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PRÍLEŽITOSTI PRE DOKTORANDOV
Tému decembrového čísla Bulletinu SAIA sme sa rozhodli 
venovať príležitostiam pre doktorandov. Zamerali sme sa najmä 
na štipendiá a iné formy finančnej podpory študentov 3. stupňa 
vysokoškolského štúdia. V nasledujúcom prehľade prinášame 
ponuky, ktoré sú určené pre cieľovú skupinu doktorand 
(krátkodobé alebo dlhodobé pobyty počas doktorandského štúdia). 

Samostatne uvádzame štipendiá na celé doktorandské štúdium, 
o ktoré sa môžu uchádzať absolventi 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia, študenti končiacich ročníkov 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia a v niektorých prípadoch aj doktorandi. Na niektoré tieto 
štipendiá prijíma žiadosti SAIA, n. o. Bližšie informácie o týchto 
ponukách záujemcovia získajú v databáze štipendií na  
www.granty.saia.sk alebo v pracoviskách agentúry. Pri ostatných 
ponukách uvádzame webovú stránku, na ktorej záujemcovia 
získajú bližšie informácie.
Neuvádzame ponuky, o ktoré sa síce môžu uchádzať doktorandi, 
ale pobyt môžu absolvovať až po ukončení doktorandského štúdia, 
tzv. postdoktorandské štipendiá (tieto môžete nájsť na webovej 
stránke www.granty.saia.sk v databáze štipendií a grantov). 

Upozorňujeme aj na niektoré zaujímavé portály, na ktorých 
záujemcovia nájdu informácie o doktorandských programoch,  
ktoré ponúkajú európske univerzity (www.phdportal.eu),  
o organizácii doktorandského štúdia v členských  
krajinách Európskej únie, o prijímacom konaní  
(www.promodoc.eu), ako aj o štipendiách určených  
pre doktorandov (databázy na www.granty.saia.sk,  
www.scholarshipportal.eu alebo  
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index).

http://www.promodoc.eu
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
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Pri štipendiách, ktoré vyplývajú z medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administratívne 
zabezpečuje SAIA, n. o., sa z názvu, ktorý je modrou farbou, prekliknete do databázy štipendií (www.granty.saia.sk) priamo 
do danej ponuky. V prípade, ak sa už dá podávať žiadosť, v ponuke je ikona „Podaj žiadosť“.

ŠTIPENDIÁ NA CELÉ DOKTORANDSKÉ 
ŠTÚDIUM

ČESKÁ REPUBLIKA

CERGE-EI – doktorandské štúdium v oblasti 
ekonómie, uzávierka: 30. apríl (každoročne),  
bližšie informácie: www.ei.cas.cz, 
www.cerge-ei.cz/phd-program/the-phd-program
CERGE-EI je spoločné pracovisko Centra pre ekonomický 
výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity v Prahe 
(The Center for Economic Research and Graduate Education 
– CERGE) a Národohospodárskeho ústavu Českej akadémie 
vied (Economic Institute – EI). Študijný program Ekonómia 
a ekonometria je akreditovaný v ČR a USA; program je 4-
ročný. Väčšine prijatých študentov je odpustené školné a je 
im priznané štipendium. Štúdium je určené absolventom VŠ s 
výbornou znalosťou anglického jazyka (doložená certifikátom); 
ekonomické vzdelanie je výhodou, nie je však povinné; solídne 
matematické znalosti sú výhodou.

ČÍNA 

Štipendiá čínskej vlády-EU Program, uzávierka: spravidla
30. apríla, bližšie informácie: www.chinamission.be
Chinese Government Scholarship-EU Program ponúka 
štipendiá na celé doktorandské štúdium. Žiadosti sa podávajú 
prostredníctvom Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej 
ľudovej republiky pri Európskej únii.

Štipendiá na celé doktorandské štúdium na 
hongkonských univerzitách, uzávierka: spravidla  
v decembri, bližšie informácie: www.ugc.edu.hk/eng/rgc/
hkphd/hkphd.htm, https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html
Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je 
určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky 
(výnimočne na 4 roky).

ESTÓNSKO

Celé doktorandské štúdium, bližšie informácie:  
www.studyinestonia.ee/scholarships
Štipendiá sú určené absolventom 2. stupňa VŠ štúdia, 
doktorandom, mladým výskumným pracovníkom do 4 rokov 
praxe. Zameranie: informačné a komunikačné technológie, 
materiálové technológie, životné prostredie, biotechnológie, 
energetika, zdravie. Žiadosť predkladá estónska univerzita 
zapojená do programu. 

FRANCÚZSKO

Thèse en co-tutelle – doktorandské štúdium na dvoch 
univerzitách, uzávierka: 28. február 2015, bližšie informácie: 
http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co
Zameranie: všetky vedné odbory, študijný pobyt sa realizuje na 
univerzite alebo vedeckom pracovisku podľa vlastného výberu
Podmienky: znalosť francúzskeho jazyka (prípadne anglického 
jazyka na základe súhlasu francúzskeho školiteľa)
Doktorandské štúdium sa realizuje na dvoch univerzitách – na 
Slovensku a vo Francúzsku. Počas 3 rokov strávi doktorand  
v rámci každého roka 6 mesiacov na jednej a 6 mesiacov na 
druhej univerzite. Doktorand získava diplom z oboch univerzít.

Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora (Institut 
français de recherche pour l’exploitation de la mer, IFREMER) 
uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie:  
http://wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-
recherche
Štipendium na doktorandské štúdium je určené absolventom 
vysokých škôl s titulom Master 2 (alebo jeho ekvivalentom, 
ktorý umožňuje prijatie na 3. stupeň štúdia) a doktorandom. 

JAPONSKO

Program japonskej vlády Monbukagakusho – výskumný 
pobyt s možnosťou absolvovať celé doktorandské 
štúdium
uzávierka: máj 2015 on-line na www.granty.saia.sk
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list je potrebné predložiť po osobnom 
pohovore; japonský alebo anglický jazyk; ochota učiť sa 
japončinu (výučba prebieha v japončine); dobrý zdravotný stav
Poznámky: prvých 6 mesiacov kurz japonského jazyka; 
súčasťou výberu je osobný pohovor a test na japonskom 
veľvyslanectve

KANADA

Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na 
doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v októbri/
novembri, bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca
Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať 
sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí  50 000 
CAD ročne. Návrh na udelenie štipendia musí podať kanadská 
vysoká škola.

KÓREA

Štipendiá kórejskej vlády na celé doktorandské štúdium,
uzávierka: spravidla vo februári on-line na  
www.granty.saia.sk
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: magisterský diplom; vek do 40 rokov; kórejský 
alebo anglický jazyk; dobrý zdravotný stav

MAĎARSKO

Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti 
– doktorandské štúdium, uzávierka: 1. február 2015,  
bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk  
(e-mail: lucia.ziskova@saia.sk)
Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne 
uznávaná inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Ponúka doktorandské 
štúdium v anglickom jazyku. Prijatí doktorandi môžu získať plné 
štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na 
štúdium.

http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co
http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
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Maďarská štipendijná rada (MÖB) – štipendiá na celé 
doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla začiatkom 
apríla, bližšie informácie: www.scholarship.hu
Štipendiá sú určené pre absolventov VŠ a doktorandov všetkých 
vedných odborov. Podmienkou je vek do 35 rokov, plynulá 
znalosť maďarčiny. Štipendium je podmienené následným 
prijatím na doktorandské štúdium na univerzite, kde sa 
nevyžaduje školné. Trvanie podpory je 36 mesiacov. 

MEXIKO

Štipendiá mexickej vlády na celé doktorandské štúdium,
uzávierka: spravidla v júli on-line na www.granty.saia.sk
Zameranie: všetky vedné odbory s výnimkou zubného lekárstva, 
plastickej chirurgie, marketingu, účtovníctva a reklamy  
a manažmentu
Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
Poznámky: štipendium je ročné s možnosťou predĺženia na 24 
mesiacov; zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt je 
uvedený na http://becas.sre.gob.mx

NEMECKO

Štipendiá DAAD na celé doktorandské štúdium (3 roky),
uzávierka: spravidla 15. novembra on-line na  
www.granty.saia.sk a www.funding-guide.de
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Cieľová skupina: študent 2. stupňa VŠ (v poslednom ročníku), 
absolvent 2. stupňa VŠ, doktorand v 1. ročníku 
Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
Štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch; v čase 
uchádzania sa o štipendium sa nesmie uchádzač zdržiavať  
v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov; odporúča sa, aby sa 
študenti prihlásili na medzinárodné doktorandské programy IPP  
(www.daad.de/ipp).

NOVÝ ZÉLAND

Vládne štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
uzávierka: spravidla v júli, bližšie informácie:  
www.enz.govt.nz/how-we-work/scholarships/nzidrs
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).

SINGAPUR

Štipendijný program SINGA
uzávierka: 1. január a 1. jún, bližšie informácie: 
www.a-star.edu.sg/singa-award/
The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka 
vynikajúcim študentom z celého sveta štipendiá na 4-ročné 
doktorandské štúdium na troch singapurských univerzitách 
(Nanyang Technological University, National University of 
Singapore, Singapore University of Technology and Design). 

TAIWAN

Taiwanský štipendijný program
uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:  
www.roc-taiwan.org/sk
Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá 
pre občanov Slovenskej republiky na celé doktorandské štúdium 
(maximálne 4 roky). 

Taiwanský medzinárodný doktorandský program TIGP 
uzávierka spravidla v apríli, bližšie informácie: 
db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php
Taiwan International Graduate Program (TIGP) Academia 
Sinica umožňuje 3-ročné doktorandské štúdium so zameraním 
na prírodné a technické vedy. Uchádzač musí mať ukončené 
vysokoškolské štúdium a ovládať anglický jazyk. 

TALIANSKO

Scuola Normale Superiore – štipendiá na celé 
doktorandské štúdium
uzávierka: spravidla v júni a septembri, bližšie informácie: 
http://phd.sns.it/en/ 
Scuola Normale Superiore (Pisa, Florencia) ponúka ročne 94 
štipendií na 3- až 4-ročné doktorandské štúdium v oblastiach 
ako dejiny umenia,  filozofia, moderná literatúra, moderná 
a súčasná história, biofyzikálne vedy, metódy a modely 
molekulárnych vied, matematika, finančná matematika, fyzika, 
politické vedy a sociológia. Štipendium pokrýva školné a životné 
náklady. Uchádzači (vo veku do 30 rokov) musia mať ukončený 
taliansky laurea magistrale alebo ekvivalentný stupeň štúdia 
realizovaný mimo Talianska. Štipendiá sú udeľované na základe 
akademickej a vedeckej práce uchádzača a pohovorov.

TURECKO

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na doktorandské 
štúdium, uzávierka: spravidla v marci/apríli, bližšie 
informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
Štipendiá na celé doktorandské štúdium (pre uchádzačov  
do 35 rokov)
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické 
  vedy (Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy 
  (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
- Štipendijný program Junusa Emreho na štúdium tureckého 
  jazyka (Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program)
- Islamské štúdiá (Islamic Studies Scholarship Program)

Turecká rada pre vedecký a technologický výskum 
(TÜBİTAK) – štipendiá na celé doktorandské štúdium, 
uzávierka: spravidla v marci/apríli a októbri/novembri, 
bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Program Graduate Scholarship Programme for International 
Students je určený uchádzačom, ktorí majú záujem  
o absolvovanie celého doktorandského štúdia (vo veku  
do 35 rokov) v Turecku. Štipendium sa poskytuje maximálne  na 
4 roky. Štipendijný program je určený aj pre uchádzačov, ktorí 
svoje doktorandské štúdium už v Turecku realizujú.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM/VÝSKUM POČAS 
DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

BEZ URČENIA KRAJINY/DO VIACERÝCH KRAJÍN

Národný štipendijný program 
uzávierka: 30. apríl a 31. október 2015 on-line na  
www.stipendia.sk 
 štipendiá pre doktorandov
 cestovné granty pre doktorandov
Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty  
v ktorejkoľvek krajine sveta. O štipendium sa môžu uchádzať 
študenti 3. stupňa VŠ, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej 
republike, a to v súvislosti s realizáciou študijného a/alebo 
výskumného pobytu na zahraničnej vysokej škole alebo na inej 
výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 12 mesiacov.

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné 
štúdiá CEEPUS – štipendijné pobyty pre doktorandov
uzávierka: 15. jún 2015 a 31. október 2015 on-line na 
www.ceepus.info
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)
Štipendijné pobyty môžu byť realizované v rámci schválených 
sietí alebo ako mimosieťová mobilita (freemover). Doktorandi sa 
môžu uchádzať o semestrálne pobyty (3 až 10 mesiacov) alebo 
o krátkodobé pobyty spojené s vypracovaním dizertačnej práce 
(1 až 2 mesiace).

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
uzávierka: 31. január 2015
 Vnútrovyšehradské štipendiá, bližšie informácie:  
     http://visegradfund.org/scholarships/intra/
Intra-Visegrad Scholarships sú určené občanom krajín V4 
(Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) na 1- až 2-semestrálny 
(5- až 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt v inej 
krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky 
vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí mať študent 
absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi 
študijnými výsledkami. Súčasťou výberového konania je osobný 
pohovor v anglickom jazyku.

 Štipendiá pre vysielaných štipendistov, bližšie 
     informácie: http://visegradfund.org/scholarships/outgoing/
Out-Going Scholarships sú určené pre doktorandov z krajín V4 
na štúdium/výskum v jednej na akreditovaných univerzitách 
v nasledovných krajinách: Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, 
Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Gruzínsko, 
Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, Ukrajina a Kosovo. 

Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, 
mládeže a športu – Erasmus+ 
bližšie informácie: www.erasmusplus.sk
Program podporuje mobilitu doktorandov prostredníctvom akcie  
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 

Horizont 2020 – rámcový program EÚ
bližšie informácie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
Moblity v rámci Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (pozri 
strany 14 až 15)

Štipendium LEAF – Slovak Professionals Abroad
uzávierka: 31. december 2014, bližšie informácie:  
www.leaf.sk/stipendia
Štipendium je určené slovenských občanom, interným 
doktorandom, na zahraničnej univerzite. Výhodou je štúdium 
na univerzitách, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných 
miestach Šanghajského rebríčka a pracovná skúsenosť (aj 
čiastočný úväzok počas štúdia, odborné stáže, start-up atď.). 
Štipendium nie je určené študentom, ktorí študujú v zahraničí 
na krátkodobom výmennom programe (napríklad Erasmus+).

Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným 
postihnutím
uzávierka: 1. január 2015, bližšie informácie:
www.google.com/studentswithdisabilities-europe
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities 
je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, 
informačných technológií alebo úzko súvisiacich technických 
odborov so zdravotným postihnutím na univerzite v Európe. 

Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované 
spoločnosťou Google
uzávierka: 2. február 2015, bližšie informácie:  
www.google.com/anitaborg-emea
The Google Anita Borg Memorial Scholarship je určené ženám 
s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré sú študentkami 
doktorandského štúdia informatiky, počítačového inžinierstva 
alebo súvisiacich technických odvetví na univerzite v Európe, 
Strednom východe alebo Afrike. 

Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným 
pobytom (krátkodobý pobyt), 9. február 2015 (dlhodobý 
pobyt), bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/
fellowships/short-term-fellowships a http://embo.org/funding-
awards/fellowships/long-term-fellowships
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno- 
biologická konferencia (The European Molecular Biology 
Conference) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva 
typy štipendií doktorandom, ktorí chcú absolvovať/pracovať 
v laboratóriu v zahraničí – na krátkodobý alebo dlhodobý 
výskumný pobyt. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny. 

VEĽKÁ BRITÁNIA 

Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti 
fyziky, uzávierka: 31. január 2015, bližšie informácie: 
http://apply.supa.ac.uk/
Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics 
Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti 
fyziky (Astronomy and Space Physics, Condensed Matter and 
Materials Physics, Energy, Particle Physics, Photonics, Physics 
and Life Sciences, Nuclear and Plasma Physics) na 3,5-ročné 
doktorandské štúdium v Škótsku na niektorej z 8 univerzít 
združenia (Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Heriot-Watt, 
St. Andrews, Strathclyde, University of the West of Scotland). 

www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/
http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://visegradfund.org/scholarships/intra/
http://visegradfund.org/scholarships/outgoing/
http://visegradfund.org/scholarships/outgoing/
http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
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Grantový program Študenti do sveta Nadácie Tatra banky
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:  
www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
Cieľom programu je podporiť 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 (dva 
semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi 
na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Program 
je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; 
nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, 
manažmentu a IT.

Štipendiá Nadácie Dana Davida
uzávierka: 10. marec 2015, bližšie informácie:  
www.dandavidprize.org/scholarship-applications
Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá 
doktorandom a postdoktorandom, spravidla desať na ročný 
výskumný pobyt na rôznych univerzitách vo svete a desať na 
Telavivskej univerzite v Izraeli. Výskumné pobyty sú zamerané 
na tri oblasti – minulosť, prítomnosť a budúcnosť, pričom témy 
sú vyhlasované na každý rok. 
V roku 2015 sú témy: Minulosť – Načítanie minulosti: Historici 
a ich zdroje; Prítomnosť – Informačná revolúcia; Budúcnosť 
– Bioinformatika. 

AUSTRÁLIA
Endeavour Scholarships and Fellowships – vládne 
štipendiá
uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: 
https://aei.gov.au/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx
Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Scholarships 
and Fellowships poskytuje štipendiá 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.

BELGICKO
Štipendiá excelentnosti WBI
uzávierka: na dlhodobý pobyt spravidla 1. marca, na 
krátkodobý pobyt spravidla 1. februára, 1. mája  
a 1. októbra, bližšie informácie: www.wbi.be/fr/inwbi 
Wallonie-Bruxelles International (WBI) ponúka pre doktorandov 
2 typy pobytov: dlhodobé v trvaní minimálne 1 roka a 
krátkodobé v trvaní 1 – 3 mesiace. Prioritné oblasti sú transport 
a logistika, strojárstvo, vedy o živote, agro-potravinársky 
priemysel, aeronautika – kozmonautika, prípustné sú aj 
ostatné študijné odbory z iných vedných disciplín (humanitné, 
aplikované a iné)
uzávierka: na dlhodobý pobyt je spravidla 1. marca, na 
krátkodobý pobyt vo februári, v máji a v októbri
Bližšie informácie: www.wbi.be/etudierouenseigner

Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka 
(Nederlandse Taalunie) 
uzávierka: 1. február 2015, bližšie informácie:  
http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/scholarship-
fund-research 
Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej 
oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum  
v rámci doktorandskej práce.  

BIELORUSKO
Dohoda o spolupráci medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
školstva a vedy Bieloruskej republiky
uzávierka: 19. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk

• 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk

• kurz bieloruského jazyka 

Zameranie: bieloruský jazyk
Podmienky: základy bieloruského jazyka

BRAZÍLIA
Program Ciência sem Fronteiras/Veda bez hraníc
bližšie informácie: www.cienciasemfronteiras.gov.br/web/csf-
eng/opportunities-for-individuals-from-abroad
Program Special Visiting Researcher je určený pre skúsených 
výskumníkov, medzinárodne uznávaných vedeckých lídrov, ktorí 
by viedli spoločné projekty s výskumnými tímami v Brazílii. Táto 
projektová spolupráca sa odohráva počas 2 až 3 rokov vždy  
v dĺžke 3 mesiacov a je možné v rámci nej podporiť aj mladých 
doktorandov podieľajúcich sa na projekte.

BULHARSKO
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
školstva a vedy Bulharskej republiky
uzávierka: 5. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

• 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; bulharský jazyk, 
príp. iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste

• letný kurz bulharského jazyka
Zameranie: bulharský jazyk
Podmienky: základy bulharského jazyka

CYPRUS
Program spolupráce v oblasti školstva, mládeže  
a športu medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva  
a kultúry Cyperskej republiky
uzávierka: 24. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
• krátkodobé odborné štúdium
• dlhodobé odborné štúdium
Zameranie: štúdium v oblasti manažment, turizmus alebo  
v inej oblasti
Podmienky: úradný (grécky, turecký), anglický alebo francúzsky 
jazyk; dlhodobý pobyt v trvaní 1 – 3 roky, krátkodobý pobyt  
v trvaní do 6 týždňov

http://www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
http://www.wbi.be/etudierouenseigner
http://www.wbi.be/etudierouenseigner
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=91
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=92
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ČESKÁ REPUBLIKA
Protokol medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom školstva, 
mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti 
vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu
uzávierka: 17. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

• študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: doktorand verejnej vysokej školy, akceptačný list
Poznámky: nevyžadujú sa preklady dokladov o vzdelaní

• letná škola slovanských štúdií  
Zameranie: slovanské štúdiá
Poznámky: trvanie pobytu je 1 mesiac; nevyžadujú sa preklady 
dokladov o vzdelaní

ČÍNA
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
ČĽR v oblasti školstva
uzávierka: 5. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

• ročný študijný pobyt 
Zameranie: všetky vedné odbory, študijný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; čínsky jazyk, príp. iný dohodnutý 
jazyk; súčasťou pobytu môže byť aj jazyková príprava

DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov
uzávierka: spravidla v marci (bližšie informácie budú 
zverejnené koncom decembra 2014/začiatkom januára 2015)
bližšie informácie: http://ufm.dk/en/education-and-institutions/
programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme
• Študijné pobyty sú určené pre doktorandov, ktorí sa chcú 
hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre, alebo štúdiu oblastí 
súvisiacich s Dánskom. 
• Letné kurzy dánskeho jazyka sú určené pre 
doktorandov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.

EGYPT
Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi 
MŠ SR a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého 
výskumu Egyptskej arabskej republiky
uzávierka: 6. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk

• 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; arabský alebo iný dohodnutý jazyk
• kurz arabského jazyka 
Zameranie: arabský jazyk
Podmienky: základy arabského jazyka
Poznámky: kurz sa uskutočňuje počas akademického roka  
v Arabskom vzdelávacom centre; trvanie kurzu je 1 mesiac

ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre doktorandov
uzávierka: spravidla 1. marca a 1. októbra, bližšie informácie: 
ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/
Estónsky inštitút ponúka štipendium na 5 až 10 mesiacov na 
štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne zber materiálu 
na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom. Znalosť 
estónskeho jazyka je výhodou. 

Štipendiá DORA na 1- až 10-mesačné pobyty pre 
hosťujúcich doktorandov 
bližšie informácie: www.studyinestonia.ee/study/scholarships
Uchádzač musí byť zapísaný na doktorandské štúdium na 
akreditovanej organizácii v domovskej krajine a musí sa 
zaviazať, že bude pokračovať v doktorandskom štúdiu na 
domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu. 
Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita zapojená do programu.

FÍNSKO
CIMO Felowship na 3- až 12-mesačný výskumný pobyt
uzávierka: priebežne, najmenej 5 mesiacov pred pobytom,
bližšie informácie: www.cimo.fi; www.studyinfinland.fi/tuition_
and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 
Výskumný pobyt sa realizuje na fínskej univerzite podľa 
vlastného výberu. Žiadosť podáva fínsky partner na CIMO 
(Centre for Interantional Mobility) 3 mesiace pred plánovaným 
pobytom. 

FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády 
uzávierka: 28. február 2015, bližšie informácie: http://
institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
Štipendium pre doktorandov je určené na 1- až 6-mesačnú 
výskumnú stáž na francúzskej univerzite alebo vedeckom 
pracovisku podľa vlastného výberu. Podmienkou je pozývací 
list z prijímajúcej organizácie; znalosť francúzskeho jazyka 
(v prípade výskumu iný dohodnutý jazyk na základe súhlasu 
vedúceho výskumu).

Eiffelove štipendiá excelentnosti
uzávierka: 9. január 2015, bližšie informácie:  
www.campusfrance.org/fr/eiffel 
Eiffel Bourses d´Excellence na doktorandské štúdium (12 až 
36 mesiacov; spoločné vedenie dizertačnej práce, max. 10 
mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho 
jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí zaviazať 
navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj 
počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:  
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej 
prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom 
prostredí, informačné a komunikačné vedy,  
2. ekonómia a manažment,  
3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
http://ekkm.estinst.ee/sisu/estophilus/
http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/international-phd-students/visiting-phd-students
http://www.studyinestonia.ee/study/scholarships/international-phd-students/visiting-phd-students
http://www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 
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Študijné a výskumné pobyty na École Normale 
Supérieure v Cachan
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:  
www.ens-cachan.fr/version-francaise/international/etudier-a-l-
ens-cachan/financements/
Program štipendií na doktorandské štúdium v odboroch: 
matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, aplikovaná 
fyzika, strojárske inžinierstvo, stavebné inžinierstvo, 
elektrotechnické inžinierstvo, sociológia, história, ekonómia, 
právo a riadenie podnikov, učiteľstvo. Dĺžka pobytu: minimálne 
6 mesiacov, maximálne 12 mesiacov. 

Štipendiá CNES (Národné stredisko astronomického výskumu/
Centre National d’Etudes Spatiales)
uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:  
www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php
CNES ponúka štipendiá pre doktorandov venujúcim sa 
astronómii (orbitálne a vesmírne systémy pre transport, vedy 
o vesmíre, Zemi, mikrogravitácii). Trvanie pobytu je 1 rok, 
doktorandi majú možnosť ho predĺžiť dvakrát. 

GRÉCKO
Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi 
Slovenskou republikou a Helénskou republikou
uzávierka: spravidla v marci on-line na www.granty.saia.sk

• 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; grécky, anglický alebo francúzsky 
jazyk
• letný kurz modernej gréčtiny
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: základy gréckeho jazyka

Štátna štipendijná nadácia I. K. Y – štipendiá na 
doktorandské štúdium (1 až 3 roky)
uzávierka: spravidla v máji/júni, bližšie informácie: 
www.iky.gr
Výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej  
a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu. 

Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
uzávierka: 31. január 2015, bližšie informácie:  
www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

HOLANDSKO

Štipendiá na letný kurz medzinárodného verejného 
alebo súkromného práva 
uzávierka: 1. február 2015, bližšie informácie:  
www.hagueacademy.nl/summer-programme/scholarships/
Kurz na Hague Academy of International Law je určený 
doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo 
francúzsky jazyk.

Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka 
(Nederlandse Taalunie) 
uzávierka: 1. február 2015, bližšie informácie:  
http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/scholarship-
fund-research 
Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej 
oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum v 
rámci doktorandskej práce.

CHORVÁTSKO
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
uzávierka: 12. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
• študijný alebo výskumný pobyt (min. 1 mesiac)
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; chorvátsky alebo iný dohodnutý 
jazyk

• letný kurz chorvátskeho jazyka
Zameranie: chorvátsky jazyk
Podmienky: základy chorvátskeho jazyka

INDIA
Štipendiá indickej vlády – ročný jazykový kurz 
hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre
uzávierka: spravidla v apríli on-line na www.granty.saia.sk
Zameranie: hindský jazyk
Podmienky: vek do 35 rokov, dobrá znalosť angličtiny, základy 
hindčiny (jazyková úroveň A2)

INDONÉZIA
Program indonézskej vlády Darmasiswa, uzávierka: 
spravidla v januári, bližšie informácie: www.indonesia.sk,  
http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/darmasiswa/ 
Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na štúdium 
indonézskeho jazyka, tradičného tanca, tradičnej hudby  
a indonézskych remesiel. Uchádzač si môže vybrať miesto 
štúdia na jednej zo 45 univerzít. Sú dva varianty pobytov: ročný 
štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka  
a umenia: tradičný tanec, tradičná hudba a indonézske remeslá 
(september – júl) a 6-mesačný štipendijný program na štúdium 
indonézskeho jazyka (september – február).

ÍRSKO
Walsh Fellowships Scheme – výskumný program pre 
doktorandov
uzávierka: spravidla v septembri, bližšie informácie:  
www.teagasc.ie
Štipendijný program so zameraním na poľnohospodárstvo, 
potravinárstvo, ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva, 
rozvoj vidieka, vidiecke prostredie a lesníctvo. Študijný pobyt 
sa realizuje na rôznych inštitútoch írskeho Úradu pre rozvoj 
poľnohospodárstva a potravinárstva Teagasc; projekt musí 
zodpovedať prioritám výskumného programu inštitútu

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://www.iky.gr
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://www.hagueacademy.nl
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
http://www.teagasc.ie
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Írska národná univerzita: Hardimanove výskumné 
štipendiá a výskumné štipendiá Dr. Tonyho Ryana 
uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: 
www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/
Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of 
Ireland, Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka občanom 
EÚ Hardimanove výskumné štipendiá a výskumné štipendiá 
Dr. Tonyho Ryana (The Hardiman Research Scholarships and 
Dr Tony Ryan Research Scholarships) na doktorandský 4-ročný 
výskumný pobyt. Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových 
oblastí výskumu: aplikované sociálne vedy a verejná politika, 
biomedicínske vedy a inžinierstvo, životné prostredie, humanitné 
vedy v kontexte, vrátane digitálnych humanitných štúdií, 
informatika, analýza dát, fyzikálne a výpočtové vedy.

IZRAEL
Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu 
Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy
uzávierka: spravidla v novembri on-line na www.granty.saia.sk
• 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; anglický jazyk alebo hebrejčina; 
vek do 35 rokov; ďalšie podmienky stanovené univerzitou 
• letný kurz modernej hebrejčiny
Zameranie: moderná hebrejčina
Podmienky: základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk; vek 
do 35 rokov

JORDÁNSKO
Americké centrum orientálneho výskumu ACOR
uzávierka: 1. február 2015, bližšie informácie: 
www.acorjordan.org
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The 
American Center of Oriental Research) ponúka niekoľko 
štipendií, o ktoré sa môžu uchádzať doktorandi z celého sveta. 
Štipendiá podporujú účasť na projektoch archeologického 
výskumu v Jordánsku (napr. Bertt and Sally de Vries Fellowship, 
Harrell Family Fellowship, Pierre and Patricia Bikai Fellowship).

KANADA
Program vlády kanadskej provincie Ontário (Ontario 
Graduate Scholarship Program), uzávierka: stanovujú 
jednotlivé univerzity, bližšie informácie: www.cou.on.ca/ 
policy-advocacy/graduate-education/ontario-graduate-
scholarships-(ogs) 
Vláda provincie Ontário poskytuje zahraničným študentom  
s vynikajúcimi študijnými výsledkami postgraduálne štipendiá 
na 2 až 3 trimestre. Uchádzači musia byť prijatí na niektorú z 
uznávaných ontárijských inštitúcií a musia mať platné povolenie 
na štúdium, získané z kanadského imigračného úradu.  

Štipendium Jeana-Clea Godina na štúdium quebeckej 
literatúry v Montreale, uzávierka: spravidla v máji, bližšie 
informácie: www.crilcq.org/bourses/b_jean-cleo-godin.asp
Stredisko medziuniverzitného výskumu quebeckej literatúry 
a kultúry (CRILCQ) spolu s Montrealskou univerzitou ponúka 
nequebeckým študentom, ktorí sa venujú quebeckej literatúre, 
štipendium Jeana-Cléa Godina na minimálne 3-mesačný pobyt 
zameraný na štúdium quebeckej literatúry. 

Štipendiá na výskumné pobyty v kanadských 
laboratóriách v oblasti prírodných a technických vied
uzávierka: priebežne (podľa vybranej univerzity), bližšie 
informácie: www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_
eng.asp
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada 
ponúka štipendiá na 12- až 36-mesačné výskumné pobyty 
v laboratóriách počas doktorandského štúdia absolventom 
vysokých škôl a doktorandom. 

KAZACHSTAN
Memorandum medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci  
v oblasti vzdelávania
uzávierka: 5. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk

• 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: kazašský alebo anglický jazyk

LITVA
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
uzávierka: 10. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk 

• 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Zameranie:  všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; litovský alebo iný dohodnutý jazyk

• letný jazykový kurz 3 až 4 týždne

Zameranie: litovský jazyk
Podmienky: základy litovského jazyka vítané

LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
uzávierka: spravidla v máji (prihlasovanie na rok 2015/2016 
má byť otvorené od 1. februára 2015), bližšie informácie: 
www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_
gov/scholarships/
Zo štipendií, ktoré administruje Štátna agentúra pre rozvoj 
školstva VIAA, sa môžu doktorandi uchádzať o štipendium 
na študijný/výskumný pobyt na 11 mesiacov (štipendium je 
určené na pokrytie životných nákladov; prijímajúca vysoká 
škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie 
školného) a o štipendium na letnú školu. 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.

MACEDÓNSKO
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SRinisterstvom 
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva a vedy MR v oblasti vzdelávania a vedy na roky
uzávierka: 12. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
• študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov) 
Zameranie: všetky odbory
Podmienky: akceptačný list, znalosť macedónskeho alebo iného 
dohodnutého jazyka

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_eng.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_eng.asp
http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_eng.asp
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.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/scholarships/
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/scholarships/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
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MAĎARSKO
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
školstva MR v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
uzávierka: 26. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk; 
uchádzač sa musí zaregistrovať on-line na www.scholarship.hu
• 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; vek do 35 rokov; maďarský jazyk 
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste
• letné jazykové kurzy
Zameranie:  maďarský jazyk
Podmienky: základy maďarského jazyka

Maďarská štipendijná rada (MÖB) – štipendiá na 
čiastočné doktorandské štúdium
uzávierka: spravidla začiatkom apríla, bližšie informácie: 
www.scholarship.hu
Štipendiá sú určené pre doktorandov študujúcich na 
akreditovanej VŠ inštitúcii na Slovensku alebo v zahraničí 
(okrem Maďarska).
Doktorandi sa môžu uchádzať aj o štipendium MÖB na 
postgraduálne štúdium a výskum. Trvanie pobytu je 3 až 21 dní 
alebo 1 až 10 mesiacov. Počas tohto pobytu však doktorandi 
nemôžu získať kredity.

MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
uzávierka: spravidla v júli on-line na www.granty.saia.sk
• 1- až 12-mesačný postgraduálny výskumný pobyt
• ročný špecializačný pobyt 
• ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny

Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
Zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt, je uvedený 
na http://becas.sre.gob.mx

MOLDAVSKO
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti 
vzdelávania
uzávierka: 30. január 2015 on-line na www.granty.saia.sk 
• 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: moldavský alebo anglický jazyk

NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby 
– DAAD
uzávierka: 15. november on-line na www.granty.saia.sk  
a www.funding-guide.de

• krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov  
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk

Poznámky: pobyt je v trvaní 1 – 6 mesiacov; v čase nástupu na 
pobyt sa nesmie uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie ako  
15 mesiacov

• dlhodobé výskumné pobyty pre doktorandov 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
Poznámky: pobyt je v trvaní 7 – 10 mesiacov; v čase nástupu 
na pobyt sa nesmie uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 
15 mesiacov 

Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre 
doktorandov v oblasti biomedicíny
uzávierka: 1. február, 1. jún a 1. október (každoročne), 
bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-
fellowships.html
Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für medizinische 
Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium 
doktorandom (vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny 
projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium  
sa poskytuje na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších  
12 mesiacov.

Štipendium bavorskej vlády BAYHOST 
uzávierka: spravidla 1. december, bližšie informácie:  
www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
Štipendiá BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, 
Ost- und Südosteuropa) sú určené absolventom vysokej školy  
a doktorandom na postgraduálne pobyty na bavorských 
vysokých školách. 

Goetheho štipendium
uzávierka: spravidla 31. mája, bližšie informácie:  
www.thueringen.de
Goethestipendium sa udeľuje vynikajúcim absolventom 
vysokých škôl, predovšetkým doktorandom zo strednej  
a východnej Európy, spravidla na 3-mesačný pobyt na vysokej 
škole alebo príslušnom inštitúte v Durínsku. Študenti musia 
pracovať na témach ako je nemecká literatúra, dejiny hudby, 
umenia, kultúry a filozofie, ktoré sa týkajú Durínska a jeho 
vzťahu k Európe. 

Nadácia Friedricha Naumanna – študijné a výskumné 
pobyty, bližšie informácie: www.freiheit.org/Stipendien/175c9/
index.html
Friedrich Naumann Stiftung podporuje nadaných nemeckých  
a zahraničných doktorandov na vysokých školách v Nemecku. 
Pri výbere sú uprednostnené ženy a doktorandi prírodných  
a technických vied a uchádzači z vyšších odborných škôl. 
Nadácia nepodporuje doktorandov v odbore medicína  
a stomatológia. 

Univerzita vo Würzburgu – štipendiá na študijné pobyty,  
bližšie informácie:  
www.studienboerse.germanistik.uni-wuerzburg.de
Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung v spolupráci  
s Inštitútom pre nemeckú filológiu Univerzity vo Würzburgu 
ponúka štipendiá pre kvalifikovaných doktorandov-germanistov, 
a záujemcov o získanie doktorandského titulu na univerzite vo 
Würzburgu. Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho 
predĺžiť.
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
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Inštitút Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá 
v Berlíne – výskumné granty na výskum v knižnici 
inštitútu
uzávierka: 31. máj a 31. október (každoročne), bližšie 
informácie: www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/
index.html
Výskumné granty sú určené pre doktorandov s trvalým pobytom 
v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej sa Spojených 
štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, 
politológia, sociológia a ekonomika. 4- až 6-týždňový pobyt im 
má umožniť počiatočný výskum v knižnici The John F. Kennedy 
Institute for North American Studies pri Slobodnej univerzite 
Berlín (Freie Universität Berlin). 

NÓRSKO
Semestrálne granty pre študentov nórčiny na 
európskych univerzitách
uzávierka: 15. marec 2015, bližšie informácie: 
http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/
Semester-Grants
Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu 
sú určené študentom doktorandského štúdia, ktorí na 
univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so 
záverečnou prácou. Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac  
a maximálne 3 mesiace. Štipendista, ktorého pobyt sa uskutoční 
mimo Osla, môže získať aj cestovný grant na cestu z Osla do 
miesta sídla univerzity. 

POĽSKO
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministrom 
národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
uzávierka: 19. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
• 1- až 3-mesačný výskumný pobyt  
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; poľský jazyk alebo iný jazyk 
uvedený v akceptačnom liste
• letný kurz poľského jazyka
Zameranie: poľský jazyk
Podmienky: základná znalosť poľského jazyka
Prednosť majú slovakisti a polonisti; trvanie 3 až 4 týždne

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. február a 22. jún (každoročne), bližšie 
informácie: www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1
Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného 
programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva 
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na 3-mesačné pobyty na 
vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho 
dedičstva Poľska a strednej Európy. 

Nadácia Krzysztofa Skubiszewského – štipendiá  
a granty pre končiacich doktorandov 
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:  
www.skubi.net/fundacja.html
Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego 
ponúka štipendium na ročnú stáž a grant na2-mesačnú stáž na 
Varšavskej univerzite alebo inej poľskej univerzite so zameraním 
na právo, politické vedy a súčasnú históriu.

PORTUGALSKO
Štipendiá portugalskej vlády
uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:  
www.instituto-camoes.pt
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. 

RAKÚSKO
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede  
a vzdelávaní
uzávierka: priebežne (krátkodobé pobyty), 15. marec 2015 
(letné jazykové kurzy), 15. marec a 15. október 2015 
(štipendium pre doktorandov) on-line na www.scholarships.at, 
15. marec, 15. máj a 15. október 2015 (projekty) na 
www.aktion.saia.sk
 štipendiá
• štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov)   
Zameranie: všetky vedné odbory; výskumný pobyt sa realizuje 
na niektorej zo štátnych univerzít, v Rakúskej akadémii vied  
a odborných vysokých školách (Fachhochschule) v rámci 
odborov financovaných prevažne zo Spolkového ministerstva 
pre vedu, výskum a hospodárstvo; môžu to byť aj archívy, 
knižnice, múzeá  
a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky  
a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru
Podmienky: akceptačný list
• štipendiá na letné jazykové kurzy (1 mesiac)
Zameranie: nemecký jazyk; v roku 2015 sa môžu uchádzať 
doktorandi zo spoločensko-vedných odborov

• štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Podmienky: pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie
 projekty
bližšie informácie: http://www.aktion.saia.sk

Spolkové ministerstvo pre vedu, výskum a hospodárstvo 
– štipendium Ernsta Macha
uzávierka: 1. marec 2015 on-line na www.scholarships.at,  
bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 
Štipendium pre doktorandov všetkých vedeckých disciplín vo 
veku do 35 rokov. Dĺžka pobytu 1 – 9 mesiacov.

RUMUNSKO
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
školstva, výskumu a mládeže Rumunska
uzávierka: 10. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk 
• 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: pozývací list; rumunský alebo iný jazyk uvedený  
v akceptačnom liste
• letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Zameranie: rumunský jazyk, kultúra a literatúra 
Podmienky:  základy rumunského jazyka
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RUSKÁ FEDERÁCIA
Dohoda medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom vzdelávania 
Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania
uzávierka: 6. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
• 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu, okrem umeleckej
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; ruský jazyk
• 1-mesačný letný kurz ruského jazyka 
Zameranie: ruský jazyk
Podmienky: ruský jazyk; lekárske potvrdenie o spôsobilosti 
absolvovať kurz (v ruskom alebo anglickom jazyku)
Poznámky: kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka 
A. S. Puškina v Moskve

SLOVENSKO
Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa
uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie:  
www.vnjh.cz/ stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni
Cieľom štipendia je umožniť začínajúcim akademickým 
pracovníkom (interným doktorandom a asistentom) dôstojnejší 
štart do ich pedagogickej a vedeckej činnosti a podporiť ich 
zotrvanie na vysokých školách. 

SLOVINSKO
Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry 
medzi MŠVVaŠ SR a MK SR a Ministerstvom školstva, 
vedy a športu Slovinskej republiky
uzávierka: 12. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
• 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný list; slovinský alebo iný dohodnutý 
jazyk; vekové obmedzenie: študijný pobyt do 26 rokov; 
výskumný pobyt do 30 rokov
• letná škola a seminár slovinského jazyka
Zameranie: slovinský jazyk a literatúra
Podmienky: slovinský jazyk

SRBSKO
Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky 
a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky  
v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko 
je nástupníckou krajinou JZR)
uzávierka: 17. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk 
• 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas  
    vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: srbský alebo iný dohodnutý jazyk
• letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
Zameranie: srbský jazyk, literatúra a kultúra
Podmienky: základy srbského jazyka
Poznámky: kurz prebieha v Belehrade

ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia 
pre štipendiá pre zahraničných študentov
uzávierka: spravidla v novembri on-line na www.granty.saia.sk 
• štipendium na výskumný pobyt (maximálne 12 mesiacov)
Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: akceptačný list; nemecký, francúzsky alebo 
taliansky jazyk, príp. anglický jazyk; vek do 35 rokov
Poznámky: štipendium je možné využiť iba na študijné pobyty 
na švajčiarskych univerzitách a technických vysokých školách

• štipendium pre študentov umelckého zamerania
Zameranie: umelecké zameranie
Podmienky: akceptačný list; nemecký, francúzsky alebo 
taliansky jazyk, príp. anglický jazyk; vek do 35 rokov 
Poznámky: štipendium je možné využiť iba na študijné pobyty 
na umeleckých školách a konzervatóriách

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku 
(CERN) – The Doctoral Student Programme in 
Engineering and Applied Science
uzávierka: 28. apríl 2015, bližšie informácie: www.cern.ch,  
http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
Štipendium je určené doktorandom so zameraním na 
prírodovedné, technické vedy, aplikované vedy s výnimkou 
experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, ktorí sú občanmi 
členských krajín CERN (vrátane Slovenska), ktorí sú zapísaní  
na doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium 
(nemusí byť určená výskumná téma).

TAIWAN
Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov 
uzávierka: 15. február 2015, bližšie informácie:  
http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/
Visegrad–Taiwan Scholarships sú určené doktorandom z krajín 
V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) na 10-mesačné 
študijné a výskumné pobyty (s možnosťou predĺženia na 20 
mesiacov) na Taiwane so zameraním na nanotechnológie, 
elektrotechnický priemysel, biotechnológie, informačné 
technológie, turizmus, spoločenské a humanitné vedy.

TALIANSKO
Štipendiá talianskej vlády 
uzávierka: spravidla v máji on-line na  
http://borseonline.esteri.it/BorseOnLine
bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave  
www.iicbratislava.esteri.it 
Zameranie: podpora kultúrnej spolupráce a rozširovanie 
poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; taliansky alebo 
anglický jazyk
Poznámky: štipendiá sa udeľujú v dĺžke 3, 6, 9 alebo 12 
mesiacov, alebo na krátke jazykové kurzy a kurzy talianskej 
kultúry v trvaní 1 až 3 mesiace.
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TURECKO
Turecká rada pre vedecký a technologický výskum 
(TÜBİTAK) – štipendiá pre výskumných pracovníkov zo 
zahraničia
uzávierka: spravidla v marci/apríli a októbri/novembri,
bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Research Fellowship Programme for International Researchers 
je určený vysokokvalifikovaným doktorandom na absolvovanie 
výskumného pobytu v Turecku. Štipendistom je poskytnuté 
mesačné štipendium a cestovný grant.

UKRAJINA
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SR a Ministerstvom 
vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
uzávierka: 19. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk
• 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje 
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného 
výberu
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; ukrajinský alebo 
ruský jazyk
• seminár ukrajinského jazyka
Zameranie: ukrajinský jazyk
Podmienky: základy ukrajinského jazyka
Poznámky: predpokladaný nástup v septembri; kurz trvá 21 dní

USA
Symantec Research Labs Graduate Fellowships  
uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie:
www.symantec.com/about/careers/college/fellowship.jsp
Symantec Research Labs Graduate Fellowships umožňujú 
absolvovať doktorandom technického zamerania ročný 
výskumný pobyt v laboratóriách spoločnosti Symantec. 

Štipendiá Gettyho nadácie na výskumné a umelecké 
pobyty, uzávierka: v závislosti od konkrétneho programu, 
bližšie informácie: www.getty.edu/foundation/apply/
The Getty Foundation poskytuje štipendiá pre doktorandov 
zamerané na umenie a výskum umenia, konzervovanie 
umeleckých diel, manažment a riadenie v oblasti umenia. 
Nadácia poskytuje rôzne granty podľa aktuálne stanovených 
priorít. 
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Štipendijný program UniCredit & Universities
bližšie informácie: www.unicreditanduniversities.eu
UniCredit & Universities ponúka možnosť uchádzať sa  
o štipendium na doktorandské štúdium v oblasti ekonómie  
a financií. Podmienkou na získanie štipendia „UniCredit & 
Universities US PhD Scholarship award“ je akceptácia na jednej 
z 5 prestížnych univerzít (University of Chicago Booth School 
of Business; Harvard University Department of Economics; MIT 
Department of Economics; Princeton University Department of 
Economics; Stanford University Department of Economics).

Štipendijný program University v Južnej Alabame 
– Hooker-Kubik 
uzávierka: 1. január (každoročne), bližšie informácie:  
www.southalabama.edu/departments/international/
studyabroad/scholarships.html
Na základe podpory Nadácie Hooker-Kubik udeľuje Univerzita 
v Južnej Alabame štipendiá študentom, ktorí na nej študujú 
(podpora na 1 – 2 semestre) a študentom, ktorí študujú na 
východoslovenských univerzitách. 

VEĽKÁ BRITÁNIA
Warburgov inštitút Londýnskej univerzity (University  
of London)
uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: 
http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/short-term/  
a http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/long-term/
The Warburg Institute ponúka doktorandom so zameraním na 
históriu a kultúru štipendiá na krátkodobé a dlhodobé pobyty, 
ktoré sa budú realizovať na School of Advanced Study  
v Londýne. Štipendiá sú určené doktorandom s minimálne 
jedným rokom výskumu na dizertačnej práci.

Frederick Soddy Award
uzávierka: 22. február (každoročne), bližšie informácie: 
www.rgs.org/OurWork/Grants/Postgraduate+grants/
Frederick+Soddy+Award.htm
Doktorandi alebo malá skupina doktorandov sa môže uchádzať 
o štipendium na štúdium socio-ekonomicko-kultúrneho života 
regiónu. Výskum sa môže uskutočniť vo Veľkej Británii alebo 
inde vo svete. The Frederick Soddy Trust každoročne udeľuje 
jedno štipendium.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
http://www.southalabama.edu/departments/international/studyabroad/scholarships.html
http://www.southalabama.edu/departments/international/studyabroad/scholarships.html
http://www.rgs.org/OurWork/Grants/Postgraduate+grants/Frederick+Soddy+Award.htm
http://www.rgs.org/OurWork/Grants/Postgraduate+grants/Frederick+Soddy+Award.htm
http://www.rgs.org/OurWork/Grants/Postgraduate+grants/Frederick+Soddy+Award.htm
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Inovatívne siete odbornej prípravy (ITN) – Opatrenia Marie Skłodowska-Curie 

Opatrenia Marie Skłodowska-Curie sa zameriavajú na 
excelentné a inovatívne školenia pre mladých výskumníkov, ktorí 
zohrávajú dôležitú úlohu v budúcnosti Európy, ako aj podporujú 
atraktívnosť kariéry výskumníkov a prispievajú k výmene  
a zdieľaniu skúseností a vedomostí, a to najmä prostredníctvom 
medzinárodnej a medzisektorovej mobility. Opatrenia Marie 
Skłodowska-Curie nemajú tematické priority, sú otvorené 
všetkým výskumným odborom, od základného výskumu, až po 
inovácie a uplatnenie na trhu. Jedinou výnimkou z financovania 
sú výskumné oblasti, ktoré spadajú pod zmluvu o Euratome. 
Dôraz je kladený na účasť neakademického sektora pre 
posilnenie dopadu opatrení. 

Inovatívne siete odbornej prípravy (Innovative  
Training Networks – ITN) ponúkajú mladým výskumníkom 
možnosť zlepšiť ich výskumné schopnosti, pridať sa  
k etablovaným vedeckým tímom a zároveň si zlepšiť 
kariérne vyhliadky. Cieľom je odborne pripraviť novú 
generáciu kreatívnych a inovatívnych mladých výskumníkov 
s podnikateľským cítením schopných reagovať na súčasné aj 
budúce výzvy; zvýšiť excelentnosť a štrukturovať odbornú 
prípravu vo výskume a doktorandskom štúdiu, poskytnúť 
výskumníkom možnosť získať kompetencie potrebné pre 
verejný aj súkromný sektor; a ponúknuť perspektívu kariéry 
v akademickom aj súkromnom sektore prostredníctvom 
medzinárodnej, medziodborovej a medzisektorovej mobility. 
Žiadateľmi a účastníkmi projektu sú však vždy 
organizácie (univerzity, výskumné centrá, malé alebo 
stredné podniky, veľké podniky, neziskové organizácie, ktoré 
sú zapojené do výskumu alebo výskumnej prípravy), nie 
jednotlivci. Cieľovou skupinou sú však mladí výskumníci, 
ktorých výskumné pozície a mobilita sa financujú z projektu.

ITN majú 3 formy:
1. European Training Networks (ETN)  
    – Európske siete odbornej prípravy
2. European Industrial Doctorates (EID)  
    – Európske priemyselné doktoráty
3. European Joint Doctorates (EJD)  
    – Európske spoločné doktoráty

1. European Training Networks (ETN)
Predloženie programu pre ETN vyžaduje minimálne tri 
organizácie z troch členských štátov EÚ alebo asociovaných 
krajín. Nad rámec tejto požiadavky môže projektové konzorcium 
pozostávať z ďalších organizácií z celého sveta (v rámci 
podmienok účasti v programe Horizont 2020), pričom sa 
odporúča, aby konzorcium pozostávalo zo 6 – 10 prijímateľov. 
Nie je to síce podmienkou, ale očakáva sa, že organizácie budú 
z rôznych sektorov a projekt zabezpečí medzisektorovú  
a medziodborovú odbornú prípravu, ako aj zaručí vysokú kvalitu 
odborného vedenia mladých výskumníkov. Všetci prijímatelia 
musia prijať na výskumnú pozíciu aspoň jedného výskumníka. 

2. European Industrial Doctorates (EID)
Podmienkou tohto zoskupenia je, že bude zložené minimálne 
z dvoch účastníkov z rozdielnych členských štátov EÚ alebo 
asociovaných krajín a minimálne jeden z nich bude oprávnený 
udeľovať doktorandské tituly a jeden musí pochádzať  
z neakademického sektora. Ďalšie zapojené organizácie môžu 
mať sídlo v ľubovoľnej krajine a pochádzať z akéhokoľvek 
sektora. Každý prijatý výskumník musí byť zapísaný ako 
doktorand u partnera z akademického sektora a musí stráviť 
minimálne 50 % svojho času v súkromnom (neakademickom) 
sektore (u prijímateľa alebo partnerov) a mať školiteľov  
z oboch sektorov. Výskum sa v projekte vykonáva u každého 
z účastníkov len ako súčasť doktorandského štúdia, pričom 
cieľom je podporiť dlhodobý a priemyselne orientovaný výskum.

Innovative Training Networks (ITN)  
Marie Skłodowska-Curie Actions

3. European Joint Doctorates (EJD)

Hlavnou úlohou tohto zoskupenia je poskytovať mladým 
výskumníkom v Európe spoločný doktorandský program 
vedúci k udeleniu spoločného, dvojitého alebo viacnásobného 
doktorandského titulu. Projekt predkladajú  minimálne traja 
účastníci z rozdielnych členských štátov EÚ alebo asociovaných 
krajín, ktorí sú oprávnení udeľovať doktorandské tituly. 
Podmienkou je spoločné školenie doktorandov a vytvorenie 
spoločnej štruktúry riadenia doktorandského programu 
– prijímanie, výber, školenie, monitorovanie a hodnotenie. Každý 
doktorand musí byť prijatý a zapísaný na spoločný doktorandský 
program a absolvovať medzinárodnú mobilitu. Pridať sa 
môžu aj organizácie z celého sveta, ktoré spĺňajú podmienky 
Horizontu 2020.

Minimálny počet účastníkov

Účasť  
v konzorciu

ETN EID EJD

Prijímateľ

3 (EÚ alebo AK) 2 (EÚ alebo AK)
1 udeľuje dokto-
randské tituly,  
1 z neakademické-
ho sektora

3 (EÚ alebo AK)
3 udeľujúce 
doktorandské tituly

Partner
nie je stanovené 
minimum (EÚ, AK, 
tretích krajín)

nie je stanovené 
minimum (EÚ, AK, 
tretích krajín)

nie je stanovené 
minimum (EÚ, AK, 
tretích krajín)

Prehľad úloh

Účasť  
v konzorciu

Nábor (zápis) 
výskumníkov

Školenie a/alebo 
prijímanie 

vysielaných 
výskumníkov

Priamo pridelený 
grant

Prijímateľ áno áno áno

Partner nie áno

nie (uplatňuje si 
uhradenie nákladov 
za výskumný 
školiaci program od 
prijímateľov)
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Inovatívne siete odbornej prípravy (ITN) – Opatrenia Marie Skłodowska-Curie 
Existujú dve možnosti, ako môže byť výskumník zamestnaný  
v rámci organizácií, ktoré formujú EID alebo EJD. V prvom 
prípade je výskumník zamestnaný na plný úväzok jedným 
prijímateľom a vysielaný na určitý čas do ostatných 
partnerských organizácii alebo k ostatným prijímateľom. 
V druhom prípade je výskumník zamestnávaný každým 
prijímateľom zvlášť na obdobie, ktoré tam bude pôsobiť.

Účastníci mobility – cieľová skupina projektu

Výskumníci, ktorí sa uchádzajú o pozíciu v zoskupení ITN musia 
byť na začiatku svojej výskumnej kariéry a spĺňať kritéria 
tzv. „Early-Stage Researchers (ESRs)“, čo znamená, že ich 
výskumná kariéra v čase náboru do siete ITN nepresahuje 
dĺžku 4 roky (spravidla sa počíta od ukončenia 2. stupňa 
vysokoškolského vzdelania) a zatiaľ nezískali titul PhD. Kandidáti 
môžu byť akejkoľvek národnosti. Dôležité však je, aby sa 
nezdržiavali alebo nevykonávali hlavnú činnosť (prácu, štúdium) 
v cieľovej krajine náboru dlhšie ako 12 mesiacov za posledné  
3 roky. 

Otvorené pracovné a štipendijné ponuky pre výskumníkov  
v rámci opatrení Marie Skłodowska-Curie sú zverejňované 
prostredníctvom http://ec.europa.eu/euraxess/index.
cfm/jobs/index a zobrazia sa špecificky pri uplatnení filtra 
Marie Curie Actions alebo na http://ec.europa.eu/research/
mariecurieactions/apply-now/jobs-for-you/index_en.htm 

Dĺžka trvania projektu, výskumných pozícií  
a ďalšej mobility

Trvanie projektu je limitované na 48 mesiacov a mladý 
výskumník sa na ňom môže zúčastniť v maximálnej dĺžke 36 
mesiacov a minimálnej 3 mesiace.
V prípade získania pozície na základe náboru u jednej 
z organizácií siete môže byť výskumník vyslaný do inej 
organizácie konzorcia v rozsahu maximálne 30 % z celkovej 
dĺžky trvania pozície v projekte.

Typické aktivity ITN zahŕňajú napríklad: školenie 
prostredníctvom výskumu, školiace aktivity siete konzorcia ako 
sú workshopy, letné školy, ktoré obsahujú multidisciplinárny 
a medzisektorový aspekt, štruktúrované kurzy napríklad na 
báze prednášok, výmenné pobyty medzi účastníkmi ITN, 
alebo pozvanie hosťujúcich výskumníkov na domovskú 
organizáciu. V prípade doktorandských programov EID a EJD 
by mala byť načrtnutá osnova školiaceho programu, pričom 
sa odporúča stanovenie ECTS kreditov. Aktivity siete by mali 
byť koordinované. S cieľom rozšírenia profesijného uplatnenia 
výskumníkov aktivity v projekte zahŕňajú aj školenia na získanie 
prenositeľných zručností (napr. ochrana duševného vlastníctva, 
podnikanie, komunikačné zručnosti, etika, písanie vedeckých 
článkov, písanie projektových žiadostí).

Oprávnené výdavky
Finančná podpora z ITN pokrýva 100 % nákladov presne 
vymedzených programom. 
V rámci jedného multilaterálneho projektu je možné naplánovať 
a financovať maximálne 540 osobomesiacov na mzdy 
výskumníkov. V prípade projektu v rámci schémy EID, na 
ktorom sa podieľajú len 2 organizácie, je možné financovať len 
180 osobomesiacov. 
Pre mladých výskumníkov (ESR) je pevne určená mesačná 
sadzba vo výške 3 110 eur, na ktorú sa uplatňuje korekčný 
koeficient podľa cieľovej krajiny a ktorá zahŕňa všetky povinné 
odvody v súlade s národnou legislatívou. Vybraní výskumníci by 
mali byť zamestnaní v hosťujúcej organizácii na základe riadnej 
zamestnaneckej zmluvy, len v prípadoch, kedy to neumožňuje 
národná legislatíva, môžu byť prijatí na základe štipendia 
(aspoň s minimálnym sociálnym zabezpečením).  
V takom prípade sa výška mesačnej sadzby kráti na 50 %   
z vyššie uvedenej sumy. K tejto mesačnej odmene sa pridáva aj 
príspevok na mobilitu vo výške 600 eur mesačne. Výskumník/
výskumníčka, ktorý/ktorá má rodinu (deti, manželku/manžela, 
alebo partnerku/partnera uznanú na formálnej úrovni štátom), 
má nárok aj na rodinný príspevok vo výške 500 EUR mesačne.
Organizácia získava prostriedky vo výške 1 800 EUR na osobo-
mesiac za prijatého výskumníka určené na realizáciu projektu, 
výdavky súvisiace s výskumnou činnosťou, školné (ak sa 
uplatňuje), účasť na školeniach výskumníka apod. Nad rámec 
tohto príspevku prijímateľ získava 1 200 EUR na osobomesiac 
určených na manažment a režijné výdavky.

Projekty ITN možno predkladať do 13. januára 2015. 
Na rok 2015 bolo vyčlenených 370 miliónov EUR (z toho  
25 miliónov EUR na EID a 28 miliónov EUR na EJD). Výzva je 
zverejnená na: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/
desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-itn-2015.
html
Návrhy projektov ITN sa vyberajú na základe otvorenej súťaže. 
Proces výberu je nezávislý a transparentný, založený na 
excelentnosti projektovej žiadosti, dopade a implementácií.

Užitočné linky a kontakty: 

http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/ – informácie  
o štipendijnom programe Opatrenia Marie Skłodowska-Curie 
(Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA)
http://ec.europa.eu/euraxess/ – európsky portál pre 
výskumných pracovníkov EURAXESS – Researchers in Motion

Národný kontaktný bod na Slovensku  
pre opatrenia Marie Skłodowska-Curie
Mgr. Iveta Hermanovská
Centrum vedecko-technických informácií SR (CVTI SR) 
Lamačská cesta 8/A, 811 04 Bratislava
tel.: 02/69253 164
e-mail: iveta.hermanovska@cvtisr.sk
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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. Odporúčame vám pozrieť si 
„Často kladené otázky (help)“, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou  
a ako podať žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne 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
Štipendijný program EHP Slovensko – Prípravné návštevy a stretnutia
Uzávierka: 13. február 2015 

Štipendijný program EHP Slovensko je nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov 
vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku  
a partnerskými organizáciami v donorských štátoch – Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku.
Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby (nie jednotlivec), a to stredné a vysoké školy, ktoré majú za partnera minimálne  
1 strednú, resp. vysokú školu so sídlom v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku. 

Cieľom prípravných návštev a stretnutí je nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych 
kontaktov. Účelom stretnutí by malo byť naplánovanie spoločného projektu a/alebo pripravenie podmienok pre ďalší rozvoj 
spolupráce, predovšetkým príprava projektového zámeru v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko, a to na podporu 
inštitucionálnej spolupráce s inštitúciami v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.
Žiadosti môžu byť podporované len do vyčerpania finančných limitov alokovaných na výzvu (predpokladaný objem celkovej 
alokácie v plánovanej výzve je 17 200 EUR). Maximálna výška grantu na jednu žiadosť je 4 500 EUR.
Bližšie informácie o opatrení a plánovanej výzve: www.spehp.saia.sk 

Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2015 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2015/2016) 

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. 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

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/

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

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania 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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/vyzva-eea-ehp-sk06-i-02
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.stipendia.sk
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Štipendijný program UniCredit & Universities na magisterské štúdium
Uzávierka: podľa zvolenej školy

UniCredit & Universities ponúka možnosť uchádzať sa o štipendium na magisterské štúdium v oblasti ekonómie a financií na 
jednej z európskych prestížnych univerzít. Štipendium pokrýva školné poplatky a životné náklady počas celého magisterského 
štúdia. Podmienkou na získanie štipendia „UniCredit & Universities Master scholarships“ je akceptácia na jednej z prestížnych 
univerzít: 

• Barcelona Graduate School of Economics – ročné štipendium na magisterské štúdium ekonómie a financií (MA)
• Bocconi University of Milan –dvojročné štipendium magisterské štipendium ekonómie a sociálnych vied alebo financií (MSc)
• London School of Economics – dvojročné štipendium na magisterské štúdium na Fakulte ekonómie (MRes)
• Mannheim University – dvojročné štipendium na magisterské štúdium ekonómie (MA)
• Oxford University – dvojročné štipendium na magisterské štúdium ekonómie (MPhil)
• Stockholm School of Economics – dvojročné štipendium na magisterské štúdium ekonómie (MSc)
• Toulouse School of Economics – ročné štipendium na magisterské štúdium ekonómie (MA)

Bližšie informácie: www.unicreditanduniversities.eu

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/

Štipendium LEAF – Slovak Professionals Abroad
Uzávierka: 31. december 2014

Slovenskí občania, interní študenti univerzity v zahraničí (bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium), alebo prijatí na 
postgraduálne (t. j. vyššie ako bakalárske) štúdium na zahraničnej univerzite, sa môžu uchádzať o štipendium LEAF. Výhodou je 
štúdium na univerzitách, ktoré sa dlhodobo umiestňujú na popredných miestach Šanghajského rebríčka a pracovná skúsenosť 
(aj čiastočný úväzok počas štúdia, odborné stáže, start-up atď.). Štipendium nie je určené študentom, ktorí študujú v zahraničí 
na krátkodobom výmennom programe (napríklad Erasmus).
Bližšie informácie: www.leaf.sk/stipendia

Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 1. január 2015

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných 
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím, ktorí sú v akademickom roku 2014/2015 
zapísaní na bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe. 
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe

Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2015

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom 
projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul, 
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch 
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi  
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische 
Hochschule Zürich).
Bližšie informácie: www.society-in-science.org/home.html
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Medzinárodný bakalaureát – United World College (UWC)
Uzávierka: 15. január 2015

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 (úplné, čiastočne), ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, 
nezahŕňajú náklady na cestovné a vreckové. 
Na roky 2015/2017 sú v ponuke štipendiá na Li Po Chun UWC, Hong Kong; UWC of Adriatic, Taliansko; UWC Mahindra, India; 
Dilian UWC, Arménsko; Robert Bosch UWC, Nemecko; UWC Mostar, Bosna a Hercegovina a UWC Maastricht, Holandsko. 
Bližšie informácie www.uwc.sk. 

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 31. január 2015

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

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

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

Bližšie informácie: www.visegradfund.org

Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google
Uzávierka: 2. február 2015

The Google Anita Borg Memorial Scholarship je určené ženám s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré sú študentkami 
dennej formy štúdia (full-time student) bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia informatiky, počítačového 
inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví na univerzite v Európe, Strednom východe alebo Afrike. 
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea

Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: 9. február 2015 (dlhodobé pobyty) a priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobé 
pobyty)

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

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

 Štipendium EMBO na dlhodobý výskumný pobyt
Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nesmeli uplynúť od získania titulu PhD. 
viac ako 2 roky), ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana členskej krajiny EMBC  
v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na jeden až dva roky.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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Nadácia Tatra banky – Grantový program Stredoškoláci do sveta
Uzávierka: 10. marec 2015

Grantový program podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou,  
a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na 
škole obdobného zamerania v zahraničí. V rámci grantového programu budú poskytované granty maximálne do výšky  
1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, 
stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi...) alebo so štúdiom na škole 
obdobného typu na polrok alebo celý školský rok alebo celý školský rok.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

 BELGICKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 26. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

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

Štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2015 

 letný kurz flámskeho (holandského) jazyka, literatúry a kultúry v Gente
Letný kurz je určený pre cudzincov, ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. 
Uchádzači musia mať znalosti holandského jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré 
sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium. Kurz sa uskutoční od 26. júla do 15. augusta 2015. 
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch

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

 

 BULHARSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 5. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
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 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: 24. február 2015 (odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

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

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

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

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

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 
Uzávierka: 17. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

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

AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január a 1. apríl 2015 

Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems – 
AIPES) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na medzinárodný letný kurz v oblasti politickej ekonómie  
v anglickom jazyku v Prahe.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes

Akadémia vied Českej republiky 
Uzávierka: 28. február a 31. august 2015 (Fellowship J. Dobrovského), priebežne  (Fellowship J. E. Purkyně)

 Fellowship Josefa Dobrovského 
Cieľom štipendia je podpora českých štúdií formou krátkodobých študijných pobytov mladých zahraničných výskumníkov 
(spravidla do 35 rokov) v ústavoch AV ČR, ktorí pre svoju vedeckú prácu potrebujú študovať v Českej republike tamojšie 
historické, kultúrne, umelecké, jazykové, geografické a prírodné reálie. 
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship-josefa-dobrovskeho/ 

 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov
Cieľom štipendia je získať pre pracoviská akadémie vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 40 rokov. 
Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk. 
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship_purkyne/index.html 

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

Uzávierka: 5. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

 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 2015 (okrem krátkodobého vedeckého pobytu, ktorý má uzávierku 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. 

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

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

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

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

 ESTÓNSKO 
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. marec 2015 

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

 FRANCÚZSKO
Eiffelove štipendiá excelentnosti
Uzávierka: 9. január 2015

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské (12 až 24 mesiacov) a doktorandské štúdium (spoločné vedenie dizertačnej práce, 
max. 10 mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí zaviazať 
navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:  
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom 
prostredí, informačné a komunikačné vedy, 2. ekonómia a manažment, 3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy. 
Bližšie informácie: www.campusfrance.org/fr/eiffel

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
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Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2015 

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

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

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

Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium (Core Fellowship Program)
Uzávierka: 13. január 2015 

The Camargo Foundation Core Fellowship Program je určené pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu 
francúzskej a frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov  
a vedcov v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 8-týždňový pobyt na jeseň 
2015 a 4-, 8- a 11-týždňový pobyt v zime 2016. 
Bližšie informácie: www.camargofoundation.org/toapply.asp

Magisterské 3-ročné štúdium na École Normale Supérieure v Paríži 
Uzávierka: 10. február 2015 

ENS každoročne poskytuje štipendium na magisterské štúdium 30 zahraničným študentom všetkých odborov, ktorých vyberá 
spomedzi najlepších uchádzačov na základe výborných výsledkov.
Bližšie informácie:www.ens.fr/admission/selection-internationale/?lang=fr 

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line 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.

Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 31. január 2015 

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

http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2
http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a
http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
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 HOLANDSKO
Štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2015 

 letný kurz flámskeho (holandského) jazyka, literatúry a kultúry v Zeiste
Letný kurz je určený pre cudzincov, ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. 
Uchádzači musia mať znalosti holandského jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré 
sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium. Kurz sa uskutoční od 13. júla do 1. augusta 2015. 
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch

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

 

Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 1. február 2015 

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.
Bližšie informácie: www.hagueacademy.nl/summer-programme/scholarships/

 CHORVÁTSKO
Medzinárodný štipendijný program pre skúsených výskumníkov NEWFELPRO 
Uzávierka: 31. december 2014 (posledná výzva v rámci programu)

 
Program NEWFELPRO (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia) je 
štipendijný projekt chorvátskej vlády, ktorý je spolufinancovaný prostredníctvom programu Marie Curie FP7-PEOPLE-2011-
COFUND. Zahraniční výskumníci zo všetkých vedeckých oblastí sa môžu uchádzať o štipendiá na 12- a 24-mesačné výskumné 
pobyty v Chorvátsku (Incoming fellowship scheme). Štipendiá budú udelené na základe kvality prihlásených výskumných 
projektov. Návrhy projektov sa odovzdávajú výlučne v elektronickej forme v anglickom jazyku.

Bližšie informácie: www.newfelpro.hr

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 12. február 2015 on-line na www.granty.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, 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://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
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 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.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. 

 ISLAND

Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka 
Uzávierka: 1. február 2015

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na Islandskej 
univerzite od septembra 2015 do apríla 2016. Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo 
iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného 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 

 IZRAEL 
Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2014 

Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu uchádzať o 2- až 12-mesačný pobyt v rámci Visiting 
Professors Program. Pobyt sa uskutoční medzi októbrom 2015 a septembrom 2016.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting_prof_long_doc.html

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

Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov. Podmienkou je kontakt na japonského 
školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 a viac mesiacov v predchádzajúcom období. Dlhodobé 
štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 1 až 12 mesiacov. 
 Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
 Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov – 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.oms.sav.sk 

Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 15. január 2015 

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom (obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom, 
vedcom a úradníkom) so záujmom o Japonsko a spoluprácu Európskej únie s Japonskom z rôznych perspektív (obchod/prístup 
na trh, otázky priemyselnej politiky, výskumu a vývoja atď.) možnosť absolvovať 6-mesačný výskumný pobyt v centre v Tokiu. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/other-activities/minerva-fellowship

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting_prof_long_doc.html
http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting_prof_long_doc.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=25&news_no=4834
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Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2015 

Program je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. Študenti dostávajú grant  
15 000 eur na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový kurz, 
semináre a ubytovanie. Pobyt sa uskutoční od septembra 2015 do augusta 2016 a skladá sa z týždňového seminára o Japonsku, 
4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať 
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo, 
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia. Uprednostnení môžu 
byť študenti z Bulharska, Dánska, Estónska, Chorvátska, Írska, Luxemburska, Malty a Slovinska. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 JORDÁNSKO
Štipendiá ACOR pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2015 

Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka na rok 2015/2016 viacero 
štipendií, o niektoré sa môžu uchádzať vysokoškolskí študenti a doktorandi z celého sveta. Tieto štipendiá podporujú účasť 
na projektoch archeologického výskumu v Jordánsku (napríklad Bertt and Sally de Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, 
Pierre and Patricia Bikai Fellowship).
Bližšie informácie: http://www.acorjordan.org, http://www.bu.edu/acor/1page15-16.htm 

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 5. marec 2015 on-line na www.granty.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: 10. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

 LUXEMBURSKO
Európsky parlament – Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl
Uzávierka: 15. február 2015

3-mesačné stáže sú určené absolventom vysokých skôl na doplnenie vedomostí, 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

http://www.acorjordan.org
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=68
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69
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 MACEDÓNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 12. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

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

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 26. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

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

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

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

Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 1. február 2015 

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

Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne 

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

 MOLDAVSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 30. január 2015 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
    pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk
  letný kurz moldavského jazyka (21 dní) pre študentov 1. stupňa VŠ, študentov 2. stupňa VŠ a vysokoškolských učiteľov 
   so základmi moldavského jazyka. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
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 NEMECKO

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 2014 

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

Berlínsky program pre umelcov
Uzávierka: 1. január 2015

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

 

Štipendium DAAD na postdoktorandský pobyt (P.R.I.M.E.)
Uzávierka: 1. február 2015

Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) ponúka nový program spolufinancovaný programom Opatrenia Marie 
Sklodowska-Curie. Program Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.) je určený postdoktorandom 
zo všetkých odborov. Štipendium sa udeľuje na 18 mesiacov, pričom 12 mesiacov musí byť strávených v zahraničí a ďalších  
6 mesiacov na nemeckej univerzite.
Bližšie informácie: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-international-
mobility-experience/, https://www.daad.de/medien/deutschland/promotionen/ausschreibung_prime2015__deutsch.pdf

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2015

Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré bakalárske 
a magisterské kurzy. V roku 2015 sa uskutočnia od 20. júna do 30. júla. Študenti škandinávskych štúdií sa môžu uchádzať  
o štipendiá ISS Scandinavian Studies Scholarships. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (potvrdená 
certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).
Bližšie informácie: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/

 POĽSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 19. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov  
     2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ 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, 
     študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná znalosť poľského jazyka. Prednosť 
     majú slovakisti a polonisti.

http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
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
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Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. február 2015 

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

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2015, priebežne (krátkodobý pobyt) on-line na www.scholarships.at

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

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

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

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
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.

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od 
vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2015 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi  
zo spoločensko-vedných odborov. 

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

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2015 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 vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 1. marec 2015 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 a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu 
má štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.

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

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

http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
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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Rakúska akadémia vied
Uzávierka: 15. marec 2015 

 Cena Ignáca Liebena
Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním 
na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). 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/

Európske fórum Alpbach – štipendiá na kongres a letnú školu
uzávierka: 31. marec 2015  

V rámci Európskeho fóra Alpbach (EFA) sa každoročne uskutočňujú letné školy so zameraním na ekonómiu a európske 
záležitosti. Študenti vysokých škôl do 30 rokov a učitelia vysokých škôl do 40 rokov získavajú v prípade úspešného výberu zľavu 
zo školného (podrobnosti na webovej stránke fóra). Študenti VŠ a absolventi do 30 rokov sa môžu uchádzať o štipendium na 
pobyt na fóre a sprievodných podujatiach. V roku 2015 sa fórum uskutoční od 19. augusta do 4. septembra. 
Bližšie informácie: www.alpbach.org/en/efa15_en/organisation_en/scholarships-2/

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 62 500 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora  
68 690 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/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

 RUMUNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 10. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

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

http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
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 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 6. február 2015 on-line na www.saia.sk

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

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

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. 
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt musí byť absolvovaný na štátnej vysokej škole.

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

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

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

Kultúrna stáž v Petrohrade
Uzávierka: 1. február 2015

Lichačevova nadácia ponúka každoročne 2-týždňovú kultúrnu stáž v ruskom Petrohrade odborníkom v oblasti kultúry a umenia, 
ktorí pracujú na projektoch týkajúcich sa ruskej kultúry. V roku 2015 sa uskutoční od 11. mája do 24. mája.  
Bližšie informácie: http://cf.lfond.spb.ru

 SLOVENSKO
Štipendium Radislava Matuštíka pre mladých kurátorov
Uzávierka: 16. január 2015

Cieľom projektu Galérie mesta Bratislavy je podpora mladých kurátorov a získanie kurátorskej praxe v galérii. Štipendium je 
určené študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl; interným doktorandom  
a absolventom do troch rokov od ukončenia štúdia. Výstava víťazného projektu sa uskutoční 14. apríla – 31. mája 2015 v Galérii 
aktualít Pálffyho paláca GMB.
Bližšie informácie: http://gmb.bratislava.sk/sk/content/stipendium-pre-mladych-kuratorov

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 12. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

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

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
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=77
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 letná škola a seminár slovinského jazyka  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy). 

 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou 
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou 
krajinou JZR)
Uzávierka: 17. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk

 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, 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, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a 
vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. január 2015 (pre pobyty začínajúce sa v auguste 2015)

The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka vynikajúcim študentom z celého sveta štipendiá na 4-ročné 
doktorandské štúdium na troch singapurských univerzitách (Nanyang Technological University, National University of Singapore, 
Singapore University of Technology and Design). 
Bližšie informácie: www.a-star.edu.sg/singa-award/

 ŠPANIELSKO 
Štipendium na letnú školu na Barcelona Graduate School of Economics
Uzávierka: 15. január 2015 

UniCredit & Universities ponúka štipendium na letnú školu, v trvaní maximálne 3 týždne, na Barcelona Graduate School of 
Economics. O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí absolvovali aspoň 2-ročné vysokoškolské štúdium, alebo ktorí sú 
zapísaní v magisterskom študijnom programe v odboroch ako ekonómia, financie, bankovníctvo, manažment, politické vedy  
a právo. Úspešný uchádzač získa grant (vo výške 1 500 EUR) a budú mu uhradené aj školné poplatky.
Bližšie informácie: www.unicreditanduniversities.eu  

 ŠVAJČIARSKO
Univerzita v Ženeve – štipendium na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 15. marec 2015

Fakulta prírodných vied Univerzity v Ženeve poskytuje zahraničným študentom štipendiá na celé magisterské štúdium. 
Excellence Master Fellowships sú určené vynikajúcim študentom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inej krajine. Štipendium 
(10 000 až 15 000 CHF/ročne) sa udeľuje najprv na jeden akademický rok. V prípade úspešného štúdia je následne predĺžené. 
Bližšie informácie: www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Masters/ExcellenceMasterFellowships_en.html

 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCKF)
Uzávierka: 15. január 2015

Cieľom nadácie je podpora výučby čínskeho jazyka a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných 
krajín. Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom grantových programov (Ph.D. Dissertation Fellowship; CCK Post-Doctoral 
Fellowship). Podávanie on-line žiadostí je spravidla od 1. decembra.
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/e-europeDDPD.htm

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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Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 15. február 2015

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

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 2015 (pobyty začínajúce sa v septembri 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/en/apply/requirements.

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) 
Uzávierka: posledný pracovný deň každého mesiaca

 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Cieľom programu Štipendií pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne (Fellowships 
for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave) je podporiť účasť excelentných zahraničných vedcov na 
seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách a v priemysle. Program 
podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej inštitúcii a plánujú 
ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci 
– krátkodobý pobyt – max. 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci – dlhodobý pobyt – max. 12 mesiacov; pobyt pre 
výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov. Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo 
prijímajúca inštitúcia. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 19. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

 seminár ukrajinského jazyka 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský 
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.
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 USA 
Štipendiá Global Outreach pre stredoškolákov 
uzávierka: 15. január 2015 

Global Outreach – Catholic Exchange Program je ročný katolícky štipendijný program určený mladým stredoškolským lídrom 
zo strednej a východnej Európy. Študenti sú umiestňovaní do hostiteľských rodín a študujú na katolíckych školách v štátoch 
Wisconsin a Nebraska. Od študentov sa očakáva, že sa budú aktívne zapájať do školských a mimoškolských aktivít a aktivít  
v hostiteľských rodinách – športy, divadlo, lokálna komunita a po ročnom štúdiu sa vrátia do domovskej krajiny a ukončia 
stredoškolské vzdelanie.
Bližšie informácie: http://www.globaloutreachprogram.com/index.cfm?load=page&page=4

Letný transatlantický seminár Benjamina Franklina 
Uzávierka: 28. február 2015 

Program umožňuje stredoškolských študentov pobyt na Wake Forest University v Severnej Karolíne a Purdue University 
v Indiane od 27. júna do 25. júla 2015. Cieľom Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Seminar je rozvíjať 
transatlantické vzťahy, upevňovať vzťahy medzi americkou a európskou mládežou z rôznych etnických, náboženských  
a národných skupín, rozvíjať vzájomné porozumenie medzi USA a Európou a vytvárať skupinu mladých lídrov, ktorí budú 
rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti medzi svojimi rovesníkmi. Uchádzači musia byť vo veku 16 až 18 rokov (k 27. júnu 
2015), mať výbornú znalosť angličtiny, dosahovať výborné študijné výsledky, mať záujem o transatlantické vzťahy  
a diplomaciu, o komunitu a mimoškolské záujmy a nemať žiadnu skúsenosť s pobytom alebo cestovaním v USA. 
Prihláška sa zasiela D.Polčíkovej (Veľvyslanectvo USA; e-mail: PolcikovaD@state.gov). 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk 

 VEĽKÁ BRITÁNIA 
Dulvertonovo štipendium na ročný magisterský program na Oxfordskej univerzite
uzávierka: 9. a 23. január 2015 (podľa zvoleného programu) 

Dulverton Scholarships umožňuje študentom zo strednej a východnej Európy absolvovať ročný magisterský program na 
Oxfordskej univerzite podľa vlastného výberu. Štipendium pokrýva úplné školné a grant na životné náklady (minimálne 12 900 
libier).  
Bližšie informácie: www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/graduate-scholarships/university-wide-scholarships/
dulverton-scholarships#content-tab--2 

Štipendium na letnú školu na London School of Economics
Uzávierka: 15. január 2015 

UniCredit & Universities ponúka štipendium na letnú školu, v trvaní maximálne 3 týždne, na London School of Economics.  
O štipendium sa môžu uchádzať študenti, ktorí absolvovali aspoň 2-ročné vysokoškolské štúdium, alebo ktorí sú zapísaní  
v magisterskom študijnom programe v odboroch ako ekonómia, financie, bankovníctvo, manažment, politické vedy a právo. 
Úspešný uchádzač získa grant (vo výške 1 500 EUR) a budú mu uhradené aj školné poplatky.
Bližšie informácie: www.unicreditanduniversities.eu  

Inštitút pre strategický dialóg: Weidenfeld Hoffmann Scholarships & Leadership Programme
uzávierka: 23. január 2015

Štipendiá umožňujú vynikajúcim absolventom vysokých škôl a mladým profesionálom absolvovať postgraduálne štúdium 
na Univerzite v Oxforde. Uchádzači o štipendium musia mať bakalársky titul. Štipendium pokrýva školné a životné náklady. 
Program administruje Inštitút pre strategický dialóg (Institute for Strategic Dialogue, ISD). Občania SR sa môžu uchádzať  
o štipendiá The Weidenfeld-Hoffmann Scholarship and Leadership Programme a The Weidenfeld-Roland Berger Scholarship and 
Leadership Programme.
Bližšie informácie: www.strategicdialogue.org/weidenfeld-scholarships-programme/
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Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov
uzávierka: 30. január 2015

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo 6-
mesačný študijný pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.  
Bližšie informácie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/page/fellowship-funding

Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky 
Uzávierka: 31. január 2015 

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

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium
uzávierka: 28. február 2015

Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské 
vedy. Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač musí mať doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou pre 
uchádzačov sú už nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej univerzity.  
Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/fellowships/fellowships-at-iash/visiting-research-fellowships/
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 MOBILITNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SASPRO

Program SASPRO je určeným skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách 
Slovenskej akadémie vied. Umožňuje im uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov.
Program je rozdelený na dve mobilitné schémy. Incoming je určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, 
asociovaných krajín a tretích krajín), ktorí sa v priebehu 3 rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali 
alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území SR dlhšie ako 12 mesiacov. Reintegrácia je určená pre 
občanov SR, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov 
EÚ a asociovaných krajín) minimálne 3 roky pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju 
hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.
Uzávierka druhej výzvy je 28. januára 2015. Bližšie informácie: www.saspro.sav.sk/SK

 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
zmyslu pre európsku identitu a integráciu, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie rôznych 
mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym rozmerom.
Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov Európskej 
únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. 
Termín na podávanie prihlášok je 2. februára 2015. Prihlášky možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov 
Európskej únie. Formuláre prihlášok sú k dispozícii na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre 
mládež – www.charlemagneyouthprize.eu.

 DEŇ AKADEMICKEJ MOBILITY A INTERNACIONALIZÁCIE V.

SAIA, n. o., v rámci programov, ktoré zabezpečuje na základe zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  
a športu SR, Úradom vlády SR, Európskou komisiou a s ďalšími partnerskými organizáciami, organizovala  
3. decembra Deň akademickej mobility a internacionalizácie V. Cieľom podujatia bolo poskytnúť pracovníkom 
vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci  
a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných 
programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.
Piaty ročník podujatia sa venoval oblasti rozvoja ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní a vede (inovatívne, 
resp. „priemyselné” doktoráty a ich medzinárodný rozmer), ako aj problematike propagácie vysokoškolského 
štúdia na Slovensku zahraničným záujemcom. Tradične sa venoval aj aktuálnemu dianiu vo vybraných programoch 
podpory medzinárodnej spolupráce, mobility a rozvoja ľudských zdrojov vo vysokom školstve a vede.
Prezentácie sú zverejnené na http://www.saia.sk/sk/konferencie/damai5-prezentacie/ 

 STÁŽE A PRACOVNÉ PONUKY NA SLOVENSKU

Spoločnosť LEAF v spolupráci s partnerskými inštitúciami ponúka Slovákom študujúcim alebo pracujúcim v zahraničí 
pracovné ponuky a stáže. Skúsenosťou na Slovensku im chcú vytvoriť alternatívu k príležitostiam, ktoré dostávajú 
v zahraničí. V ponuke sú aj stáže pre študentov prvých ročníkov bakalárskeho štúdia na univerzitách v zahraničí, ale 
aj pre profesionálov s 5-ročnou a dlhšou praxou. Pre úspešných kandidátov sú v lete 2015 pripravené tiež spoločné 
aktivity organizované LEAF. Príležitosti ponúkajú firmy ako Sygic, McKinsey & Company, Forbes Slovensko, Amazon, 
Made by Vaculik, GA Drilling, neziskové organizácie ako Amnesty International, Transparency International, štátne 
inštitúcie ako ministerstvo zahraničných vecí, ministerstvo školstva, Národná banka Slovenska a veľa ďalších.  
V ponuke je 50 príležitostí (stáží a pracovných ponúk), uchádzači sa môžu prihlásiť na maximálne 5.  
On-line prihlasovanie je do 15. februára 2015. 
Bližšie informácie: www.leaf.sk/prilezitostidoma
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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 či Edufindme – http://edufindme.com.

 EDU virtual EXPOS
virtuálny veľtrh o možnostiach štúdia v krajinách Latinskej Ameriky,  
Stredného východu a Európy 
21. január 2015, 15:00 – 21:00 hod.
Bližšie informácie: http://vimeopro.com/eduwebinars/eduvirtualexposstudents

 8. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania  
     Gaudeamus

27. – 28. január 2015, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Veľtrh práce Profesiadays
25. – 26. február 2015, Bratislava 
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3

5. – 8. marec 2015, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2015, Pobaltie
Vilňus, Litva (12. marec), Riga, Lotyšsko (14. marec), Tallin, Estónsko (15. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/en/fairs/days-of-international-educatio/

 Edufairs, marec 2015, Turecko
Ankara (24. marec), Izmir (26. marec), Istanbul (19., 21. a 22.marecl)
Bližšie informácie: www.edufairs.net

 StudyWorld 2015, 24. – 25. apríl 2015, Berlín, Nemecko
10. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. 
Bližšie informácie: www.studyworld2015.com

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 European universities in research and innovation: People, policies and partnerships
16. – 17. apríl 2015, Antverpy, Holandsko 
Výročná konferencia EUA (European University Association).
Bližšie informácie: http://www.eua.be/
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