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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM  
V AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLLANDE

Občania Slovenskej republiky môžu absolvovať vysokoškolské 
štúdium v ktorejkoľvek krajine sveta, ak spĺňajú podmienky, 
ktoré sa vyžadujú od uchádzačov o štúdium v tej-ktorej krajine. 
Najčastejšie (okrem ukončeného stredoškolského štúdia) je to 
znalosť jazyka, v ktorom sa uskutočňuje štúdium.

V téme tohto Bulletinu SAIA sme sa rozhodli priniesť základné 
informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v Austrálii 
a na Novom Zélande. Záujemcov o štúdium lákajú 
nielen širokou ponukou programov, ale aj tým, že držitelia 
študentského víza môžu legálne pracovať na čiastočný úväzok. 

Záujemcovia o štúdium v Austrálii a na Novom Zélande môžu 
postupovať „na vlastnú päsť“ a všetko (od vyhľadania si školy, 
programu, cesty po ubytovanie) si zabezpečiť sami, alebo môžu 
využiť služby agentúr, ktoré sa špecializujú na sprostredkovanie 
študijných pobytov v týchto krajinách. 

Záujemcom o štúdium sa odporúča do prípravy zahrnúť otázku 
uznania štúdia absolvovaného v zahraničí, či už celého alebo 
jeho časti. Na Slovensku túto činnosť vykonáva Stredisko na 
uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré pôsobí pri Ministerstve 
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Stredisko okrem iného 
uznáva záverečné doklady o vzdelaní získané v zahraničí na 
výkon vybraných regulovaných povolaní a posudzuje úroveň 
dosiahnutého zahraničného vzdelania na akademické účely 
(teda v prípade nasledujúceho štúdia na Slovensku). Bližšie 
informácie o činnosti strediska záujemcovia nájdu na stránke 
ministerstva: www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-
zo-zahranicia/.

V téme informujeme o najlepších austrálskych  
a novozélandských univerzitách podľa najznámejších 
svetových rankingov – ARWU (Academic Ranking of World 
Universities – www.shanghairanking.com/ARWU2013.html)  
a QS University Rankings (www.topuniversities.com/
university-rankings/world-university-rankings/2013), pričom 
uvádzame aj webové stránky, na ktorých záujemcovia nájdu 
informácie o štúdiu, zoznamy vysokoškolských inštitúcií či 
databázy štipendií. 

AUSTRÁLIA
Australia, Commonwealth of Australia
Rozloha: 7 686 848 km2

Počet obyvateľov: 22,26 mil. (2013)
Úradný jazyk: anglický
Administratívne územné členenie: 6 štátov a 2 federálne 
územia: Nový Južný Wales – NSW, Viktória – VIC Queensland 
– QLD, Západná Austrália – WA, Južná Austrália – SA,  
Tasmánia – TAS, Severné územie – NT, Územie hlavného mesta 
Austrálie – ACT (Australian Capital Territory)

NOVÝ ZÉLAND
New Zealand
Rozloha: 270 534 km2 
Počet obyvateľov: 4,4 mil. (2013)
Úradné jazyky: anglický jazyk, maorský jazyk 
Administratívne územné členenie: 16 oblastí, 57 okresov,  
16 miest

Palmerston North

Hamilton

Auckland

Wellington

Christchurch

Dunedin

www.newzealandeducated.com

University of Canterbury
international@canterbury.ac.nz
www.canterbury.ac.nz

AUT University
international.centre@aut.ac.nz
www.aut.ac.nz

University of Waikato
international@waikato.ac.nz

www.waikato.ac.nz/international

Victoria University of 
Wellington

victoria-international@vuw.ac.nz
www.victoria-international.ac.nz

Lincoln University
international@lincoln.ac.nz

www.lincoln.ac.nz

University of Otago
international.admissions@otago.ac.nz

www.otago.ac.nz

The University of Auckland
int-questions@auckland.ac.nz
www.auckland.ac.nz

Massey University
Auckland, Palmerston North and 
Wellington Campuses

international@massey.ac.nz
www.massey.ac.nz

UNIVERSITY LOCATOR MAP

MASSEY UNIVERSITY

New Zealand’s specialist land-based university

Informácie o štúdiu v Austrálii sú zverejnené na portáli  
www.studyinaustralia.gov.au, ako aj na stránke austrálskeho 
veľvyslanectva s pôsobnosťou pre SR so sídlom vo Viedni (Rakúsko) – 
www.austria.embassy.gov.au/vien/study.html

Na portáli universitiesnz.ac.nz je zverejnená publikácia  
New Zealand Universities  – Directory for International Students 
s profilmi všetkých ôsmich novozélandských univerzít. 

Informácie o štúdiu na Novom Zélande sú zverejnené aj na stránke 
novozélandského veľvyslanectva s pôsobnosťou pre SR so sídlom  
vo Viedni (Rakúsko) – www.nzembassy.com/austria

www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/
www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/
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AUSTRÁLIA

Vysokoškolské vzdelávanie v Austrálii – univerzitné  
a neuniverzitné (VET – vocational education and training) –  
poskytuje vyše 1 100 inštitúcií, ktoré ponúkajú viac ako  
22-tisíc kurzov. V roku 2013 bolo na nich zapísaných 1 136 041 
študentov, z nich 259 404 cudzincov.

Vysokoškolské inštitúcie sú verejné a súkromné. Cudzinci, ktorí 
prišli so študentským vízom, musia študovať na školách  
a v programoch registrovaných v CRICOS (Commonwealth 
Register of Institutions and Courses for Overseas Students 
– http://cricos.deewr.gov.au/). Registrácia zaručuje, že škola  
a kurz spĺňajú požadované štandardy. 
Neuniverzitné inštitúcie ponúkajú profesne zamerané 6-mesačné 
až 3-ročné kurzy, univerzity ponúkajú 3- až 4- ročné bakalárske,  
1-ročné magisterské a 3-ročné doktorandské programy.

Univerzitné vzdelanie poskytuje 41 univerzít, z nich 37 je verejných,  
2 súkromné a 2 sú pobočkami zahraničných vysokých škôl. Akademický rok sa 
delí buď na dva semestre, alebo tri trimestre. Začiatok akademickéro roka je 
spravidla v marci. 

V Austrálii sa platí školné, jeho výška je rôzna, závisí od stupňa a typu 
programu. Na verejných školách je školné nižšie. Na bakalárskom stupni sa 
ročné školné pohybuje od 15- do 33-tisíc austrálskych dolárov (AUD), na 
magisterskom od 20- do 37-tisíc AUD a na doktorandskom od 14- do 37-tisíc 
AUD. 

Prihlasuje sa priamo na vysokoškolských inštitúciách, ktoré majú po celom 
svete vytvorené siete agentov, ktorí poskytujú záujemcom bližšie informácie 
o možnostiach štúdia. Kontakty na nich sú zverejnené na stránkach vysokých 
škôl. Pomôckou môže byť aj portál Study Assist (http://studyassist.gov.au). 

Zaujímavé webové stránky
www.studyinaustralia.gov.au – oficiálna stránka austrálskej vlády pre 
zahraničných študentov s informáciami o univerzitách, štipendiách, vízach... 
www.studying-in-australia.org – informácie o štúdiu v Austrálii   
http://education.gov.au/ – portál ministerstva školstva
www.australiaawards.gov.au – informácie o štipendiách
www.aqf.edu.au – portál Australian Qualifications Framework, zoznam akreditovaných vzdelávacích inštitúcií a akreditačných 
orgánov
www.austria.embassy.gov.au – stránka austrálskeho veľvyslanectva s pôsobnosťou pre SR so sídlom vo Viedni (Rakúsko) 

http://cricos.deewr.gov.au – CRICOS, zoznam austrálskych vzdelávacích inštitúcií, ktoré ponúkajú kurzy zahraničným 
študentom, ktorí prichádzajú do Austrálie so študentským vízom

www.acic.com.au – Australian College Information Centre, informácie o vysokoškolskom systéme, profily univerzít

www.immi.gov.au/Study/Pages/Study.aspx – portál imigračného úradu, informácie o štúdiu a o študentkých vízach

http://myuniversity.gov.au/ – sprievodca austrálskymi univerzitami 
a vysokoškolskými inštitúciami, vyhľadávanie kurzov podľa 
stupňov, informácie o štipendiách

Záujemcom o štúdium v Austrálii je určený portál Štúdium v Austrálii –  
www.studyinaustralia.gov.au. Nájdu tu informácie nielen  
o vysokoškolskom systéme, vízach, školnom, či životných nákladoch, ale 
aj postup, ako sa prihlásiť na štúdium v Austrálii.

Vysokoškolské vzdelávanie v Austrálii poskytuje vyše tisíc 
vysokoškolských inštitúcií, medzi nimi viac ako 40 univerzít. Osem 
najvýznamnejších a v medzinárodných rebríčkoch najlepšie hodnotených 
univerzít vytvorilo Group of Eight – www.go8.edu.au.
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Najlepšie austrálske univerzity  
podľa QS University Rankings 2013

27 The Australian National University
www.anu.edu.au

31 The University of Melbourne

38 The University of Sydney

43 The University of Queensland

52 The University of New South Wales

69 Monash University

84 The University of Western Australia

104 The University of Adelaide

155 University of Otago

263 Macquarie University

272 University of Technology Sydney

276 University of Wollongong

279 Queensland University of Technology

284 Curtin University

291 RMIT University

298 The University of Newcastle

341 Griffith University

341 University of South Australia

351 James Cook University

380 Deakin University

390 La Trobe University

401 – 410 University of Tasmania

421 – 430 Bond University

431 – 440 Flinders University

471 – 480 Charles Darwin University

481 – 490 Lincoln University

481 – 490 Swinburne University of Technology

Najlepšie austrálske univerzity podľa  
Academic Ranking of World Universities 2013

54

The University of Melbourne
www.unimelb.edu.au

66 The Australian National University

85 The University of Queensland

91 The University of Western Australia

97 University of Sydney

101 – 150 Monash University
University of New South Wales

201 – 300 Macquarie University
The University of Adelaide

301 – 400

Flinders University
Griffith University
James Cook University
Swinburne University of Technology
University of Newcastle
University of Tasmania
University of Wollongong

401 – 500
Curtin University of Technology
La Trobe University
University of Technology, Sydney

Najstaršou austrálskou univerzitou je Univerzita v Sydney (USYD 
– http://sydney.edu.au), ktorá bola založená v roku 1850. Začínala  
s 24 študentmi, v roku 2013 na nej bolo zapísaných vyše 49-tisíc 
študentov.
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NOVÝ ZÉLAND

Vysokoškolské vzdelávanie na Novom Zélande poskytujú 
stovky vysokoškolských inštitúcií (TEO – Tertiary Education 
Organisation). Neuniverzitné, profesne zamerané vzdelanie 
poskytujú rôzne typy vzdelávacích inštitúcií, ako napríklad 
ITO (Industry Training Organisation), PTE (Private Training 
Establishments) či REAP (Rural Education Activities Programme 
Providers). Medzi inštitúcie terciálneho vzdelávania (TEI – 
Tertiary Education Institution) patria univerzity, odborné vysoké 
školy ITP (Institute of Technology and Polytechnics)  
a wānanga (verejné inštitúcie poskytujúce terciálne vzdelávanie 
v kultúrnom kontexte Maoriov, pôvodných obyvateľov Nového 
Zélandu).
Prehľad jednotlivých typov vysokoškolských inštitúcií je 
na stránke Komisie pre terciálne vzdelávanie (The Tertiary 
Education Commission – Te Amorangi Matauranga Matua 
– www.tec.govt.nz/Tertiary-Sector/Types-of-TEOs/).
Zoznam poskytovateľov vysokoškolského vzdelania s možnosťou 
vyhľadávania podľa typu a regiónu je na stránke New Zealand 
Qualifications Authority – www.nzqa.govt.nz/providers/index.do.

Univerzitné vzdelanie je trojstupňové (bakalárske, magisterské 
a doktorandské štúdium) a poskytuje ho 8 štátnych univerzít. 
Akademický rok sa delí na dva semestre, okrem Victoria 
University vo Wellingtone, kde sa delí na tri trimestre. Začiatok 
akademického roka je v marci. Všeobecné podmienky prijatia sú 
zverejnené na portáli novozélandských univerzít  
www.universitiesnz.ac.nz/studying-in-nz/international, odkiaľ 
sa dá prekliknúť na oddelenia pre zahraničných študentov 
jednotlivých univerzít.

Na univerzitách sa platí školné, jeho výška záleží od zvoleného 
odboru a školy. Pohybuje sa od 20- do 80-tisíc novozélandských 
dolárov. Orientačný prehľad je na portáli  
www.universitiesnz.ac.nz/studying-in-nz/fees

Zaujímavé webové stránky

www.minedu.govt.nz – portál ministerstva školstva

www.studyingnewzealand.com – portál o štúdiu na Novom 
Zélande 

www.universitiesnz.ac.nz – portál novozélandských univerzít, 
informácie o prijímacom konaní, školnom, štipendiách
www.tec.govt.nz – portál Komisie pre terciálne vzdelávanie

www.nzqa.govt.nz – portál New Zealand Qualifications 
Authority, vyhľadávacia databáza škôl
www.nzembassy.com/austria – stránka novozélandského 
veľvyslanectva s pôsobnosťou pre Slovensko

Najlepšie novozélandské univerzity podľa  
Academic Ranking of World Universities 2013

201 – 300 The University of Auckland
www.auckland.ac.nz

University of Otago

401 – 500 Massey University

University of Canterbury

Victoria University of Wellington

Najlepšie novozélandské univerzity  
podľa QS University Rankings 2013

94 The University of Auckland

238 University of Canterbury

265 Victoria University of Wellington

343 Massey University

401 – 410 University of Waikato

471 – 480 Auckland University of Technology
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLANDE

 Národný štipendijný program SR – štipendiá a cestovné granty
Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na 
pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo 
výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej 
škole, resp. výskumnom pracovisku.
Študenti a doktorandi v dennej forme štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať aj o cestovný 
grant v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.
Uzávierka: 30. apríl 2014, bližšie informácie: www.stipendia.sk

 Grantový program Študenti do sveta 
Grantový program Nadácie Tatra banky podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali 
skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. Grant je určený na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými 
pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít  
v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. Tento grant nie je určený na magisterské štúdium, postgraduálne 
štúdium, diplomové projekty a na úhradu nákladov na materskej škole. Projekty musia byť realizované v časovom rozmedzí 
od polovice júna 2014 do konca augusta 2015. O grant sa môžu uchádzať študenti, ktorí v čase realizácie doplnkového 
vzdelávacieho podujatia  budú študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl, v čase predkladania 
projektu musia byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania. Projekty nemôžu predkladať 
študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí v nadchádzajúcom školskom roku budú čerství absolventi. 
Uzávierka: 15. apríl 2014, bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta

 Za vzdelaním do zahraničia
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom bakalárskeho 
alebo magisterského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu 
Erasmus alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje študentov 
technických odborov. 
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci), bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici

 Endeavour Scholarships and Fellowships – štipendiá austrálskej vlády 
Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Scholarships and Fellowships poskytuje štipendiá študentom z Európskej únie na 
krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie. Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať  
o štipendiá v rámci viacerých schém, napríklad Endeavour Postgraduate Awards alebo Endeavour VET (Vocational Education and 
Training) Awards.
Uzávierka: koniec mája/začiatok júna 2014 (bližšie informácie majú byť zverejnené v apríli 2014), bližšie informácie:  
https://aei.gov.au/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

 Štipendiá novozélandskej vlády na doktorandské štúdium (New Zealand International Doctoral Research Scholarships)
Vláda Nového Zélandu poskytuje štipendiá NZIDRS na celé doktorandské štúdium. Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne 
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít.
Uzávierka: 15. júl 2014, bližšie informácie: http://www.studyinnewzealand.com/get-started/scholarships/802410/15451651/new-
zealand-international-doctoral-research-scholarships---nzidrs (Get Started/New Zealand International Doctoral Research Scholarships 
– NZIDRS)

 Iné štipendiá 
Okrem vyššie uvedených štipendií existujú štipendiá austrálskych a novozélandských univerzít pre zahraničných študentov, rôzne 
štipendiá nadácií a iných inštitúcií. Informácie o nich sú zverejnené na stránkach univerzít či donorov, vyhľadávať sa dajú  
v rôznych databázach. Ak si v nich zadáte, že pochádzate zo Slovenska a chcete študovať v Austrálii alebo na Novom Zélande, 
zobrazí sa vám niekoľko desiatok ponúk. Väčšinou však ide o štipendijné programy, ktoré sú určené pre uchádzačov z celého 
sveta a často býva udelené iba jedno štipendium ročne.

Niektoré stránky, na ktorých sú informácie o štipendiách, prípadne na ktorých sa dajú vyhľadávať štipendiá:

http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/ScholarshipsAndAwards

www.australiaawards.gov.au

www.universitiesnz.ac.nz/scholarships

www.studyinnewzealand.com/get-started/find-scholarships

www.heysuccess.com

www.scholarshipportal.eu

Mesačné štipendium

študent doktorand

Austrália 1 600 AUD 2 500 AUD

Nový Zéland 2 000 NZD 3 150 NZD

http://www.studyinnewzealand.com/get-started/scholarships/802410/15451651/new-zealand-international-doctoral-research-scholarships---nzidrs
http://www.studyinnewzealand.com/get-started/scholarships/802410/15451651/new-zealand-international-doctoral-research-scholarships---nzidrs
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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, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené 
podrobné informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti, 
v ponuke je tlačidlo „Podaj žiadosť”.
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. 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2014 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, 
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

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/

Štipendiá EMBO na krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom

Štipendium medzinárodnej organizácie EMBO (European Molecular Biology Organisation) na krátkodobý výskumný pobyt 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 Európe alebo v inej krajine sveta. Po ukončení 
pobytu sa štipendista musí vrátiť na domácu inštitúciu minimálne na 6 mesiacov. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny. 
Štipendium je určené na pokrytie cestovných výdavkov a životných nákladov.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

Granty Európskej výskumnej rady (ERC) – ERC Consolidator Grants
Uzávierka: 20. máj 2014

ERC Consolidator Grants sú určené pre vynikajúcich skúsených výskumných pracovníkov, ktorí majú 7 až 12 rokov výskumnej 
praxe od získania titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu), dosiahli významné vedecké úspechy, majú pred sebou sľubnú  
výskumnú kariéru a predkladajú excelentný výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej  
organizácii sídliacej v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových  
organizácií.
Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie. Bližšie informácie o procese podávania návrhu projektu 
sú zverejnené na: http://erc.europa.eu/consolidator-grants. 
Aktuálna výzva: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-cog.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
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
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Grantový program Študenti do sveta
Uzávierka: 15. apríl 2014

Grantový program Nadácie Tatra banky je určený na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi 
(maximálne dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít  
v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. O grant sa môžu uchádzať študenti, ktorí v čase realizácie 
doplnkového vzdelávacieho podujatia  budú študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl,  
v čase predkladania projektu musia byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania. Projekty 
nemôžu predkladať študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí v nadchádzajúcom školskom roku budú čerství 
absolventi. 
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci)

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom bakalárskeho 
alebo magisterského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu 
Erasmus alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje študentov 
technických odborov. 
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici

OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske 
systémy (CRP) na rok 2015 – vedecké štipendiá
Uzávierka: 10. september 2014

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

Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)

Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách 
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb 
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch 
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej  
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie a pohybuje sa od 250 do 700 EUR. 
Bližšie informácie: http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/

 AUSTRÁLIA

Endeavour Awards – vládne štipendiá na rok 2015
Uzávierka: koniec mája/začiatok júna 2014 (bližšie informácie majú byť zverejnené v apríli 2014)

Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Scholarships and Fellowships poskytuje štipendiá pre študentov, výskumníkov  
a odborníkov z Európskej únie na krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie. Občania Slovenskej 
republiky sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci 4 schém: 

Endeavour Research Fellowships,  
Endeavour Executive Awards,  
Endeavour Postgraduate Awards,  
Endeavour VET (Vocational Education and Training) Awards.

Bližšie informácie: https://aei.gov.au/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

http://www.oecd.org/tad/crp/researchfellowshipsandconferencesponsorship-co-operativeresearchprogramme.htm
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 BELGICKO

Štipendiá BEWARE Academia pre výskumníkov na belgických univerzitách (s vyučovacím jazykom francúzskym)
Uzávierka: 30. apríl 2014 

BEWARE FELLOWSHIPS (Belgium Wallonia Research) sú určené výskumníkom s titulom PhD. alebo minimálne 4 rokmi 
skúseností vo výskume na 18- až 36-mesačný výskumný pobyt na univerzitách s vyučovacím jazykom francúzskym vo 
Francúzskom spoločenstve Belgického kráľovstva a Valónskom regióne. Pobyty sa realizujú v partnerstve s valónskymi 
spoločnosťami (6 mesiacov stáže sa uskutočňuje v spoločnosti). Výskumný projekt musí preukázať inovatívne aspekty a/alebo 
umožniť transfer technológií. 
Bližšie informácie: http://recherche-technologie.wallonie.be/go/beware  

Stáže v NATO na jar alebo jeseň 2015
Uzávierka: 14. apríl 2014 

Severoatlantická aliancia (NATO) ponúka 6-mesačnú stáž v medzinárodnom sekretariáte NATO alebo v medzinárodnom 
vojenskom štábe NATO (civilné pozície) v Bruseli. Stáž je určená študentom a čerstvým absolventom VŠ rôzneho zamerania 
– politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, právo, ekonomika a financie, účtovníctvo a audit, ľudské zdroje, 
informačné technológie, žurnalistika, archívnictvo, tlmočníctvo (výhodou je znalosť arabského a ruského jazyka), ale aj 
stavebníctvo, architektúra a ďalšie. 
Uchádzači musia mať minimálne 21 rokov, vynikajúcu znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka (preferovaná je znalosť 
oboch pracovných jazykov aliancie). Študenti musia mať absolvované minimálne 2 ročníky vysokoškolského štúdia a byť 
zapísaní do tretieho ročníka. Vyžaduje sa bezpečnostná previerka (občanom SR ju vydáva Národný bezpečnostný úrad SR na 
základe žiadosti príslušnej inštitúcie; záujemca o stáž má po oznámení o výbere na miesto stážistu v NATO niekoľko mesiacov 
na získanie bezpečnostnej previerky). Prihlasovanie je on-line na https://nato-interns.tal.net/lang-en-GB/candidate. 
Bližšie informácie: www.nato.int (Organization > Careers at NATO > Employment at NATO IS - NATO Internship Programme).

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

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

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

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

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

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

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá 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: 29. máj 2014 on-line na www.granty.saia.sk 

 prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)
Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. O pobyt sa nemôžu uchádzať doktorandi. Pobyt 
sa môže uskutočniť na verejných VŠ alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách. Vyžaduje sa akceptačný/
pozývací list prijímajúcej inštitúcie.

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/ProgramDetail.aspx?Program=380
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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 

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

 FÍNSKO 
Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni 
Uzávierka: 30. apríl 2014 (na jesenný semester) 

Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite  
a zhromaždenie materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia  
je 800 EUR/mesiac. Štipendium administruje fínske Centrum pre medzinárodné mobility CIMO.
Bližšie informácie: www.cimo.fi (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students outside 
Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)

 FRANCÚZSKO
Štipendium Champagne-Ardenne pre študentov z Nitrianskeho samosprávneho kraja 
Uzávierka: 14. apríl 2014

V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne-Ardenne a Nitrianskym samosprávnym krajom ponúka Regionálna rada  
v Champagne-Ardenne na akademický rok 2014/2015 štipendium na rok univerzitného štúdia na úrovni Master 1 (prvý ročník 
magisterského štúdia) alebo Master 2 (druhý ročník magisterského štúdia) na Remešskej univerzite (www.univ-reims.fr)  
a Technickej univerzite (www.utt.fr) a pomaturitné štúdium na gymnáziu s cieľom získať BTS (Brevet de Technicien Supérieur) 
alebo absolvovať prípravku CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles). 
Uchádzač musí pochádzať, študovať alebo mať trvalý pobyt v Nitrianskom samosprávnom kraji.  
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Ponuka-stipendii-Champagne-Ardenne

Štipendium COLAS – MAEE na štúdium Master 2
Uzávierka: 27. apríl 2014

Štipendium, ktoré je spolufinancované spoločnosťou COLAS a francúzskym ministerstvom zahraničných vecí (MAEE),  
umožňuje štúdium Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore stavebné inžinierstvo na Ecole Centrale v Nantes  
(www.ec-nantes.fr) alebo na Univerzite Paula Sabatiera v Toulouse (www.univ-tlse3.fr). Uchádzač musí byť minimálne  
v 1. ročníku magisterského štúdia v odbore stavebné inžinierstvo alebo v príbuznom odbore a mať dobrú úroveň francúzskeho  
a anglického jazyka (minimálne B2). Podmienkou je prax v spoločnosti COLAS Slovakia. 
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-COLAS-MAEE 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://www.cimo.fi/
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 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu na www.granty.saia.sk

 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

 HOLANDSKO
Stáže na Medzinárodnom kriminalistickom súde v Haagu (ICC) 
Uzávierka: 1. máj 2014 

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

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

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

 INDIA
Ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre
Uzávierka: 15. apríl 2014 on-line na www.granty.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.granty.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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 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) 

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2015
Uzávierka: 31. august 2014 

Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2015  
a marcom 2016) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický 
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú  
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá 
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj 
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť podaná z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma žiadosti 
poslané faxom alebo e-mailom. 
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif/

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. máj 2014 (prihlášku nadácii predkladá prijímajúca inštitúcia)

Nadácia Clauda Leona (Claude Leone Foundation) ponúka štipendiá pre postdoktorandov (titul PhD. alebo ekvivalent udelený 
pred menej ako 5 rokmi) z celého sveta na výskumné pobyty na prírodovedeckých, technických a lekárskych fakultách 
univerzít a vo výskumných organizáciách v Juhoafrickej republike. V roku 2014 nadácia ponúka 46 štipendijných miest. 
Štipendijný pobyt trvá 2 roky a výška štipendia je 185 000 ZAR/ročne (cca 12 500 EUR).
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

Štipendium na letný vzdelávací program Global Scholars Program (GSP) pre stredoškolákov
Uzávierka: 20. apríl 2014

Organizácia LEAF v spolupráci s African Leadership Academy (ALA – http://alasummer.org/) ponúka stredoškolákom, ktorí 
budú maturovať v rokoch 2015 až 2018 štipendium na 19-dňový letný kemp Global Scholars Program (GSP), ktorý sa uskutoční 
v Johanesburgu v troch termínoch (30. júna až 18. júla, 14. júla až 1. augusta, 21. júla až 8. augusta). Program je určený 
aktívnym študentom, ktorí chcú zlepšovať svet okolo seba prostredníctvom podnikania alebo riešenia spoločenských problémov.
Štipendium pokrýva účastnícky poplatok za program, ubytovanie, stravu, poistenie a dopravu v Juhoafrickej republike. 
Letenka do Juhoafrickej republiky a späť nie je zo štipendia hradená, no v prípade sociálne slabších rodín je možné požiadať  
v on-line prihláške o finančnú pomoc.
Bližšie informácie: http://www.leaf.sk/sk/aktualne/letne-liderske-programy

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
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm
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 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá 
Uzávierka: 1. máj 2014 

 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa. Štipendium je určené na pokrytie životných 
nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 350 LVL/mesiac pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania) a 470 LVL/mesiac pre doktorandov. Študenti získajú štipendium na maximálne 10 mesiacov, doktorandi  
na 11 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si 
hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.

 výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov
Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho výška je 20 LVL/deň, štipendista dostane aj príspevok na 
ubytovanie, maximálne 120 LVL/mesiac. Štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením. 

 letná škola
O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia. 
Štipendijný príspevok vo výške 500 LVL dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené  
s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.

Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūrā).
Bližšie informácie: http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/scholarships/

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. máj 2014 

 Štipendiá Roberta Schumana pre absolventov vysokých škôl na stáže všeobecného alebo žurnalistického 
     zamerania v Európskom parlamente

Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť 
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. 

 Stáže pre ľudí so zdravotným postihnutím
Stáže (5-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií, ako aj osobám, ktorých 
vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným 
postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.  

 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 Ministerstva školstva a vedy Macedónskej republiky
Uzávierka: 1. august 2014 

 štipendium na bakalárske štúdium v macedónskom jazyku
Ministerstvo školstva a vedy Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium na macedónskych 
verejných vysokých školách, na ktorých je vyučovacím jazykom macedónčina. Štipendium je určené cudzincom vo veku do 
28 rokov. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny (súčasťou štipendia je intenzívny kurz macedónčiny). 

 štipendium na bakalárske štúdium informačných a komunikačných vied a technológií v anglickom jazyku 
Vláda Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku na Univerzite informačných 
vied a technológií Sv. Pavla Apoštola v Ochride (www.uist.edu.mk) na akademický rok 2014/2015. Štipendium je určené 
cudzincom vo veku do 22 rokov, ktorí chcú študovať odbory: Komunikačné siete a bezpečnosť, Počítačová veda  
a inžinierstvo, Informačné systémy, vizualizácia, multimédiá a animácia, Informačná teória a analýza, Umelá inteligencia  
a robotika.

Bližšie informácie: http://www.stipendii.mon.gov.mk/web/guest/foreign-students
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 MAĎARSKO
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 (od 5. marca do 29. augusta 2014) on-line na www.granty.saia.sk 

Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný/pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom 
odbore podľa typu štipendijného programu. 

 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov

 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)

 1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného 
     štúdia na univerzite

 odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie 
     informácií o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom 
     médiu)

 prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)

 program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie  
    a manažmentu vzdelávania

 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. máj 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

Goetheho štipendium na postgraduálne pobyty 
Uzávierka: 31. máj 2014

Premiérka Spolkovej krajiny Durínsko vypísala Goethestipendium. Štipendium sa udeľuje vynikajúcim absolventom vysokých 
škôl, predovšetkým doktorandom zo strednej a východnej Európy. Študenti musia pracovať na témach ako sú nemecká 
literatúra, dejiny hudby, umenie, kultúry a filozofie, ktoré sa týkajú Durínska a jeho vzťahu k Európe. Štipendium sa udeľuje 
spravidla na 3 mesiace na pobyt na vysokej škole alebo príslušnom inštitúte v Durínsku. Požiadavky sú ukončené vysokoškolské 
vzdelanie s vynikajúcimi výsledkami, dobrá znalosť nemeckého jazyka, vek do 35 rokov. Štipendium: 1 100 EUR/mesiac; 
cestovné náklady si štipendisti hradia sami. 
Bližšie informácie: http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tsk/ausschreibung_goethestipendium_2014.pdf

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
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Štipendium Centra pre náboženstvo a spoločnosť Univerzity v Bonne na celé magisterské štúdium  
Uzávierka: 31. máj 2014

Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity Bonn ponúka plné a čiastkové 
štipendium na magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie. Po úspešnom absolvovaní ročného magisterského štúdia 
študent získa titul Master of the Arts (MA).
Bližšie informácie: www.ecumenical-studies.de/

KAAD (Katolícka akademická služba pre cudzincov) – študijné a výskumné pobyty  
Uzávierka: 30. jún 2014

Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst ponúka v rámci Osteuropaprogramm 
pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá na študentské a vedecké pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať 
študenti (po skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý má slúžiť predovšetkým 
na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp. diplomovej práce. Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí pracovníci, 
ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si rozširujú a prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až 
dvojročný vzdelávací pobyt, príp. nadstavbové štúdium. V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt predĺžený 
na 3 roky. Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať o štipendium na krátkodobý (max. 6 mesiacov) výskumný pobyt.
Bližšie informácie: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente v roku 2015
Uzávierka: 30. jún 2014

Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne  
a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages (IPS)  
v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy 
s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí 
by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. 
Štipendium zahŕňa 450 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné, 
náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. Program sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2015.
Bližšie informácie: http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html

Štipendiá Fondu Boehringer Ingelheim pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. jún 2014, 1. október 2014 

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

Štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie MOE
Uzávierka: 1. august 2014 

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt – www.dbu.de). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa)  
v strednej a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje  
6- až 12-mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne 
organizácie, úrady a pod.). Zoznam ponúk štipendijných miest je na http://www.dbu.de/618.html (Stipendien >  
MOE-Ausstauschstipendienprogramm der DBU > Praktikumsplätze). 
Bližšie informácie: https://www.dbu.de/1460.html 

 NÓRSKO
Medzinárodné Ibsenove štipendiá  
Uzávierka: 30. apríl 2014

Nórska vláda ponúka od roku 2008 každoročne jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu 
projektov týkajúcich sa nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: www.ibsenawards.com/scholarship/about 

http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
http://www.ibsenawards.com/scholarship/about
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 NOVÝ ZÉLAND
Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 15. júl 2014 

Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských 
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne  
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít (AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, 
University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington).
Bližšie informácie: http://www.studyinnewzealand.com/get-started/scholarships/802410/15451651/new-zealand-international-
doctoral-research-scholarships---nzidrs (Get Started > New Zealand International Doctoral Research Scholarships – NZIDRS)

 POĽSKO
Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 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

 PORTUGALSKO
Štipendiá portugalskej vlády
Uzávierka: 17. apríl 2014 

Žiadosti administruje Inštitút Camões (Instituto Camões – IC). V 1. fáze sa podávajú on-line na https://epe.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

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: priebežne on-line na www.scholarships.at

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, 
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
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Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. máj 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)

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

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského 
ministerstva zahraničných vecí
Uzávierka: 15. máj 2014 on-line na www.granty.saia.sk

O štipendium na štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov – MGIMO (www.mgimo.ru) sa môžu 
uchádzať študenti strednej školy (v poslednom ročníku), absolventi strednej školy, študenti 1. stupňa VŠ a študenti 2. stupňa 
VŠ s aktívnou znalosťou ruského a anglického jazyka (znalosť ďalšieho jazyka je vítaná) so záujmom o medzinárodné vzťahy. 
Uchádzať sa možno o štúdium na fakultách medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej 
politológie, medzinárodného práva a medzinárodnej žurnalistiky. Vybraným uchádzačom je odpustené školné; študent si hradí 
cestovné náklady a náklady na pobyt (200 – 300 USD/mesiac vrátane ubytovania). 

Štipendium na celé bakalárske a celé magisterské štúdium na Diplomatickej akadémii Ministerstva 
zahraničných vecí Ruskej federácie
Uzávierka: 23. apríl 2014 on-line na www.granty.saia.sk

O štipendium na Diplomatickej akadémii MZV RF (www.dipacademy.ru) sa môžu uchádzať absolventi SŠ, študenti 1. stupňa VŠ 
a študenti 2. stupňa VŠ s aktívnou znalosťou ruského a ďalšieho cudzieho jazyka. O bakalárske štúdium sa možno uchádzať 
na Fakulte medzinárodných vzťahov a Fakulte svetovej ekonomiky. Akadémia ponúka magisterské štúdium v odboroch 
medzinárodné vzťahy, ekonomika, manažment a právo. Vybraným uchádzačom je odpustené školné; študenti si hradia cestovné 
a životné náklady. 

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) – The Doctoral Student Programme
Uzávierka: 6. máj 2014

The Doctoral Student Programme je určený absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodné, 
technické vedy a aplikované vedy, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane Slovenska) a sú zapísaní na  
doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma). 
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
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 ŠPANIELSKO
Talentia – štipendiá pre postdoktorandov v Andalúzii
Uzávierka: 5. máj 2014

Andalúzska agentúra pre vzdelávanie (Agencia Andaluza del Conocimiento, AAC), ktorá pôsobí pri Regionálnom ministerstve 
ekonómie, inovácií, vedy a zamestnania (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) ponúka štipendiá pre 
skúsených výskumníkov. Talentia Postdoc, spolufinancované programom Marie-Curie Európskej únie, umožňujú absolvovať  
24-mesačný výskumný pobyt na vybraných inštitúciách v Andalúzii. Uchádzači môžu pochádzať z akejkoľvek krajiny,  
pred podaním žiadosti však 24 mesiacov nesmeli pracovať v Španielsku.
Bližšie informácie: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/

Výskumné pobyty na madridskej Univerzite Carlosa III.
Uzávierka: 29. máj 2014

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M) ponúka granty na 36-mesačné výskumné pobyty v oblastiach 1. inžinierstvo, 
aplikovaná matematika a fyzika, 2. sociálne vedy a právo, 3. humanitné vedy, knižničné vedy a komunikácia. 
Výskumníci sa môžu uchádzať o granty v rámci dvoch schém: 
 CONEX Very Experienced Professors je určená skúseným výskumníkom s titulom PhD. s viac ako 10-ročnou praxou vo 
     výskume. Program výskumníkom umožní vytvorenie nových vlastných výskumných štruktúr na UC3M.
 CONEX Experienced Professors sú určené výskumníkom s titulom PhD. a praxou vo výskume od 4 do 10 rokov. Program 
    im poskytne potrebný tréning na prehĺbenie a rozšírenie zručností a na začiatok ich vlastného samostatného výskumného 
    tímu alebo projektu.
Bližšie informácie: http://portal.uc3m.es/portal/page/portal/investigacion/Conex/first_call_applications

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2014 (pobyty začínajúce sa vo februári 2015)

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.

Štipendijný program T2M pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 5. máj 2014 

Università degli Studi di Torino v spolupráci s Európskou komisiou a nadáciou Compagnia di San Paolo v rámci programu  
2020 researchers: Train to Move (T2M) ponúka 24-mesačné výskumné granty pre skúsených výskumníkov v oblasti lekárskych, 
prírodnych, humanitných a spoločenských vied, ktorí v čase uzávierky majú maximálne 7 rokov výskumnej praxe od udelenia 
titulu PhD., alebo majú maximálne 4 až 10 rokov výskumnej praxe od ukončenia 2. stupňa VŠ štúdia.
O štipendium sa nemôžu uchádzať výskumníci, ktorí v posledných 3 rokoch pred uzávierkou programu pracovali a/alebo 
študovali v Taliansku dlhšie ako 12 mesiacov. Grant pokrýva životné náklady, cestovné, náklady na výskum (náklady na 
realizáciu výskumného projektu, vrátane pomocného materiálu, účasti na konferenciách a tréningoch, cestovné, publikácie 
atď.). Štipendijný pobyt sa bude realizovať na Universita degli Studi di Torino (http://www.unito.it)
Bližšie informácie: www.train2move.unito.it

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) 
Uzávierka: posledný pracovný deň každého mesiaca (hosťujúci vedeckí pracovníci), 21. apríl 2014 (výskumní pracovníci)

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

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

 USA
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2015/2016
Uzávierka: 30. jún 2014

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher) 
alebo  študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké 
disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.
Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské 
vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL). 
Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA. 
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/

Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF) 
Uzávierka: 15. apríl 2014 (predĺžená uzávierka)

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

Medzinárodné štipendium Rogera K. Summita
Uzávierka: 30. apríl 2014

Štipendium Rogera K. Summita (5 000 USD) je určené študentom odboru knihovníctvo a informačné vedy z celého sveta.   
Bližšie informácie: www.proquest.co.uk/en-UK/aboutus/advocacy/summitscholar.shtml

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o. 
 
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje 
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 2014/2015 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín: 

 Bulharsko,     Maďarsko,

 Čína,     Mexiko,

 Egypt,     Nemecko (DAAD) – letný jazykový kurz,

 Grécko,     Poľsko,

 Izrael,     Rumunsko,

 Kórea,     Rusko,

 Litva,      Švajčiarsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2014/2015 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2014/2015/izrael
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2014/2015/rumunsko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2014/2015/korea
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2014/2015/rusko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2014/2015/litva
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2014/2015/svajciarsko
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  EURAXESS BUS ROADSHOW – PREZENTÁCIE Z PODUJATÍ 

V 29 mestách 22 štátov sa v marci uskutočnila propagačná kampaň EURAXESS BUS ROADSHOW európskej siete 
servisných centier pre výskumníkov EURAXESS, ktorú organizovala Európska komisia. Cieľom bolo upriamiť pozornosť 
na iniciatívu EURAXESS ako na partnera pre kariérne poradenstvo a profesionálny rozvoj súvisiaci predovšetkým  
s medzinárodnou výskumnou dráhou. V Bratislave 21. marca vo vysokoškolskom meste Ľ. Štúra – Mlyny Univerzity 
Komenského v Bratislave bol pristavený európsky autobus, v ktorom pracovníci servisných centier EURAXESS 
poskytovali záujemcom informácie. Okrem toho sa uskutočnili semináre v Slovenskej akadémii vied (Zmobilizuj svoju 
výskumnú kariéru – 5 najdôležitejších vecí z rôznych uhlov pohľadu) a v Centre vedecko-technických informácií SR 
(Podmienky pre medzinárodný výskum – aplikácia a asistencia). 

Prezentácie z týchto podujatí sú zverejnené na portáli Euraxess: http://www.euraxess.sk/sk/main/dokumenty/
prezentacie-zo-seminarov/euraxess-bus-roadshow-v-bratislave,-21.3.2014-prezentacie

 EURAXESS UNIVERCITY TOUR 2014

Euraxess UniverCity Tour je projekt neformálnych stretnutí určených zahraničným výskumníkom, doktorandom 
či vysokoškolským učiteľom pôsobiacim na Slovensku, ktorých cieľom je umožniť im zoznámiť sa s inými 
zahraničnými výskumníkmi, doktorandmi či učiteľmi na Slovensku, ale aj spoznať univerzitné mestá Slovenska.
Aktuálne je možné registrovať sa na stretnutia, ktoré sa uskutočnia v Bratislave (11. 4. 2014), Košiciach  
(25. 4. 2014), Nitre (9. 5. 2014) a Banskej Bystrici (16. 5. 2014). 
Bližšie informácie: http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-univercity-tour-2014 

 NEWSLETTER INNONEWS NA WEBE

Sieť Enterprise Europe Network vydala ďalšie číslo newslettera InnoNews, novinky z oblasti inovácií, výskumu  
a vývoja. V čísle 2/2014 dostupnom na http://www.een.sk/docs/InnoNews_2014-02.pdf, sa okrem iného dočítate, 
že Európska komisia vydala správu nezávislých odborníkov, ktorá hodnotí činnosť Európskych inovačných 
parterstiev (tzv. EIP) „Outriders for European Competitiveness” (http://ec.europa.eu/research/innovation-
union/pdf/outriders_for_european_competitiveness_eip.pdf) a rebríček hodnotenia štátov EÚ v oblasti inovácií 
– tzv. Innovation Scoreboard pre rok 2014. Slovensko sa umiestnilo na 21. mieste (http://era.gv.at/object/
document/1242/attach/2014_ius_2014.pdf). 
Staršie čísla newslettera sú zverejnené na http://www.een.sk/?publications/1063

 NOVÁ PUBLIKÁCIA ACA NA WEBE

Portable State Grants and Loans.  
An overview and their contribution to outgoing student mobility
Publikácia s názvom „Prenosné štátne granty a pôžičky. Prehľad a ich príspevok  
k vysielaným študentským mobilitám” je výstupom projektu STiME  
(State Grants and Loans as a Means to Increase Outgoing Mobility), ktorý   
realizovali ACA v spolupráci s Deutsches Studentenwerk od októbra 2012 do  
decembra 2013. Publikácia obsahuje prehľad programov finančnej  
podpory študentov v 31 európskych krajinách, ako aj krátke profily grantových/ 
štipendijných/pôžičkových programov v 11 vybraných krajinách. 
Publikácia v pdf verzii (v anglickom jazyku) je k dispozícii na  
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=750

 SAIA SA PREDSTAVÍ NA NÁRODNÝCH DŇOCH KARIÉRY

SAIA, n. o., sa aj tento rok zúčastní pracovného a kariérneho veľtrhu Národné dni kariéry (NDK), ktorý pre 
študentov a čerstvých absolventov organizuje študentská organizácia AIESEC Slovensko (http://aiesec.sk).  
Už 19. ročník sa uskutoční 24. a 25. apríla v Bratislave v priestoroch hotela Crowne Plaza. Hlavným cieľom 
veľtrhu je sprostredkovať študentom a čerstvým absolventom živý a intenzívny kontakt so zamestnávateľmi, 
aby zistili, v čom spočíva práca v danej firme. Tohtoročnou novinkou je možnosť zúčastniť sa osobných stretnutí 
so zástupcami firiem formou menších skupín zložených z účastníkov, čo poskytuje väčší priestor na interakciu. 
Príležitosť bude aj na zlepšenie soft skills vďaka pripravovaným tréningom od firiem. Záujemcovia získajú aj 
informácie o tom, ako by mal vyzerať profesionálny životopis.  
V stánku SAIA, n. o., sa návštevníci dozvedia viac o štipendijných možnostiach pre štúdium a výskum v zahraničí,  
o štipendiách na letné školy či jazykové kurzy, ako aj o medzinárodných programoch v oblasti vzdelávania. 
Bližšie informácie o veľtrhu: www.ndk.sk.

http://www.euraxess.sk/sk/main/dokumenty/prezentacie-zo-seminarov/euraxess-bus-roadshow-v-bratislave,-21.3.2014-prezentacie
http://www.euraxess.sk/sk/main/dokumenty/prezentacie-zo-seminarov/euraxess-bus-roadshow-v-bratislave,-21.3.2014-prezentacie
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-univercity-tour-2014
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=750
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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.

 Národné dni kariéry (NDK)
24. – 25. apríl 2014, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.ndk.sk/

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

 EXPO Australia 2014
14. máj 2014, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.facebook.com/expoaustralia

 StudyWorld 2014, 23. – 24. máj 2014, Berlín, Nemecko
9. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. 
Bližšie informácie: www.studyworld2014.com

 EINSTEIG Fairs, 13. a 14. jún 2014, Frankfurt, Nemecko
Bližšie informácie: www.einstieg.com

 WEBA Central Europe Agent Workshops and Student Fairs
18 a 19. jún 2014, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.webaworld.com/events-18-19-jun-2014.html

 WEBA Higher Education Workshops 2014 
10. až 11. september 2014, Mníchov, Nemecko
Bližšie informácie: www.webaworld.com/events-10-11-sep-2014-germany.html

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,  
      7. – 9. október 2014, Bratislava, Slovensko

Bližšie informácie: www.akademiavapac.sk

 EINSTEIG Fairs, september, október, november 2014, Nemecko
Dortmund (12. – 13. september), Karlsruhe (10. – 11. október), Berlín (14. – 15. november),  
Mníchov (21. – 22. november)
Bližšie informácie: www.einstieg.com

 International Education Mexico EXPO Roadshow, október 2014, Mexiko
Queretaro (7. október), Guadalajara (9. október), Mexico City (11. – 12. október), Monterrey (14. október)
Bližšie informácie: www.universityfairs.com/fairs/international-education-mexico-expo-roadshow-fall-2014-9132

 Education and Career 2014, 10. – 12. október 2014, Baku, Azerbajdžan
Bližšie informácie: www.education.iteca.az

 China Education Expo 2014, október, november 2014, Čína
     Peking (25. – 26. október), Kuang-čou (28. október), Čcheng-tu (30. október), Šanghaj (1. – 2. november)    
     Bližšie informácie: www.chinaeducationexpo.com

 21. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudemaus
4. – 7. november 2014, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

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.edufairs.net
http://www.studyworld2013.com
http://www.einstieg.com
http://www.akademiavapac.sk
http://www.einstieg.com
http://www.chinaeducationexpo.com
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 PRÉMIE LITERÁRNEHO FONDU ZA VEDECKÝ OHLAS 

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v snahe oceniť tvorbu 
pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriadil Prémiu za výnimočný vedecký ohlas 
na jedno dielo a Prémiu za trojročný vedecký ohlas. Prémie sa udeľujú v troch kategóriách: 1. spoločenské 
vedy, 2. prírodné a lekárske vedy, 3. technické vedy a geovedy. V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom  
a peňažná odmena do výšky 900, 600 a 400 EUR.  
Návrhy je možné predkladať do 31. mája 2014. Predkladateľ (môže ním byť aj autor) musí písomne vyhlásiť, že je 
mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií a akýchkoľvek iných citácií.
Bližšie informácie: http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_vynimocny_ohlas_na_jedno_dielo/  
a http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_trojrocny_ohlas/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Posilnenie spolupráce arabských a európskych univerzít: Význam regionálnej mobility 
      (Strengthening Arab-Euro University Collaboration: The importance of regional mobility)

10. – 12. jún 2014, Ammán, Jordánsko 
Konferenciu organizujú Asociácia európskych univerzít (European University Association, EUA – www.eua.be) 
a Asociácia arabských univerzít (Association of Arab Universities, AARU – www.aaru.edu.jo). 
Bližšie informácie: www.eua.be/events/upcoming.aspx 

 Europe in the world. Higher education developments across the globe
15. – 17. jún 2014, Bordeaux, Francúzsko
Výročná konferencia ACA (Academic Cooperation Association). Zvýhodnená registrácia do 26. mája 2014.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=737

 Doktorandské vzdelanie: Myslieť globálne, konať lokálne (Doctoral Education: Thinking globally, 
      acting locally)

19. – 20. jún 2014, Liverpool, Veľká Británia
Siedme výročné stretnutie EUA-CDE (EUA Council for Doctoral Education)
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-cde-liverpool.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/

 26. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
16. – 19. september 2014, Praha, Česká republika
Téma: Stepping into a new era’
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/prague.html

 9. Európske fórum zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Changing education – QA and the 
      shift from teaching to learning

13. – 15. november 2014, Barcelona, Španielsko
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eqaf-barcelona.aspx

http://esof2014.org/

	Bulletin SAIA 4/2014
	Obsah
	Téma/Vysokoškolské štúdium v Austrálii a na Novom Zélande
	AUSTRÁLIA
	Zaujímavé webové stránky
	Najlepšie austrálske univerzity

	NOVÝ ZÉLAND
	Zaujímavé webové stránky
	Najlepšie novozélandské univerzity

	ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLANDE

	Štipendiá a granty
	RÔZNE KRAJINY
	AUSTRÁLIA
	BELGICKO
	CYPRUS
	ČESKÁ REPUBLIKA
	EGYPT
	FÍNSKO
	FRANCÚZSKO
	GRÉCKO
	HOLANDSKO
	INDIA
	JAPONSKO
	JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
	LOTYŠSKO
	LUXEMBURSKO
	MACEDÓNSKO
	MAĎARSKO
	MEXIKO
	NEMECKO
	NÓRSKO
	NOVÝ ZÉLAND
	POĽSKO
	PORTUGALSKO
	RAKÚSKO
	RUSKÁ FEDERÁCIA
	ŠVAJČIARSKO
	ŠPANIELSKO
	TALIANSKO
	TURECKO
	USA
	Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.

	V skratke
	EURAXESS BUS ROADSHOW
	EURAXESS UNIVERCITY TOUR 2014
	NEWSLETTER INNONEWS NA WEBE
	NOVÁ PUBLIKÁCIA ACA NA WEBE
	SAIA SA PREDSTAVÍ NA NÁRODNÝCH DŇOCH KARIÉRY
	VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE
	KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
	PRÉMIE LITERÁRNEHO FONDU ZA VEDECKÝ OHLAS



