rights and duties
     Publikácia je k dispozícii na: 
     http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/Social_security_Slovakia_12_2013.pdf

 

 

 

 

SAIA, n. o., Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava 1 
euraxess@saia.sk, www.euraxess.sk, www.saia.sk, www.facebook.com/euraxess.sk 

 
Publikácia bola vytvorená v rámci činnosti 

 Servisných centier EURAXESS na Slovensku, ktorých činnosť je finančne podporená 
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a z projektov Európskej komisie. 

 
SAIA, n. o. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Vstup a pobyt cudzincov na Slovensku - 
praktická navigácia  

administratívnymi postupmi 

súvisiacimi s cudzincami, 
ktorí prichádzajú na Slovensko študovať, 

vyučovať na vysokej škole alebo vykonávať výskum. 
 

 
 
 

(Informácie spracované s platnosťou v novembri 2013) 
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http://www.euraxess.sk/_user/documents/Euraxess/navigacia-vstup_a_pobyt_SK-2013-11_final.pdf
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