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Tému februárového čísla Bulletinu SAIA sme sa rozhodli 
venovať vysokoškolskému štúdiu v Turecku. Krajina, ktorá je 
Slovákom známa skôr ako dovolenková destinácia,  
sa v posledných rokoch stáva aj vyhľadávanou destináciou 
pre štúdium. Občania Slovenskej republiky môžu v Turecku 
absolvovať celé vysokoškolské štúdium, krátkodobé alebo 
dlhodobé štipendijné pobyty, jazykový kurz turečtiny (buď so 
štipendiom tureckej strany, alebo za úhradu prostredníctvom 
agentúr/jazykových škôl, ktoré sprostredkovávajú jazykové 
kurzy). Keďže Turecko je kandidátskou krajinou na vstup do 
Európskej únie, môže sa zapájať do programov EÚ. Slovenskí 
študenti tak môžu v Turecku absolvovať napríklad aj pobyty  
v rámci programu Erasmus.
Medzi akademickými rokmi 2005/2006 a 2011/2012 sa počet 
zahraničných študentov na tureckých univerzitách viac ako 
zdvojnásobil – z 15 481 na 31 170. Najviac cudzincov však 
prichádza zo susediacich krajín, z Azerbajdžanu, Turkménska 
a Severocyperskej tureckej republiky. Jedným z dôvodov je aj 
skutočnosť, že občania viacerých stredoázijských republík, ako 
aj krajín západného Balkánu, platia rovnaké školné ako tureckí 
občania.
Hoci sa počet zahraničných študentov zvyšuje, Turecko sa snaží 
zmeniť nepomer k počtu tureckých občanov, ktorí za štúdiom 
odchádzajú do zahraničia. Tých je približne 100-tisíc. 
V posledných rokoch sa krajina snaží prilákať cudzincov. 
Investuje do propagácie univerzít v zahraničí a do štipendijných 
programov.  

Podľa odhadov UNESCO by sa počet študentov študujúcich na 
vysokých školách v zahraničí mal do roku 2020 zvýšiť na  
7 miliónov (z vyše 3,1 milióna v roku 2010). Ako v závere 
minulého roka odznelo na seminári Rady pre zahraničné 
ekonomické vzťahy (DEIK), cieľom Turecka by malo byť, 
aby v roku 2015 v krajine študovalo 100-tisíc a do roku 2020 
až 150-tisíc zahraničných študentov. Rada však vychádza 
skôr z ekonomického prínosu, ktorý predstavujú cudzinci pre 
hospodárstvo krajiny. 

Bližšie informácie www.studyinturkey.com  
(Turkey Grows as Destination for International Students,  

The Target is 150 Thousand International Students).

Informácie o štúdiu v Turecku záujemcovia nájdu aj na portáli 
StudyPortals.eu, na ktorom možno vyhľadávať bakalárske, magisterské 
a doktorandské programy, krátkodobé kurzy a kurzy distančného 
vzdelávania, ako aj štipendiá na štúdium. 

Vstupnou bránou k informáciám o štúdiu v Turecku pre tých, ktorí chcú 
v tejto krajine študovať, môže byť portál Study in Turkey. Ide o projekt 
Agentúry na propagáciu tureckých univerzít TUPA. Okrem informácií  
o vysokoškolskom systéme, podmienkach prijímania, školnom či vízach 
tu záujemcovia nájdu aj zoznamy tureckých univerzít – 

www.studyinturkey.com.

Informácie o tureckom vysokoškolskom systéme sú dostupné  
aj v európskej encyklopédii vzdelávacích systémov Eurypedia
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Turkey:
Overview

Informácie o tureckých univerzitách zapojených do programu Erasmus 
možno vyhľadávať na stránke tureckej Národnej agentúry Programu 
celoživotného vzdelávania (http://www.ua.gov.tr). Na stránke je 
zverejnená aj ponuka intenzívnych jazykových kurzov EILC (Erasmus 
Intensive Language Courses) organizovaných tureckými univerzitami.

http://studyinturkey.com/content/sub/turkey_grows_as_destination_for_international_students.aspx
http://studyinturkey.com/content/sub/the_target_is_150_thousand_international_students.aspx
http://studyinturkey.com/content/sub/the_target_is_150_thousand_international_students.aspx
http://www.studyportals.eu/
http://www.studyinturkey.com
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Turkey:Overview
https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Turkey:Overview
http://www.ua.gov.tr
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Vysokoškolské vzdelávanie v Turecku 

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje vyše 170 štátnych  
a súkromných vysokoškolských inštitúcií. Delia sa na univerzity 
(Universiteleri) a vyššie odborné školy (Meslek Yuksek 
Okulları).

Univerzity sú štátne (Devlet Universiteleri) a súkromné 
zriadené nadáciami (Ozel/Vakif Universiteleri). Štúdium na 
univerzitách je trojstupňové. 

Prvý stupeň (bakalársky) trvá spravidla 4 roky (240 ECTS), 
štúdium niektorých odborov je dlhšie (medicína 6 rokov, 
stomatológia 5 rokov, veterinárne lekárstvo 5 rokov). 
Absolvent získa titul Lisans Diplomasi.

Druhý stupeň (magisterský) trvá spravidla 1,5 až 2 roky (90 
až 120 ECTS) a vedie k titulu Yüksek Lisans Diplomasi.

Tretí stupeň (doktorandský) trvá spravidla 3 až 4 roky (180 
až 240 ECTS) a vedie k titulu Doktora Diplomasi.

Vyššie odborné školy ponúkajú 2-ročné bakalárske programy.

V súčasnosti je v Turecku 103 štátnych univerzít, 65 súkromných 
univerzít zriadených nadáciami, 7 vyšších odborných škôl 
zriadených nadáciami a 13 iných vysokoškolských inštitúcií (sem 
patrí 5 vojenských škôl, policajná akadémia, 5 univerzít  
v Severocyperskej tureckej republike a 2 univerzity so 
špeciálnych statusom). Ich zoznam je na stránke Rady vysokých 
škôl Turecka.  

Vyučovacím jazykom na väčšine univerzít je turečtina, 
niektoré univerzity ponúkajú programy v angličtine, francúzštine  
a nemčine. 

Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov – jesenného  
a jarného, výučba trvá spravidla 14 týždňov a skúškové obdobie 
3 týždne. Stanovenie termínu začiatku a konca semestra je  
v kompetencii univerzity. Jesenný semester sa spravidla začína  
v septembri/októbri a trvá do decembra. Jarný semester sa 
spravidla začína vo februári a končí sa v máji/júni. 

Prijímacie konanie

Podmienkou prijatia na univerzitu je ukončené stredoškolské 
vzdelanie ekvivalentné tureckému stredoškolskému vzdelaniu. 
Univerzity môžu od cudzincov vyžadovať Prijímaciu skúšku 
pre zahraničných študentov (Entrance Examination for Foreign 
Students – YÖS). Tá sa spravidla koná v máji/júni a skladá sa  
z dvoch testov – prvý hodnotí abstraktné uvažovanie a študijné 
schopnosti uchádzača (Basic Learning Skills Test, otázky/úlohy 
sú v turečtine aj angličtine), druhý zisťuje schopnosti uchádzača 
porozumieť písanej turečtine (Turkish Language Proficiency 
Test). Platnosť tejto skúšky je spravidla dva roky.

Podmienky, ktoré musí uchádzač o štúdium spĺňať (podľa 
jednotlivých univerzít/vysokých škôl), zverejňuje na svojej 
stránke Rada vysokých škôl Turecka (Yükseköğretim Kurulu 
– YÖK). 

Absolventi bakalárskeho alebo magisterského štúdia, ktorí 
chcú v Turecku pokračovať v štúdiu vo vyššom stupni, by mali 
kontaktovať priamo zvolenú inštitúciu. 

Na stránke Rady vysokých škôl Turecka sú zverejnené aj 
informácie o ekvivalencii dokladov o vzdelaní (Diploma 
Equivalency)

Školné

V Turecku sa platí školné. Jeho výška je rôzna pre domácich 
študentov (a študentov z vybraných krajín) a pre cudzincov. 
Záleží tiež od toho, či ide o štátnu alebo súkromnú školu, 
bakalársky alebo vyšší stupeň štúdia a či je program vyučovaný 
v tureckom alebo v inom jazyku. 

Výšku školného stanovuje vláda na začiatku každého 
akademického roka.

Orientačná výška školného pre cudzincov

Bakalárske programy
1. Štátne univerzity:

a) vyučovací jazyk turecký: 240 – 750 USD
b) vyučovací jazyk anglický: 450 – 1 500 USD

2. Súkromné univerzity/univerzity nadácií:
5 000 – 20 000 USD

Postgraduálne programy
1. Štátne univerzity:

a) vyučovací jazyk turecký: 300 – 600 USD
b) vyučovací jazyk anglický: 600 – 900 USD

2. Súkromné univerzity/univerzity nadácií:
5 000 – 20 000 USD

Zdroj: studyinturkey.com

Predpokladané životné náklady 

Podľa portálu Study in Turkey by mal zahraničný študent počítať 
s tým, že bude mesačne potrebovať 400 až 500 USD na 
ubytovanie, stravu, dopravu, oblečenie či zábavu. Na knihy  
a rôzne správne poplatky bude za semester potrebovať 100 až 
150 USD. Výška životných nákladov však závisí od miesta štúdia 
a zvoleného programu. 

https://www.yok.gov.tr/en/content/view/527/222/
https://www.yok.gov.tr/en/content/view/527/222/
https://www.yok.gov.tr/en/content/blogcategory/222/43/
https://www.yok.gov.tr/en/content/view/74/103/
https://www.yok.gov.tr/en/content/view/74/103/
http://studyinturkey.com/content/sub/tuition_fees.aspx
http://studyinturkey.com/content/sub/living_costs.aspx
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V TURECKU

Národný štipendijný program na podporu mobilít 
Uzávierka: 30. apríl, 31. október na www.stipendia.sk

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského 
     štúdia 
 štipendiá pre doktorandov
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa 
     vysokoškolského štúdia a doktorandov

Štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov na študijný 
alebo výskumný pobyt. Výška štipendia na pobyty v Turecku 
je pre študentov 300 eur mesačne a pre doktorandov 350 eur 
mesačne. 

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: spravidla v máji (štipendium na jazykový 
kurz) a v júni (štipendiá na štúdium/výskumný pobyt)  
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/en/
Pre uchádzačov je stanovený vekový limit.  
Uchádzači o bakalárske štúdium musia byť vo veku  
do 20 rokov, o magisterské štúdium do 30 rokov,  
o doktorandské štúdium do 35 rokov a výskumníci  
do 45 rokov.

 Štipendiá na celé bakalárske štúdium: 
- Čiernomorské štipendium (Black Sea Scholarship)

 Štipendiá na celé magisterské alebo doktorandské 
     štúdium:

- Štipendium Aliho Kuscu zamerané na prírodné a technické 
vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium Ibniho Halduna zamerané na spoločenské vedy 
(İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
- Štipendium zamerané na ekonomické vedy (Economic 
Studies Scholarship)
- Štipendium zamerané na historické vedy (History and 
Civilization Scholarship)

 Štipendiá na ročný výskumný pobyt pre doktorandov, 
     ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre vedeckých 
     pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. 
     alebo ekvivalentom:

- Štipendium Aliho Kuscu zamerané na prírodné a technické 
vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium Ibniho Halduna zamerané na spoločenské vedy 
(İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
- Štipendium zamerané na ekonomické vedy (Economic 
Studies Scholarship)
- Štipendium zamerané na historické vedy (History and 
Civilization Scholarship)

 Štipendium na letný kurz tureckého jazyka
(Yunus Emre Turkish Language Scholarship) pre študentov 
bakalárskeho, magisterského a doktorandského stupňa 
vysokoškolského štúdia

Na stránke Turecké štipendiá/
Türkiye Bursları je pri každom 
štipendiu uvedený zoznam 
tureckých škôl, na ktorých 
je možné ten-ktorý študijný/
výskumný štipendijný pobyt 
absolvovať.

Štipendiá Vedeckej a technickej výskumnej rady 
Turecka (TÜBİTAK)

Vedecká a technická výskumná rada Turecka/Türkiye Bilimsel 
ve Teknolojik Araştırma Kurumu ponúka viacero štipendií 
cudzincom. Uzávierka žiadostí býva dvakrát ročne, spravidla  
v marci a októbri, podmienky sa môžu každý rok meniť. 
Vysokoškolskí študenti sa môžu uchádzať o:

 Graduate Scholarship Programme for International 
     Students 

Uzávierka: 29. marec a 27. september 2013  
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr
O štipendium sa môžu uchádzať študenti magisterského 
štúdia (vo veku do 30 rokov) a doktorandského štúdia  
(vo veku do 35 rokov). Vyžaduje sa akceptačný list. 
Štipendium sa poskytuje na maximálne 2 roky študentom 
magisterského a maximálne 4 roky študentom 
doktorandského štúdia.

 Research Fellowship Programme for Foreign Citizens
Uzávierka: 8. marca a 4. októbra 2013  
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr
O cestovný a výskumný grant sa môžu uchádzať 
vysokokvalifikovaní doktorandi a mladí výskumníci, ktorí 
chcú časť svojho výskumu realizovať v Turecku. 

Štipendiá tureckých univerzít
Viaceré univerzity, najmä súkromné, ponúkajú prijatým 
študentom štipendium alebo zľavu na školnom. 
Bližšie informácie zverejňujú na svojich webových 
stránkach.

Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička 2012/2013
Uzávierka: 10. máj 2013 (letné školy 2013 a pobyty 
počas zimného semestra akademického roka 2013/2014) 
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk
Štipendijný program poskytuje štipendiá na študijné 
pobyty, stáže, výskumné pobyty a letné školy kdekoľvek  
v Európe a v Turecku študentom alebo doktorandom  
s trvalým pobytom v SR študujúcim v odboroch: právo, 
ekonómia, informačné technológie, technické odbory, 
prírodné vedy a medicína. 

Štipendiá na štúdium v Turecku možno vyhľadávať  
aj na portáli Scholarshipportal.eu. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://www.turkiyeburslari.gov.tr
http://www.turkiyeburslari.gov.tr
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/undergraduatesgraduates/international-programmes/content-2215-graduate-scholarship-programme-for-international-students
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-foreign-citizens
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2216-research-fellowship-programme-for-foreign-citizens
http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=17&lang=sk#top
http://www.scholarshipportal.eu
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Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Turecku

www.meb.gov.tr – ministerstvo národného školstva,  
v kompetencii ministerstva je celý vzdelávací systém, okrem 
vysokých škôl, tie sú v kompetencii Rady vysokých škôl Turecka

www.yok.gov.tr – Rada vysokých škôl Turecka/Yükseköğretim 
Kurulu, informácie pre zahraničných študentov, zoznam 
univerzít, podmienky na prijatie, ekvivalencia dokladov 

www.studyinturkey.com – portál Štúdium v Turecku, 
informácie o štúdiu 

www.ua.gov.tr – portál tureckej Národnej agentúry Programu 
celoživotného vzdelávania 

www.tubitak.gov.tr – Vedecká a technická výskumná rada 
Turecka/Türkiye Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Kurumu 

http://euraxess.tubitak.gov.tr – národný portál EURAXESS 
pre výskumných pracovníkov

www.turkiyeburslari.gov.tr/en/ – portál Turecké štipendiá

http://www.studyinturkey.com
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Štipendiá a granty 

Cieľom programu Sciex-NMSch je prispieť k zníženiu 
hospodárskych a sociálnych nerovností v rozšírenej Európskej 
únii prostredníctvom podporovania vedeckých kapacít 
výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ  
a udržateľných výskumných partnerstiev medzi 10 novými 
členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou. Sciex je 
nástrojom podpory pre výskumné tímy zo všetkých disciplín, 
pozostávajúcich z členov z nových členských štátov  
a Švajčiarska. Štipendisti Sciexu z Bulharska, Česka, 
Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, 
Slovenska a Slovinska uskutočňujú svoj výskum v spolupráci 
so švajčiarskymi výskumníkmi vo švajčiarskych výskumných 
inštitúciách. Ideálne pracovné a rámcové podmienky podporujú 
úspech ich výskumu. Sciex je súčasťou Švajčiarskeho príspevku 
novým členským krajinám EÚ. 

Sciex-NMSch/Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond

uzávierka  
1. apríl 2013

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

Slovenská republika

Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra

Štipendiá Sciex

V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty; Sciex nie je 
študijným grantom. Štipendium (fellowship) Sciex sa skladá z nákladov 
na umiestnenie štipendistu na výskumný školiaci pobyt (mzdové náklady 
švajčiarskeho zamestnávateľa, cestovné) a z nákladov na výmenu 
poznatkov medzi školiteľmi (tútormi) štipendistu (max. tri návštevy).  
Všetky výdavky sú vyplácané švajčiarskej hosťujúcej inštitúcii, ktorá 
štipendium administruje. 

Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu 

Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu je určený výhradne pre 
kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových členských štátov 
Európskej únie (bez ohraničenia veku). Základnými podmienkami sú tieto:

 štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský výskum 
    na oprávnenej slovenskej inštitúcii,
 umiestnenie štipendistu trvá minimálne 6 mesiacov a maximálne  
     v prípade doktorandov 24 mesiacov a v prípade postdoktorandov  
     18 mesiacov,
 švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť financovať všetky 
    ostatné náklady spojené s prácou štipendistu, ktoré nie sú pokryté 
    štipendiom Sciex.

Zmeny v roku 2013

Štipendiá pre doktorandov
- začiatok štipendijného pobytu môže byť naplánovaný najskôr 
  1 rok po získaní magisterského alebo ekvivalentného titulu

Štipendiá pre postdoktorandov
- začiatok štipendijného pobytu môže byť naplánovaný 
  najneskôr 5 rokov od získania titulu PhD.

Na Slovensku sa program Sciex-NMSch realizuje v rokoch 2010 až 
2016; SAIA, n. o., je Koordinačnou jednotkou programu.
Program je financovaný v rámci Švajčiarskeho príspevku  
k rozšírenej Európskej únii a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.

Časový harmonogram

1. apríl 2013 uzávierka na predloženie žiadostí  
na sciex@crus.ch 

2. apríl – 15. máj formálna kontrola zo strany CRUS

15. apríl – 26. apríl formálna kontrola zo strany Koordinačnej jednotky 
(SAIA)

16. máj – 15. júl hodnotenie žiadostí

koniec augusta rozhodnutie Riadiaceho výboru

september podpisovanie zmlúv medzi inštitúciami  
a schváleným štipendistom

Bližšie informácie o programe:

www.sciex.sk
www.sciex.ch

Počet uchádzačov a udelených štipendií  
v rokoch 2010 až 2012

Výzva Rok Počet 
žiadostí

Počet 
udelených 
štipendií

1. 2010 18 10*

2. 2011 33 8

3. 2012 31 9

* jedna vybraná uchádzačka od štipendia odstúpila 

Výsledky výberových konaní sú uverejnené  
na www.sciex.sk:

 výzva 2010
 výzva 2011
 výzva 2012 
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Výmena poznatkov – krátkodobé návštevy tútorov

Krátkodobé návštevy sú určené školiteľom (tútorom) štipendistu  
v programe Sciex, pochádzajúcim z nových členských štátov  
a Švajčiarska (bez ohraničenia veku). Základnými predpokladmi 
pre realizáciu krátkodobej návštevy sú: 

 nadviazanie spolupráce,
 návšteva štipendistu počas pobytu,
 diskusia o pokračovaní projektu,
 počas trvania štipendia sa musí zrealizovať minimálne 
    jedna návšteva slovenského tútora vo Švajčiarsku 
    (návšteva švajčiarskeho tútora na Slovensku je možná, 
    nie je však podmienkou).

Ďalšie podmienky

Doktorandi, ktorí realizujú doktorandské štúdium na slovenskej 
inštitúcii (vysoká škola alebo SAV), sa môžu uchádzať  
o Doktorandské štipendium Sciex (Sciex Doctoral Candidate 
Fellowship). Výskumníci s titulom PhD. (alebo ekvivalentom), 
ktorí sú zamestnaní na slovenskej inštitúcii (vysoká škola alebo 
SAV) a nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu, 
sa môžu uchádzať o Postdoktorandské štipendium Sciex 
(Sciex PostDoc Fellowship). 
Pobyt štipendistu musí byť v gescii skúsených výskumníkov 
(profesor, resp. DrSc.), ktorí výskum štipendistu vedú ako 
partnerskí školitelia/tútori.
Oficiálnym komunikačným jazykom v rámci programu 
Sciex je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti musia 
ovládať angličtinu minimálne na úrovni B2 podľa ELP (European 
Language Passport) – formulár T2 žiadosti. Bude sa od nich 
vyžadovať písanie správ a publikačná činnosť v angličtine. 
Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom  
a tútormi však môže byť aj iný dohodnutý jazyk.

Oprávnené inštitúcie
Zo Slovenska sa môžu do programu zapojiť príslušníci vysokých 
škôl existujúcich v zmysle zákona o vysokých školách  
a Slovenskej akadémie vied. Domáca inštitúcia musí súhlasiť  
s výskumným pobytom (formulár F-3a). 
Vo Švajčiarsku sa do programu môžu zapojiť príslušníci 
výskumných inštitúcií (vysokých škôl a iných výskumných 
inštitúcií), ktoré sú uvedené na webstránke www.crus.ch  
(Eligible Swiss Institutions). Hosťujúca inštitúcia musí súhlasiť 
s prijatím konkrétneho štipendistu v prípade udelenia štipendia 
(formulár F-3b).

Náklady pokrývané štipendiom Sciex

 Mzda štipendistu v programe Sciex: 
doktorand

- 50 000 CHF ročne  
  (počas 1. až 12. mesiaca pobytu);
- 55 000 CHF ročne 
  (počas 13. až 24. mesiaca pobytu);

postdoktorand
- 80 000 CHF ročne.

 Sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom  
    (v súlade s pravidlami švajčiarskej strany – SNF).
 Ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť  
    na konferenciách): max. 2 500 CHF.
 Preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (tútorov) 
    štipendistu: max. 2 500 CHF za pobyt.

Hodnotenie a výber
Štipendisti Sciex sa schvaľujú do tímov s excelentným 
výskumom zo všetkých disciplín, a to pri zohľadnení 
nasledujúcich podmienok: vysoké profesionálne nasadenie 
členov tímu; prepojené a tímové osobnosti; ideálne vedecké 
korelácie; silná podpora zo strany hostiteľskej a domácej 
inštitúcie.
V rámci hodnotenia predložených žiadostí budú zabezpečené 
odborné hodnotenia jednotlivých predložených žiadostí, a to 
tak na švajčiarskej, ako aj na slovenskej strane. Tieto posudky 
budú základom rozhodovania komisií zložených zo zástupcov 
švajčiarskych organizácií.
Pri hodnotení žiadosti je rozhodujúca kvalita výskumného 
programu, jeho využiteľnosť v ďalšej spolupráci a miera 
podpory jednotlivých tútorov a inštitúcií.

Švajčiarskeho partnera si možno vyhľadať pomocou verejnej databázy 
švajčiarskych profesorov www.proff.ch.  
Pri riešení praktických otázok týkajúcich sa pobytu vám môžu pomôcť 
Servisné centrá EURAXESS vo Švajčiarsku (www.euraxess.ch)  
a na Slovensku (www.euraxess.sk). 
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Postup pri podávaní žiadosti
Jednotlivé formuláre žiadosti si možno stiahnuť zo stránok www.sciex.ch alebo www.sciex.sk.  
Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.  
Pri podávaní žiadosti sa odporúča dodržať nasledujúci postup:

1. Školiteľ doktoranda alebo tútor postdoktoranda (ďalej „slovenský školiteľ”), potenciálny štipendista a výskumný partner 
vo Švajčiarsku sa dohodnú na výmennom projekte (ak ešte nemáte kontakt, švajčiarskeho partnera si možno vyhľadať 
pomocou verejnej databázy švajčiarskych profesorov www.proff.ch). 

2. Slovenský školiteľ si overí, či vysielajúca inštitúcia je oprávnená a či súhlasí s výskumným umiestnením potenciálneho 
štipendistu.

3. Švajčiarsky partner vydá súhlas s tým, že bude „hosťujúcim školiteľom” pre štipendistu programu Sciex.

4. Švajčiarsky partner si overí, či je jeho švajčiarska inštitúcia oprávnená a či podpísala Dohodu o realizácii programu  
(tzv. Performance Agreement; zoznam oprávnených švajčiarskych inštitúcií je na www.crus.ch).

5. Hlavný predkladateľ žiadosti koordinuje vyplnenie formulárov F-1, F-2a, F-2b, F-3a, F-3b vrátane príloh.

6. Slovenský školiteľ vyplní formulár F-2a a odošle ho hlavnému predkladateľovi žiadosti.
7. Mladý výskumník (potenciálny štipendista) vyplní formuláre F-1 a T-2 a odošle ich hlavnému predkladateľovi žiadosti. 

Spolu s formulármi je potrebné poslať: doktorandi – potvrdenie o doktorandskom štúdiu s presným dátumom začiatku 
tohto štúdia, postdoktorandi – kópiu doktorandského diplomu). 

8. Vysielajúca inštitúcia vyplní formulár F-3a, odošle zoskenovanú verziu hlavnému predkladateľovi žiadosti  
a podpísaný originál na adresu:

CRUS, Sciex-3, Postbox 607, CH-3000 Bern 9

9. Hosťujúca inštitúcia vyplní formulár F-3b, odošle zoskenovanú verziu hlavnému predkladateľovi žiadosti  
a podpísaný originál na adresu:

CRUS, Sciex-3, Postbox 607, CH-3000 Bern 9

10. Ak sú všetky formuláre kompletné, správne a presné, hlavný predkladateľ žiadosti ich zašle všetky jedným  
e-mailom na sciex@crus.ch, s označením predmetu Sciex Proposal Forms. 

11. Sciex oznámi rozhodnutie Riadiaceho výboru hlavnému predkladateľovi žiadosti.
12. Hlavný predkladateľ žiadosti skontaktuje osobu poverenú agendou Európskej charty a kódexu pre výskumníkov  

na svojej inštitúcii kvôli zmluvám.
 
Na koho sa možno obrátiť?

Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam 
poskytujú pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej 
Bystrici, Prešove a v Košiciach (kontakty na pracoviská nájdete 
na www.saia.sk). 
Koordinátormi programu sú Mgr. Michal Fedák  
a Mgr. Daniela Kirdová – kontaktný e-mail je sciex@saia.sk. 

Odporúčania
Pri príprave žiadosti za slovenskú stranu odporúčame využiť 
konzultácie s pracoviskom SAIA (koordinačnej jednotky 
programu na Slovensku), a to buď v rámci regionálneho pracoviska SAIA v blízkom okolí, alebo priamo v SAIA v Bratislave.

Keďže v prípade schválenia žiadosti ide o pracovnoprávny 
vzťah so švajčiarskou inštitúciou, treba si pri podávaní žiadosti 
(najneskôr pred nástupom na pobyt) vyjasniť:

● postavenie štipendistu na domácej inštitúcii počas pobytu 
(v prípade doktorandov by pobyt mal byť súčasťou štúdia)  
a podmienky návratu,
● otázky súvisiace so zdanením príjmu v zahraničí, so 
sociálnym a zdravotným poistením počas pracovného 
pobytu v zahraničí.

Švajčiarske inštitúcie, na ktoré získali slovenskí doktorandi a postdoktorandi štipendiá 
Sciex 2010 2011 2012

Odborná vysoká škola Západného Švajčiarska/Haute Ecole Spécialisée de Suisse occidentale, HES-SO 1

Švajčiarske federálne laboratóriá pre testovanie a výskum materiálov/Eidgenössische Materialprüfungs-  
und Forschungsanstalt, EMPA

2 1

Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Lausanne/Ecole Polytechnique Fédérale de Lausanne, EPFL 2 1 1

Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu/Eidgenössische Technische Hochschule Zürich, ETHZ 2 2 4

Švajčiarsky federálny výskumný inštitút pre les, sneh a krajinu/Eidgenössische Forschungsanstalt für Wald,  
Schnee und Landschaft, WSL 

1

Univerzita v Berne/Universität Bern 1 1

Univerzita v Bazileji/Universität Basel 1

Univerzita v Zürichu/Universität Zürich 2 1

Univerzita vo Fribourgu/Universität Freiburg/Université de Fribourg 2 1

Univerzitná nemocnica v Zürichu/UniversitätsSpital Zürich 1

spolu 10 8 9
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy štipendií a grantov  
na www.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je možné podať žiadosť.  
Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti, v ponuke je ikona

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

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2013 on-line na www.stipendia.sk (systém sa otvára najneskôr 6 týždňov pred uzávierkou)

V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:

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

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

Medzinárodný bakalaureát – United World College (UWC)
Uzávierka: 4. marec 2013 

Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú určené študentom  
2. a 3. ročníka gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB – International 
Baccalaureate), štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na 
cestovné a vreckové. 
V ponuke štipendií na roky 2013/2014 a 2014/2015 sú Red Cross Nordic UWC, Nórsko; UWC Mostar, Bosna a Hercegovina; 
UWC of Adriatic, Taliansko a Waterford Kamhlaba UWC, Svazijsko. 
Bližšie informácie: www.uwc.sk

Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta
Uzávierka: 15. apríl 2013 

Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, 
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so 
zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných 
univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania 
(bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých 
akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z medzivládnych dohôd s vládami Flámskeho spoločenstva, Francúzskeho spoločenstva  
a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 14. február 2013 on-line na www.saia.sk 

FLÁMSKE SPOLOČENSTVO
 3- až 6-mesačný výskumný pobyt  

Štipendium je určené doktorandom, mladým vysokoškolským učiteľom alebo vedeckým pracovníkom (do 35 rokov), ktorí 
ovládajú anglický, holandský, francúzsky alebo nemecký jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

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
http://www.uwc.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=86
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FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO
 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.

 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.  

EU Journalism Fellowship 2013
Uzávierka: 15. február 2013 

Vzdelávací program pre mladých novinárov je spoločným projektom Nadácie EurActiv a Nadácie Roberta Boscha. Jeho cieľom 
je pomôcť mladým novinárom (s praxou minimálne 3 a maximálne 5 rokov) získať skúsenosti v oblasti európskych politík Únie. 
Štipendium získa 12 novinárov. Uchádzač musí mať záujem o európske otázky, veľmi dobre ovládať angličtinu (slovom  
i písmom), byť zamestnaný v médiu mimo Brusel a zamestnávateľ musí podporovať jeho účasť v programe. Samotný program 
sa skladá z týždňového seminára v Bruseli (od 11. do 15. marca 2013) a 5-týždňovej praxe v Bruseli, ktorá zahŕňa aj návštevu 
zasadania Európskeho parlamentu v Štrasburgu (buď od 22. apríla do 26. mája alebo od 3. júna do 7. júla 2013). 
Bližšie informácie: http://jobs.euractiv.com/job/eu-journalism-fellowship-2013-86085

NATO – interné stáže SHAPE (Supreme Headquarters Allied Powers Europe) 
Uzávierka: 1. marec 2013 

Program interných 6- a 12-mesačných stáží na Spojeneckom veliteľstve NATO pre operácie v Monse (Belgicko) je určený 
študentom vysokej školy 1. stupňa, študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia 
(titul získaný pred menej ako 18 mesiacmi) v rôznych odboroch. Uchádzač musí mať najmenej 21 rokov a ovládať anglický 
jazyk. Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky. 
Bližšie informácie: http://www.aco.nato.int/internship.aspx

 BIELORUSKO
Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky
Uzávierka: 21. marec 2013 on-line na www.saia.sk 

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 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). 

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
http://jobs.euractiv.com/job/eu-journalism-fellowship-2013-86085
http://www.aco.nato.int/internship.aspx
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
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 CYPRUS
Štipendiá z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: 25. február 2013 (krátkodobé a dlhodobé odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu (pobyty 
pre odborníkov/vedeckých pracovníkov) 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 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: 21. február 2013 on-line na www.saia.sk 

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

 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
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.

Štipendium CERGE-EI na doktorandské štúdium v oblasti ekonómie 

Uzávierka: 28. február 2013

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. Školné za jeden akademický rok je 12 000 USD, väčšine prijatých študentov je školné odpustené 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.
Bližšie informácie: www.cerge-ei.cz/phd-admissions/tuition; www.ei.cas.cz

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
http://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/tuition
http://www.ei.cas.cz
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 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády  
Uzávierka: 22. marec 2013

Štipendiá dánskej vlády administratívne zabezpečuje Dánska agentúra pre medzinárodné vzdelávanie/Styrelsen for Universiteter 
og Internationalisering. Agentúra v súčasnosti pracuje na zjednodušení administratívnych procesov. Kľúčovou zmenou má byť 
podávanie žiadostí o štipendium priamo univerzitám a poskytovateľom jazykových kurzov. 

 Študijné a výskumné pobyty 
Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie 
venovať dánskemu jazyku a kultúre, alebo štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom. 

 Letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry 
Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie 
venovať dánskemu jazyku a kultúre. Zoznam kurzov má byť zverejnený 10. februára.

Bližšie informácie: http://en.iu.dk

 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 2013 (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 3 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).

 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2013 

 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

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
http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2
http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a
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 štipendiá na doktorát na dvoch univerzitách (co-tutelle de thèse)
Štipendiá sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť takéto štúdium 
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 študentov francúzštiny počas vysokoškolského štúdia (2 až 4 týždne) 
  Študenti špecializujúci sa na francúzsky jazyk, sa môžu uchádzať o štipendiá na lingvistickú stáž (v jazykovej škole 
  Le Centre Audiovisuel de Royan pour l’Etude des Langues, 4 týždne v júli alebo v auguste), alebo o štipendiá na stáž  
  na univerzite (4 týždne počas školského roka, medzi marcom a decembrom, okrem letných prázdnin).
• pedagogická stáž pre učiteľov odborných predmetov vo francúzskom jazyku na bilingválnych gymnáziách (2 až 4 týždne)
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org

Výskumné pobyty v Paríži pre postdoktorandov a výskumných pracovníkov pre rok 2013
Uzávierka: 28. február 2013

Cieľom programu Výskum v Paríži (Research in Paris) je uľahčiť novú trvalú spoluprácu a posilniť už existujúce spolupráce 
medzi výskumnými pracoviskami zahraničných miest a mestom Paríž. Program je určený zahraničným výskumníkom. Prioritu 
majú mladí výskumníci, ktorí získali doktorát pred menej ako 5 rokmi, podpora sa však poskytuje aj výskumníkom seniorom.
Podpora a štipendium mesta Paríž predstavuje 2 500 eur/mesiac pre postdoktorandov (čerství držitelia doktorátu, menej ako  
5 rokov od získania titulu PhD.), 3 000 eur/mesiac pre seniorov (držitelia doktorátu viac ako 5 rokov), cestovné náklady na cestu 
do miesta pobytu a späť, zdravotné poistenie. 
Začiatok pobytu musí byť medzi 1. septembrom 2013 a 28. februárom 2014. Pobyt postdoktoranda musí trvať minimálne  
6 a maximálne 12 mesiacov, výskumníka seniora 2 až 6 mesiacov. 
Bližšie informácie: http://www.paris.fr (English > Paris, a city with an international profile > Research in Paris)

 HOLANDSKO
Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 1. marec 2013  

Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom 
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk. Kurz verejného práva sa uskutoční  
od 8. do 26. júla 2013 a súkromného práva od 29. júla do 16. augusta 2013.
Bližšie informácie: http://www.hagueacademy.nl/?summer-programme/scholarships

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 28. február 2013 a 30. apríl 2013 (prednáškový pobyt pre učiteľov) on-line na www.saia.sk 

 
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) 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. 

http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=349
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=353
http://ifb.ambafrance-sk.org/Stages-pour-etudiants-specialistes,1416
http://www.paris.fr/english/paris-a-city-with-an-international-profile/research-in-paris/p9105
http://www.hagueacademy.nl/?summer-programme/scholarships
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
Ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre
Uzávierka: 18. apríl 2013 on-line na www.saia.sk

Štipendium je určené záujemcom o štúdium hindského jazyka vo veku od 21 do 35 rokov, ktorí majú ukončených 12 rokov 
školskej dochádzky. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny, základy hindčiny sú vítané.    

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
Uzávierka: 1. marec 2013 

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka (od septembra do 
apríla) na Islandskej univerzite v Reykjavíku. 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).
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

 JAPONSKO
Štipendium japonskej vlády pre študentov japanológie 
Uzávierka: 4. marec 2013 

O štipendium sa môžu uchádzať občania SR vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú na vysokej škole japonský jazyk alebo 
japonskú kultúru (hlavný odbor štúdia), majú veľmi dobrú znalosť japončiny a dobrý fyzický i psychický zdravotný stav 
(uchádzač nesmie byť nositeľom infekčných chorôb). Súčasťou výberu je písomný test (14. marca) a ústny pohovor (22. 
marca). 
Bližšie informácie: www.sk.emb-japan.go.jp/mext_scholarship.html

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. máj 2013 

Nadácia Clauda Leona ponúka občanom Juhoafrickej republiky a cudzincom postdoktorandské štipendiá na výskum na 
fakultách vedy, techniky a lekárskych vied na univerzitách v Juhoafrickej republike. Štipendium bude udelené na dva 
roky. Uprednostňovaní bývajú uchádzači, ktorí získali titul PhD. pred menej ako piatimi rokmi. Prihlášku nadácii predkladá 
hostiteľská inštitúcia.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://itec.mea.gov.in
http://www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
http://www.sk.emb-japan.go.jp/mext_scholarship.html
http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm
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 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 5. marec 2013 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 2013 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené min. 3 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.

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Uzávierka: 15. február 2013 (pre stáže začínajúce sa 1. júla 2013), 15. máj 2013 (pre stáže začínajúce sa 1. októbra 2013)

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

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 28. február 2013 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 min. 3 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 35 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 min. 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka.

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
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html
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=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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 NÓRSKO
Medzinárodné Ibsenove štipendiá  
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Nórska vláda ponúka jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu projektov týkajúcich sa 
nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: www.ibsenawards.com/scholarship/about 

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 21. február 2013 on-line na www.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka a semestrálneho študijného pobytu pre študentov polonistiky, slavistiky a slovakistiky). 

 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 3 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.

 PORTUGALSKO
Štipendiá portugalskej vlády
Uzávierka: spravidla v marci až apríli 

Žiadosti administruje Inštitút Camões (Instituto Camões – IC). V 1. fáze sa podávajú on-line na www.instituto-camoes.pt,  
v 2. fáze uchádzači zasielajú elektronicky požadované dokumenty. Štipendiá sú zamerané na štúdium a výskum portugalského 
jazyka a kultúry, od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka. Udeľované sú štipendiá:
 štipendiá na 1-mesačné letné kurzy portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov portugalského jazyka  
   so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, žiadosti predkladajú príslušní učitelia portugalčiny,
 štipendiá na 8-mesačný študijný pobyt v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov  
   so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, 
 program Fernãa Mendesa Pinta na podporu výskumu a vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry  
    (max. 12 mesiacov) – určený pre študentov 2. stupňa alebo 1. stupňa v poslednom ročníku, zapojených do projektov  
    vedeckej alebo odbornej prípravy v oblasti portugalského jazyka ako cudzieho jazyka,
 výskumný program – štipendiá na špecializované štúdiá v oblasti portugalského jazyka a kultúry (2. stupeň VŠ a PhD., 
    max. 12 mesiacov) – určené pre pedagogických alebo vedeckých pracovníkov,
 program Pessoa na projekty odbornej prípravy a výskumu v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určený pre vedúcich 
    katedier portugalského jazyka alebo portugalských štúdií, 
 program Vieira – určený pre portugalčinárov – prekladateľov alebo tlmočníkov, zapojených do projektov odbornej prípravy 
    alebo zlepšovania v oblasti prekladu a tlmočenia.
Bližšie informácie: http://www.instituto-camoes.pt/lingua-e-ensino/bolsas-de-estudo/cidadaos-estrangeiros

http://www.ibsenawards.com/scholarship/about
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
http://www.instituto-camoes.pt/lingua-e-ensino/bolsas-de-estudo/cidadaos-estrangeiros
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NATO – ACT Internship Programme 
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Stáže, ktoré sa uskutočnia v roku 2014 na Spojeneckom veliteľstve NATO pre transformáciu (Allied Command Transformation 
– ACT) v Joint Analysis Lessons Learned Centre (JALLC) v portugalskom Monsante, sú určené študentom alebo absolventom 
vysokej školy. Uchádzač musí mať minimálne 21 rokov, študent musí mať do 31. decembra 2013 ukončené minimálne dva roky 
univerzitného štúdia, absolvent musel získať titul najskôr 1. januára 2013. Uchádzač musí ovládať jeden z dvoch oficiálnych 
jazykov NATO (angličtina, francúzština). Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky. 
Bližšie informácie: www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme (Organization/Employment/Internship Programme)

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2013 on-line na www.scholarships.at
Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at.  
Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

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

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

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

 Štipendiá na letné jazykové kurzy
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom. Vítané je odporúčanie  
od vysokoškolského učiteľa (v prípade doktoranda od školiteľa).  
V roku 2013 sa o štipendium na letný jazykový kurz môžu uchádzať študenti a doktorandi z technických odborov. 

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

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2013 a 15. máj 2013 on-line na www.aktion.saia.sk (priama linka: http://projekt.aktion.saia.sk)

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

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 1. marec 2013 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 
absolvent štipendia následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.

http://www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://projekt.aktion.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
http://www.scholarships.at
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 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 absolvent štipendia viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 

Rakúska akadémia vied: Cena Ignáca Liebena, Štipendium Moritza Csákyho
Uzávierka: 15. marec 2013 

 Cena Ignáca Liebena
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

 Štipendium Moritza Csákyho
Štipendium M. Csákyho vo výške 2 200 eur udeľuje Rakúska akadémia vied mladým vedeckým pracovníkom s výskumnou 
činnosťou v oblasti humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú významné vedecké úspechy. 
Štipendium sa udeľuje na výskumný pobyt v Rakúsku. Uchádzač musí mať ukončené magisterské štúdium, vek do 40 rokov 
a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina. 
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/moritz-csaky-fellowship

Fond pre vedecký výskum (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung): 
Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne 

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

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 12. február 2013 on-line na www.saia.sk

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 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.

 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), 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.

http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award
http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/moritz-csaky-fellowship
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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
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 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. Na štúdium odborov v oblastiach kultúry, umenia  
a medzinárodných vzťahov existujú určité obmedzenia. 

 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. na štúdium odborov v oblastiach kultúry, umenia a medzinárodných 
vzťahov existujú určité obmedzenia. 

Štátne štipendiá Ruskej federácie 
Uzávierka: 12. február 2013 on-line na www.saia.sk

 celé doktorandské štúdium (ašpirantúra alebo doktorandúra)
Štipendium je určené študentom 2. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 2. stupňa VŠ vo veku do 35 rokov, ktorí  
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy. Prax v odbore je vítaná, obdobie medzi ukončením štúdia a nastúpením na štúdium v Ruskej 
federácii by nemalo presiahnuť 3 roky.

 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: 19. február 2013 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené min. 3 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. 

 seminár slovinského jazyka, literatúry  a kultúry pre slavistov a slovakistov  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú slovinský jazyk.

 letná škola 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 SR a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej 
republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou krajinou JZR)
Uzávierka: 21. 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 3 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). 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=235
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=230
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
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 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt  
pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. apríl 2013

V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty doktorandov (Doktorandské štipendium Sciex/Sciex 
Doctoral Candidate Fellowship), výskumníkov s titulom PhD., ktorí nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu 
(Postdoktorandské štipendium Sciex/Sciex PostDoc Fellowship) a krátkodobé návštevy školiteľov/tútorov 
štipendistov. Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.
Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti ju musia ovládať minimálne na úrovni B2 
podľa ELP (European Language Passport). Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom a tútormi však môže byť 
aj iný dohodnutý jazyk.
Bližšie informácie: www.sciex.sk

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2013 

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá na celé bakalárske štúdium (maximálne 4 roky), na magisterské 
(maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 3 roky). Občania SR sa prihlasujú prostredníctvom Taipejskej 
reprezentačnej kancelárie v Bratislave. 
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk

Štipendiá taiwanského ministerstva školstva na štúdium čínskeho (mandarínskeho) jazyka
Uzávierka: 31. marec 2013 

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá na 6- až 12-mesačné štúdium čínskeho (mandarínskeho) 
jazyka (Huayu Enrichment Scholarship). Občania SR sa prihlasujú prostredníctvom Taipejskej reprezentačnej kancelárie  
v Bratislave.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk/

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

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

 TURECKO
Vedecká a technická výskumná rada Turecka (TÜBİTAK): Visiting Scientists Fellowship Programme
Uzávierka: posledný pracovný deň každého mesiaca

Cieľom programu je podporiť účasť významných zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach, výskume v Turecku. 
Žiadosť predkladá turecký vedec/inštitúcia. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
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www.sciex.sk
http://www.roc-taiwan.org/sk/ct.asp?xItem=349734&ctNode=9314&mp=512
http://www.roc-taiwan.org/sk/ct.asp?xItem=349739&ctNode=7992&mp=512
http://www.bfge.org
www.bfny.org/english/fellowships.cfm
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-visiting-scientists-fellowship-programme
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 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 20. marec 2013 on-line na www.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia   
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 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 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.

 USA
Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF) 
Uzávierka: 15. apríl 2013 

Slovensko-americká nadácia (Slovak-American Foundation) ponúka štipendiá v rámci dvoch programov: Profesionálna stáž 
a Vedecko-výskumná prax. Profesionálna stáž pre študentov a čerstvých absolventov umožňuje záujemcom získať 
pracovné skúsenosti v dynamických firmách a rôznych mestách. SAF poskytuje štipendium na 6-mesačnú alebo 12-mesačnú 
stáž (internship). Vedecko-výskumná prax umožňuje vedúcim univerzitným a výskumným pracovníkom vykonávať 
nezávislé alebo spoločné výskumné projekty v USA. SAF podporuje projekty až do výšky 60 000 USD za jeden rok. Štipendium 
umožňuje profesorom a univerzitným výskumníkom zobrať so sebou rodinu. 
Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org

NATO – ACT Internship Programme 
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Stáže, ktoré sa uskutočnia v roku 2014 na Vrchnom veliteľstve NATO pre transformáciu (HQ SACT, Headquarters, Supreme 
Allied Commander Transformation) v Norfolku (Virgínia), sú určené študentom alebo absolventom vysokej školy. Uchádzač 
musí mať minimálne 21 rokov, študent musí mať do 31. decembra 2013 ukončené minimálne dva roky univerzitného štúdia, 
absolvent musel získať titul najskôr 1. januára 2013. Uchádzač musí ovládať jeden z dvoch oficiálnych jazykov NATO (angličtina, 
francúzština). Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky. 
Bližšie informácie: www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme (Organization/Employment/Internship Programme)

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o. 
 
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabepečuje 
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj  
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. 
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2013/2014 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín: 

 Izrael,
 Švajčiarsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2013/2014 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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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 práce Profesiadays
20. – 21. február 2013, Bratislava 
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Edufairs, marec 2013, Turecko
Ankara (10. marec), Bursa (12. marec), Izmir (13. marec), Istanbul (16. a 17. marec)
Bližšie informácie: www.edufairs.net

 BEST3, 7. – 10. marec 2013, Viedeň, Rakúsko
Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania.
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2013, Pobaltie
Tallin, Estónsko (14. marec)
Riga, Lotyšsko (16. marec)
Vilňus, Litva (18. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82

 Salấo do Estudante, marec 2013, Brazília
Salvador (10. marec), Vitória (12. marec), Brasília (14. marec), Sấo Paulo (16. a 17. marec), Recife (19. marec), 
Belo Horizonte (21. marec), Curitiba (23. marec), Rio de Janeiro (25. marec), Rio de Janeiro Barra (26. marec), 
Bližšie informácie: http://www.salaodoestudante.com.br/

 International Education Europe EXPO Roadshow, apríl 2013, Španielsko a Taliansko
Barcelona (22. apríl), Madrid (24. apríl)
Rím (29. apríl), Miláno (30. apríl)
Bližšie informácie: www.universityfairs.com/fairs/international-education-europe-expo-roadshow-spring-2013-5319

 EINSTEIG Fairs, apríl, máj, september, október, november 2013, Nemecko
Frankfurt (26. – 27. apríl), Karlsruhe (3. – 4. máj), Dortmund (20. – 21. september),  
Mníchov (11. a 12. október), Berlín (15. – 16. november)
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com

 MasterMap Messe, apríl, máj, október 2013, Nemecko 
Hamburg (23. apríl), Mníchov (30. apríl), Berlín (28. máj), Dortmund (29. október), Kolín (30. október)
Bližšie informácie: http://www.mastermap.de/messe/

 StudyWorld 2013, 3. – 4. máj 2013, Berlín, Nemecko
8. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. 
Bližšie informácie: http://www.studyworld2013.com

 PROGRAM ŠTIPENDIUM SAV
Program Štipendium SAV je iniciatívou Slovenskej akadémie vied s cieľom priviesť na pracoviská SAV excelentných 
pracovníkov zo zahraničia vo veku do 40 rokov, ktorí dlhodobo pracujú v zahraničí v oblasti vedy a výskumu.
Vybrané pracovisko SAV uzatvorí s úspešným žiadateľom pracovnú zmluvu na dobu určitú (max. 4 roky), pričom 
finančné krytie mzdy, zákonných odvodov, prípadne aj nákladov vedeckého projektu môže dosiahnuť výšku 
maximálne 40 000 eur/rok.
Prihlášku v slovenskom a anglickom jazyku podávajú riaditelia pracovísk SAV, ktoré majú záujem o navrhovaného 
pracovníka, pričom ten musí spĺňať nasledovné kritériá pre oprávneného žiadateľa: vek do 40 rokov v čase podania 
prihlášky, ukončené doktorandské štúdium a získaný titul PhD. (od získania titulu PhD. uplynuli v čase podania 
prihlášky minimálne 3 roky), kontinuálny študijný a/alebo vedecký pracovný pobyt v zahraničí v trvaní minimálne  
2 roky, ktorý skončil maximálne 6 mesiacov pred dátumom podania prihlášky alebo stále trvá.
Prihlášky sa posielajú priebežne, vyhodnocované sú dvakrát do roka. Do prvého hodnotiaceho obdobia budú 
zaradené prihlášky odoslané najneskôr 31. marca a do druhého odoslané najneskôr do 30. júna.
Bližšie informácie: http://stipendium.sav.sk/

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.profesiadays.sk
http://www.edufairs.net
http://bestinfo.at
http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82
http://www.salaodoestudante.com.br/
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-europe-expo-roadshow-spring-2013-5319
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-europe-expo-roadshow-spring-2013-5319
http://www.einstieg.com
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.studyworld2013.com
http://stipendium.sav.sk/
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 NOVÁ PUBLIKÁCIA O VYSOKOŠKOLSKOM VZDELÁVANÍ NA SLOVENSKU  
     V ANGLIČTINE

Slovenská rektorská konferencia vydala publikáciu Higher Education  
in the Slovak Republic 2012/2013. 
Verzia vo formáte PDF je dostupná na:  
www.srk.sk/images/stories/dokumenty/Inedokumenty/Higher_education_in_SR.pdf

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Vysoké školstvo v Indii: Aktuálny vývoj a vzťahy s Európou

14. marec 2013, Brusel, Belgicko
Ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association). 
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=645

 Európske univerzity – globálne zapojenie/European Universities – Global Engagement 
11. – 12. apríl 2013, Gent, Belgicko organizuje EUA v Gente 
Výročná konferencia EUA (European University Association).
Bližšie informácie: http://www.eua.be/Ghent.aspx

 25. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
10. – 13. september 2013, Istanbul, Turecko
Téma: Weawing the Future of Global Partnerships
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html
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Aj tento rok môžete podporiť SAIA, n. o., a jej aktivity 
rozhodnutím o 2 % zo zaplatenej dane z príjmov

Ak ste fyzická osoba (zamestnanec alebo 
samostatne zárobkovo činná osoba)

a za rok 2012 ste zaplatili na dani z príjmu  
166 eur a viac, 

môžete rozhodnúť o poukázaní 2 %  
(minimálne 3,32 eura) 

na verejnoprospešný účel.

Ako postupovať?

Zamestnanec, ktorý si nepodáva sám daňové priznanie,
musí požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného 
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie  
potvrdenia o zaplatení dane – do 15. februára 2013.
Potom vyplní Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, a najneskôr  
do 30. apríla 2013 pošle/doručí formuláre daňovému úradu  
v mieste bydliska.

Zamestnanec, ktorý si podáva sám daňové priznanie, vypĺňa
vyhlásenie o poukázaní 2 % priamo vo formulári daňového 
priznania.

Samostatne zárobkovo činná osoba – podnikateľ, vypĺňa 
vyhlásenie o poukázaní 2 % priamo vo formulári daňového 
priznania.

Na čo chceme použiť  
Vaše peniaze?

 vybudovanie a vylepšenie verejných on-line 
    nástrojov (databáza štipendií a grantov  
    pre slovenských a zahraničných záujemcov,  
    on-line navigácia administratívnymi postupmi  
    pri riešení pobytu cudzincov na Slovensku),

 usporiadanie konferencia „Deň akademickej 
    mobility a internacionalizácie IV“,

 vylepšenie vnútorných procesov  
    a skvalitnenie práce na pracoviskách  
    v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, 
    Nitre, Prešove a v Žiline.

Viac sa dozviete na www.saia.sk v texte

Aktivity, na ktoré plánujeme využiť  
poukázaný podiel dane z príjmu
(súbor .pdf)

Právnická osoba, môže poukázať 1,5 % (2 %) z dane  
aj viacerým prijímateľom, minimálna výška v prospech jedného 
prijímateľa je 8,30 eura. 
Vyhlásenie o poukázaní 1,5 % (2 %) je súčasťou daňového priznania. 

Bližšie informácie

www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/

V prípade, ak sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 % (3 %) dane  
z príjmu našej organizácii, naše údaje sú:

názov organizácie:  SAIA, n. o.
sídlo:                    Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
IČO:      31821596
právna forma:  nezisková organizácia

Viete, že...

...fyzická osoba, ktorá  
v roku 2012 odpracovala 
aspoň 40 dobrovoľníckych 
hodín a má Potvrdenie od 
organizácie/organizácií, pre 
ktoré dobrovoľne pôsobila, 
môže rozhodnúť  
o poukázaní 3 %  
zo zaplatenej dane  
z príjmu? 

http://www.saia.sk/_user/documents/2percenta/2013/saia-2perc-zamer2013.pdf
http://www.saia.sk/_user/documents/2percenta/2013/saia-2perc-zamer2013.pdf
http://www.saia.sk/_user/documents/2percenta/2013/saia-2perc-zamer2013.pdf
http://www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/
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