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VYSOKOŠKOLSKÉ 
ŠTÚDIUM  

NA BALKÁNE

(Albánsko, Bosna a Hercegovina, 
Bulharsko, Čierna Hora,  

Grécko, Chorvátsko,  
Macedónsko, Kosovo, Srbsko)

• ŠTÚDIUM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

• ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

• ZAUJÍMAVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
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Pracovisko SAIA v Prešove je od 1. 1. 2015 zrušené, záujemcovia  
o informácie môžu využiť služby najbližšieho pracoviska v Košiciach.

www.saia.sk
mailto:bulletin@saia.sk
http://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracoviska-saia-v-bratislave-a-v-regionoch
http://www.facebook.sk/saia.mobility
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VYSOKOŠKOLSKÉ 
ŠTÚDIUM 

 NA BALKÁNE

ALBÁNSKO (Republika e Shqiperise)
Hlavné mesto: Tirana
Rozloha: 28 750 km2

Počet obyvateľov: 2 832 000 (2011)
Administratívne územné členenie: 12 prefektúr (krajov), 
36 okresov, 65 mestských a 309 vidieckych obcí
Úradný jazyk: albánsky

BOSNA A HERCEGOVINA (Bosna i Hercegovina)
Hlavné mesto: Sarajevo
Rozloha: 51 197 km2

Počet obyvateľov: 4 552 000 (2007)
Administratívne územné členenie: Republika srbská 
(člení sa na občiny), Federácia Bosna a Hercegovina 
(člení sa na kantóny a dištrikt Brčko) 
Úradné jazyky: bosniansky, srbský, chorvátsky

BULHARSKO (Balgariya)
Hlavné mesto: Sofia
Rozloha: 111 001 km2

Počet obyvateľov: 7 265 115 (2013)
Administratívne územné členenie: 28 oblastí, 264 okresov
Úradný jazyk: bulharský

ČIERNOHORSKÁ REPUBLIKA (Republika Crna Gora)
Hlavné mesto: Podgorica 
Rozloha: 13 812 km2

Počet obyvateľov: 620 145 (2003) 
Administratívne územné členenie: 21 municipalít 
(opština)

GRÉCKO (Helénska republika; Elliniki Dimokratia)
Hlavné mesto: Atény 
Rozloha: 131 944 km2

Počet obyvateľov: 10 787 690 (2011) 
Administratívne územné členenie: 13 krajov, 
autonómna administratívna oblasť - Sv. hora Athos
Úradný jazyk: novogrécky

CHORVÁTSKA REPUBLIKA (Republika Hrvatska)
Hlavné mesto: Záhreb (Zagreb)
Rozloha: 56 542 km2 (pevnina), 31 067 km2 
(vnútorné a teritoriálne more) 
Počet obyvateľov: 4 422 248 (2005)
Úradný jazyk: chorvátsky
Administratívne územné členenie: 20 žúp + mesto 
Záhreb, 126 miest, 419 opčín (strediskové obce)

MACEDÓNSKA REPUBLIKA (Republika Makedonija) 
Hlavné mesto: Skopje
Rozloha: 25 333 km2

Počet obyvateľov: 2 066 619 (2009)
Úradný jazyk: macedónčina, albánčina (v obciach nad 
20 % menšinového obyvateľstva)
Administratívne územné členenie: 84 samosprávnych 
celkov (občín), 10 z nich tvorí metropolitnú oblasť 
hlavného mesta Skopje

SRBSKÁ REPUBLIKA (Republika Srbija)
Hlavné mesto: Belehrad (Beograd) 
Rozloha: 91 324 km2

Počet obyvateľov: 8 170 566 (2002)
Úradný jazyk: srbský
Administratívne územné členenie: 25 krajov,  
161 okresov/2 autonómne oblasti

Zdroj: www.mzv.sk
Kosovská republika (Republika e Kosovës)

Hlavné mesto: Priština
Rozloha: 10 887 km2

Počet obyvateľov: 1 815 606 (2012)

Srbská provincia Kosovo vyhlásila v roku 2008 
jednostranne nezávislosť. Slovenská republika oficiálne 
Kosovo neuznala. 

V téme tohto čísla Bulletinu SAIA sme sa rozhodli predstaviť 
základné informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia  
v krajinách na Balkáne. 
Balkánsky polostrov alebo Balkán je hornatý polostrov  
v juhovýchodnej Európe obmývaný Jadranským, Iónskym, 
Krétskym, Egejským, Marmarským a Čiernym morom. Balkán 
je historické a zemepisné označenie regiónu juhovýchodnej 
Európy a existuje niekoľko definícií, kde (na území ktorých 
štátov) sa tento región rozprestiera. Najčastejšie sa definuje ako 
územie južne od Sávy a dolného Dunaja (historicky ide o oblasti 
okupované Osmanskou ríšou). 
Západná civilizácia za balkánske krajiny označuje Albánsko, 
Bosnu a Hercegovinu, Bulharsko, Čiernu Horu, Grécko, 
Chorvátsko, Macedónsko, Kosovo a Srbsko (tieto krajiny 
sme zaradili do tohto čísla). V mnohých krajinách sveta sú za 
súčasť Balkánu považované aj Moldavsko, Rumunsko, Slovinsko, 
Maďarsko a Turecko (európska časť). 
Členskými krajinami EÚ sú spomedzi krajín Balkánu Bulharsko, 
Grécko a Chorvátsko; kandidátskymi krajinami sú Albánsko, 
Čierna Hora, Macedónsko a Srbsko (bližšie informácie na portáli 
Európskej únie).
Na nasledujúcich stranách nájdete základné informácie  
o vysokoškolskom vzdelávaní v jednotlivých krajinách, 
zaujímavé webové stránky, na ktorých nájdete bližšie 
informácie, ako aj informácie o štipendiách, ktoré môžu získať 
občania SR na štúdium v týchto krajinách.
Okrem Národného štipendijného programu na podporu mobilít 
(do všetkých krajín) a štipendií programu CEEPUS (do väčšiny 
krajín) sú to aj štipendiá Medzinárodného vyšehradského 
programu pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarship; 
do väčšiny krajín). 

NAJLEPŠIE UNIVERZITY NA BALKÁNE
V najznámejších rebríčkoch univerzít sveta je aj niekoľko  
z Balkánu, päť gréckych, jedna bulharská, chorvátska a srbská:

Academic Ranking of World Universities 2014  
(www.shanghairanking.com)

301 – 400
National and Kapodistrian University of Athens
University of Belgrade

401 – 500 Aristotle University of Thessaloniki

The Times Higher Education World University Rankings 
2014/2015 (www.timeshighereducation.co.uk)

301 – 350 University of Crete

QS University Rankings 2014 
(www.topuniversities.com) 

441 – 450 National Technical University of Athens

451 – 460 University of Crete

461 – 470 Aristotle University of Thessaloniki

491 – 500 National and Kapodistrian University of Athens

601 – 650
University of Patras
University of Zagreb

651 – 700 University of St. Kliment Ohridski
Pri príprave témy sme vychádzali z informácií zverejnených  

na webových stránkach, ktoré sú v texte uvedené.

http://europa.eu/about-eu/countries/index_sk.htm
http://europa.eu/about-eu/countries/index_sk.htm
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Všeobecne o vysokoškolskom štúdiu  
na Balkáne

Všetky krajiny Balkánu prešli na trojstupňový systém 
vysokoškolského vzdelávania. Nie všetky univerzity/vysoké školy 
však poskytujú študijné programy na všetkých troch stupňoch. 
Vo všetkých krajinách vysokoškolské vzdelávanie poskytujú 
verejné (štátne) a súkromné vysokoškolské inštitúcie.
Podmienkou prijatia na jednotlivé stupne vysokoškolského 
vzdelávania je splnenie vyžadovaných podmienok. Pre 
bakalársky stupeň je to spravidla ukončené úplné stredoškolské 
vzdelanie (maturitná skúška alebo jej ekvivalent). Pre vyšší 
stupeň je to ukončený nižší stupeň. Ďalšou podmienkou je 
ovládanie vyučovacieho jazyka. 
Podrobné informácie sú zverejnené na stránkach jednotlivých 
vysokých škôl. Záujemcom o riadne (úplné) štúdium sa 
odporúča kontaktovať vybranú vysokú školu (spravidla 
zahraničné oddelenie) a informovať sa na podmienky prijatia 
(aké doklady je potrebné predložiť, či sa platí poplatok za 
spracovanie prihlášky...).
Okrem absolvovania úplného vysokoškolského štúdia 
môžu občania Slovenskej republiky absolvovať vo všetkých 
balkánskych krajinách časť štúdia vďaka štipendijným 
programom (Národný štipendijný program, štipendiá programu 
CEEPUS, štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu, 
štipendijné/grantové programy rôznych inštitúcií). Štipendiá 
určené na štúdium v konkrétnej krajine uvádzame pri 
jednotlivých krajinách, ostatné do všetkých/väčšiny krajín 
Balkánu a bez určenia krajiny (teda aj krajiny na Balkáne) 
nájdete na strane 8.

ALBÁNSKO

Vysokoškolské vzdelávanie v Albánsku poskytujú univerzity, 
ktoré sú verejné (15) a súkromné (26). Najviac vysokých škôl 
(33) sídli v hlavnom meste Tirana. 

Zoznam verejných vysokých škôl je na stránke ministerstva 
školstva a športu www.arsimi.gov.al/al/arsimi/universiteti/
arsimi-i-larte-publik. Zoznam verejných a súkromných vysokých 
škôl je na stránke Agentúry pre akreditáciu vysokého školstva 
http://www.aaal.edu.al/en/he/institution-of-he/institutions-of-
he.html. Úradným jazykom je albánčina a zahraniční študenti 
musia absolvovať skúšku z albánskeho jazyka. 
V Albánsku sa platí školné, jeho výšku určujú školy a schvaľuje 
ministerstvo školstva. Školné sa líši podľa školy a zvoleného 
programu, spravidla nie je vyššie ako 4 000 eur ročne. 
Univerzitné vzdelávanie je 3-stupňové:

1. stupeň (Diplomë) – obvykle trvá 8 až 12 semestrov (4 až 6 
rokov), z čoho 8 semestrov trvá štúdium väčšiny odborov, 10 
semestrov strojárstvo, 12 semestrov medicína. 
2. stupeň (Shkollë pas Universitare – SHPU) – postgraduálne 
štúdium je 2- až 4-semestrálne a môže ho absolvovať študent 
po ukončení vysokoškolského štúdia po udelení titulu Diplomë 
Studimeve te Thelluara pasuniversitare degree. 

3. stupeň (Doktor I Shkencave) – štúdium trvá od 6 do 
10 semestrov po absolvovaní SHPU a je založené na 
individuálnom štúdiu a výskume. Končí sa udelením titulu 
Doktor I Shkencave. 

Štipendiá – pozri stranu 8

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Albánsku
www.arsimi.gov.al – ministerstvo školstva a športu/Ministria  
e Arsimit dhe Sportit 

www.aaal.edu.al – Agentúra pre akreditáciu vysokého školstva/
Agjencia Publike e Akreditimit të Arsimit të Lartë (APAAL)
www.e-albania.al – portál e-Albánsko; informácie o vzdelávaní 
(Home > Topics > Education; Kreu > Tema > Arsim)
www.enic-naric.net/albania.aspx – portál siete ENIC/NARIC  
o Albánsku

BOSNA A HERCEGOVINA

Vysokoškolské vzdelávanie v Bosne a Hercegovine poskytujú 
verejné a súkromné vysokoškolské inštitúcie, univerzity 
(univerzitet, všeučilište) a vysoké školy (visoka škola). Verejných 
je 10, z toho 8 univerzít a 2 vysoké školy, súkromných vyše 30. 
Bližšie informácie záujemcovia nájdu na stránke národnej 
kancelárie programu Erasmus+ http://www.erasmusbih.com/
index.php/en/higher-education-in-bih

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové:
1. stupeň (bakalárske štúdium) trvá 3 až 4 roky a študent 
musí získať 180 alebo 240 ECTS; absolvent dosiahne titul 
bakalár (Bakalaureat)
2. stupeň (magisterské štúdium) trvá 1 až 2 roky (60 a 120 
ECTS); absolvent získa titul magister (Magistar)
3. stupeň (doktorandské štúdium, PhD.) trvá 3 roky (180 
ECTS); absolvent získa titul PhD alebo Doktor nauka.

Zoznam akreditovaných vysokých škôl je zverejnený na stránke 
Agentúry pre rozvoj a kvalitu vysokoškolského vzdelávania. 
Na stránke agentúry v sekcii Linky (Linkovi) sú aj prekliky 
na ministerstvá školstva/vzdelávania jednotlivých kantónov. 
Zoznam vysokoškolských inštitúcií s ministerstvami, pod ktorých 
pôsobnosť spadajú, je zverejnený aj na stránke Centra pre 
informácie a uznávanie kvalifikácií vo vysokom školstve.

http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/universiteti/arsimi-i-larte-publik
http://www.arsimi.gov.al/al/arsimi/universiteti/arsimi-i-larte-publik
http://hea.gov.ba/akreditacija_vsu/Default.aspx
http://www.hea.gov.ba/Linkovi.aspx
http://cip.gov.ba/index.php/bs/2014-01-21-22-32-01
http://cip.gov.ba/index.php/bs/2014-01-21-22-32-01
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Na súkromných školách sa platí školné. Napríklad na Sarajevskej 
medzinárodnej univerzite (International University of Sarajevo), 
ktorá ponúka študijné programy v anglickom jazyku, je ročné 
školné pre zahraničných študentov za bakalársky program 5 500 
eur, za magisterský 2 500 eur a doktorandský 6 000 eur. 

Štipendiá – pozri stranu 8

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Bosne a Hercegovine
www.fmon.gov.ba – Federálne ministerstvo vzdelávania  
a vedy/Federalno ministarstvo obrazovanja i nauke
www.hea.gov.ba – Agentúra pre rozvoj a kvalitu 
vysokoškolského vzdelávania/Agencija za razvoj visokog 
obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina

http://cip.gov.ba – Centrum pre informácie a uznávanie 
kvalifikácií vo vysokom školstve/Centar za informiranje  
i priznavanje dokumenata iz oblasti/područja visokog 
obrazovanja 
www.enic-naric.net/bosnia-and-herzegovina.aspx – portál siete 
ENIC/NARIC o Bosne a Hercegovine
www.euraxess.ba – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

BULHARSKO

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné 
vysoké školy, ktoré sa delia na univerzity (университети), 
odborné vysoké školy (специализирани висши училища) a 
nezávislé vysoké školy (самостоятелни колежи). V súčasnosti 
je v Bulharsku akreditovaných 51 vysokých škôl. Ich zoznam 
je zverejnený na stránke ministerstva školstva (Регистри > 
Регистър на акредитираните висши училища)

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové:
1. stupeň (bakalárske štúdium) trvá 3 až 4 roky a študent 
musí získať 180 alebo 240 ECTS; absolvent dosiahne titul 
bakalár (Bakalavr)
2. stupeň (magisterské štúdium) trvá 1 až 2 roky (60 a 120 
ECTS); absolvent získa titul magister (Magistr)

3. stupeň (doktorandské štúdium, PhD.) trvá 3 roky (180 
ECTS); absolvent získa titul PhD alebo Kandidat na Naukite.

Záujemcovia o riadne štúdium na bulharských vysokých školách  
z krajín EÚ musia mať ukončené stredoškolské vzdelanie na 
úrovni, ktorá ich oprávňuje študovať na domácej vysokej škole. 
Absolventi nebulharských stredných škôl musia predložiť doklad 
o uznaní stredoškolského vzdelania – certifikát ministerstva 
školstva a vedy s prepočítaním známok v jednotlivých 
predmetoch podľa bulharského systému hodnotenia. Termín 
predkladania prihlášky stanovuje vysoká škola. Zahraniční 
študenti musia absolvovať prípravný jazykový kurz v závislosti 
od vybraného študijného odboru. 
Školné sa platí aj na verejných školách, jeho výšku stanovujú 
školy, maximálnu výšku určuje každoročne ministerstvo 
školstva. V tomto akademickom roku je ročné školné za 
bakalársky program od 300 do 1 450 leva, za magisterský od 
300 do 1 550 leva. 

Štipendiá
Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnej dohody  
(uzávierka 5. február 2015; žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk)
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského 
    štúdia   
 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt  
    pre doktorandov
 letný kurz bulharského jazyka pre študentov VŠ 

Ďalšie štipendiá – pozri stranu 8

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Bulharsku
www.mon.bg/ – ministerstvo školstva a vedy/Министерство на 
образованието и науката
http://rsvu.mon.bg – portál Hodnotenie systému 
vysokoškolského vzdelávania v Bulharsku (Рейтингова система 
на висшите училища в България), zoznam bulharských 
vysokých škôl a ich ranking 

www.neaa.government.bg – Národná agentúra pre hodnotenie  
a akreditáciu (Националната агенция за оценяване и 
акредитация), zoznam akreditovaných vysokoškolských 
inštitúcií 
www.euraxess.bg – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

http://www.fmon.gov.ba
http://www.hea.gov.ba
http://cip.gov.ba
http://www.euraxess.ba
http://www.mon.bg/?go=page&pageId=8&subpageId=167
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://rsvu.mon.bg
http://www.neaa.government.bg
http://www.euraxess.ba
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Univerzita Čierna Hora 
(Univerzitet Crne Gore 
– www.ucg.ac.me) vznikla  
v roku 1974 zlúčením 
viacerých fakúlt a odborných 
vysokých škôl.  
Bližšie informácie  o prijímaní na univerzitu sú na portáli www.upisi.me.

ČIERNA HORA

Vysokoškolské vzdelávanie v Čiernej Hore poskytujú  
3 univerzity, z ktorých jedna je verejná a dve sú súkromné. Ich 
zoznam je na stránke ministerstva školstva.
Univerzitné vzdelanie je trojstupňové. Prvý stupeň (bakalárske 
štúdium, osnovne studije) trvá 3 roky, druhý stupeň 
(magisterské štúdium, magistarske studije) trvá 2 roky a tretí 
stupeň (doktorandské štúdium, doktorske studije) trvá 3 roky. 
V Čiernej Hore sa platí školné. Jeho výška je od 500 do 1 000 
eur ročne za bakalárske štúdium, od 1 500 do 2 000 eur za 
magisterské štúdium a 3 000 eur za doktorandské štúdium. 

Štipendiá – pozri stranu 8

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Čiernej Hore:
www.mpin.gov.me – ministerstvo školstva/Ministarstvo prosvjete
www.euraxess.me – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
www.enic-naric.net/montenegro.aspx – portál siete ENIC/NARIC 
o Čiernej Hore 
www.neomontenegro.ac.me – stránka národnej kancelárie 
programu Erasmus+

GRÉCKO

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, technické 
vzdelávacie inštitúty, pedagogické školy a školy pre vyššie 
vzdelávanie. Akademické vzdelanie poskytujú univerzity 
(Panepistimion), technické univerzity (Polytechnion)  
a vojenské akadémie (Stratiotikes Scholes Axiomatikon).
Univerzitné vzdelávanie poskytuje 22 akreditovaných univerzít  
a 14 technických univerzít. Ich zoznam je na stránke 
informačného centra DOATAP (www.doatap.gr/en/rechei.php).

Vysokoškolské vzdelávanie v Grécku je trojstupňové. Prvý 
stupeň, bakalársky (ptychió), trvá spravidla 4 roky, technické 
odbory 5 a lekárske 6 rokov, druhý stupeň, magisterský 
(metaptychió), trvá 1 až 2 roky a tretí stupeň (didaktorikó) trvá 
3 až 6 rokov. 
Záujemcovia o štúdium, ktorých rodičia nie sú Gréci, musia 
predložiť osobne alebo splnomocnenou osobou prihlášku  
s požadovanými dokumentmi ministerstvu školstva, 
celoživotného vzdelávania a náboženských záležitostí. 
Informáciu o tom, ktoré materiály je nutné predložiť, poskytuje 
grécke veľvyslanectvo v Bratislave (www.mfa.gr/bratislava). 
Rozhodnutie o prijatí na štúdium vydáva ministerstvo. Keďže 
vyučovacím jazykom na všetkých stupňoch je gréčtina, 
záujemcovia musia predložiť certifikát o znalosti gréckeho 
jazyka. Certifikát je možné získať na Aténskej alebo Solúnskej 
univerzite. 
Na prvom stupni (okrem Open University) sa neplatí školné. Na 
druhom stupni školy môžu vyberať školné, ktorých výšku samé 
stanovujú.

Štipendiá
Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnej dohody  
(uzávierka spravidla v marci; žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk) 
 5- až 10-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov 
 letný kurz modernej gréčtiny pre študentov VŠ a doktorandov  

Štipendiá Štátnej štipendijnej nadácie I.K.Y. pre 
absolventov vysokých škôl a doktorandov na doktorandské 
štúdium a postdoktorandský výskum a na kurz modernej 
gréčtiny a kultúry
Uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.iky.gr 

Ďalšie štipendiá – pozri stranu 8
Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Grécku
www.minedu.gov.gr – ministerstvo školstva, celoživotného 
vzdelávania a náboženských záležitostí/Υπουργείο Παιδείας και 
Θρησκευμάτων
www.iky.gr – portál gréckej nadácie štátnych štipendií
www.doatap.gr – grécky NARIC, informácie o uznávaní 
diplomov, zoznam akreditovaných vysokoškolských inštitúcií
www.enic-naric.net/greece.aspx – portál siete ENIC/NARIC  
o Grécku
www.euraxess.gr – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

Aténska National and Kapodistrian University (www.uoa.gr) je  
v rebríčku ARWU na 301. - 400. mieste, v QS na 491. - 500. mieste

http://www.ucg.ac.me
http://www.upisi.me
http://www.mpin.gov.me/rubrike/enic-centar/131483/Tabela-akreditovanih-i-licenciranih-ustanova-visokog-obrazovanja-i-studisjkih-programa.html
http://www.mpin.gov.me
http://www.euraxess.me
http://www.mfa.gr/bratislava
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://www.minedu.gov.gr
http://www.iky.gr
http://www.doatap.gr
http://www.euraxess.me
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Prvou univerzitou v Chorvátsku bola Univerzita v Zadare/Sveučilište  
u Zadru (www.unizd.hr), ktorá vznikla v roku 1396. Pôsobila do 
roku 1807, znovuotvorená bola v roku 2002. Najstaršou nepretržite 
pôsobiacou univerzitou v juhovýchodnej Európe je Univerzita v Záhrebe/
Sveučilište u Zagrebu (www.unizg.hr), ktorá bola založená v roku 1669. 

CHORVÁTSKO

Vysokoškolské vzdelávanie v Chorvátsku poskytujú 3 typy 
vysokoškolských inštitúcií, ktorých je vyše 120. Sú verejné  
a súkromné, ponúkajú univerzitné a neuniverzitné (profesne 
zamerané) štúdium. Univerzitné štúdium poskytujú univerzity 
(sveučilišta), ktorých je 10 (7 verejných a 3 súkromné), 
neuniverzitné štúdium poskytujú polytechniky (veleučilišta)  
a odborné vysoké školy (visoke škole). 

Študijné programy, ktoré ponúkajú chorvátske vysoké školy, 
záujemcovia môžu vyhľadávať na portáli Štúdium v Chorvátsku 
podľa viacerých kritérií (škola, oblasť štúdia, stupeň, vyučovací 
jazyk) v sekcii Institutions and study programmes, alebo 
na portáli www.postani-student.hr. Vyhľadávacia databáza 
akreditovaných študijných programov je aj portáli Mozvag 
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html.
Zoznam univerzít, polytechník a odborných vysokých škôl je 
na portáli Agentúry pre vedu a vysoké školstvo/Agencija za 
znanost i visoko obrazovanje a na stránke Inštitútu pre rozvoj 
vzdelávania/Institut za razvoj obrazovanja.
Prihlasovanie na vysokoškolské štúdium je centralizované  
a organizuje ho Kancelária centrálneho prihlasovania/Središnji 
prijavni ured, na ktorej stránke sú zverejnené podrobné 
informácie o prihlasovaní – http://www.studij.hr. 
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové:

1. stupeň trvá 3 až 4 roky, študent musí získať 180 
– 240 ECTS. Po ukončení štúdia získa titul baccalaureus/ 
baccalaurea (prvostupnik/prvostupnica).
2. stupeň trvá 1 až 2 roky, študent musí získať 60 – 120 
ECTS (minimálny počet kreditov, ktoré musí študent 
počas štúdia 1. a 2. stupňa získať, je 300). Po ukončení 
štúdia získa titul magister. Štúdium trvá 2 roky a končí sa 
obhajobou diplomovej práce.
3. stupeň – trvá 3 roky. Po úspešnom ukončení štúdia  
a obhajobe doktorandskej práce študenti získajú titul Doctor.

V Chorvátsku sa platí školné, jeho výška závisí od stupňa  
štúdia a programu. Školné za prvý ročník bakalárskeho  
a magisterského štúdia všetkých študentov hradí vláda,  
v ďalších ročníkoch jeho výšku stanovujú vysoké školy. Časti 
študentov školné hradí vláda, ostatní platia od 5- do 10-tisíc 
kún. 

Štipendiá 
Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnej dohody  
(uzávierka 12. február 2015; žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk) 
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace) pre  
    študentov VŠ 
 výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac) pre doktorandov
 letný kurz chorvátskeho jazyka pre študentov VŠ  
    a doktorandi

Ďalšie štipendiá – pozri stranu 8

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Chorvátsku:
http://public.mzos.hr/ – ministerstvo vedy, vzdelávania  
a športu/Ministarstvo znanosti, obrazovanja i sporta
www.studyincroatia.hr – portál o štúdium v Chorvátsku

www.studij.hr – informácie o prijímacom konaní
www.azvo.hr – Agentúra pre vedu a vysoké školstvo/Agencia za 
znanost i visoko obrazovanje 
www.iro.hr – Inštitút pre rozvoj vzdelávania/Institut za razvoj 
obrazovanja
www.euraxess.hr – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
www.mobilnost.hr – Agentúra pre mobilitu a programy EÚ/
Agencije za mobilnost i programe EU
www.enic-naric.net/croatia.aspx – portál siete ENIC/NARIC  
o Chorvátsku

MACEDÓNSKO

Vysokoškolské vzdelávanie v Macedónsku poskytujú verejné  
a súkromné akreditované vysokoškolské inštitúcie. V súčasnosti 
sú 4 verejné vysoké školy a 11 súkromných. 
Zoznam akreditovaných inštitúcií je na stránke macedónskej 
kancelárie programu Tempus: www.tempus.gov.mk, ako aj na 
stránke ministerstva školstva a vedy.
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, prvý stupeň trvá  
3 až 4 roky a vedie k titulu diplomiran, druhý stupeň trvá 1 až 2 
roky a vedie k titulu magister, tretí stupeň trvá najmenej  
3 roky a vedie k titulu doktor. V Macedónsku sa platí školné, 
jeho výšku určujú vysoké školy. Niektoré vysoké školy stanovujú 
aj počet zahraničných študentov, ktorých prijmú. Napríklad 
na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Skopje sa školné pohybuje 
od 800 do 3 000 eur podľa zvoleného programu. Zahraniční 
študenti sú prijímaní bez prijímacích skúšok (s výnimkou 
umeleckých odborov a štúdia jazykov – prekladateľstva  
a tlmočníctva). Od uchádzačov sa vyžaduje certifikát o znalosti 
macedónskeho jazyka. 

http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/institution
http://www.postani-student.hr
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html
http://www.azvo.hr/en/higher-education/higher-education-institutions-in-the-republic-of-croatia
http://www.azvo.hr/en/higher-education/higher-education-institutions-in-the-republic-of-croatia
http://www.iro.hr/hr/informiranje-i-savjetovanje-o-visokom-obrazovanju/studiranje-u-hrvatskoj/pregled-institucija/
http://www.iro.hr/hr/informiranje-i-savjetovanje-o-visokom-obrazovanju/studiranje-u-hrvatskoj/pregled-institucija/
http://www.studij.hr
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://public.mzos.hr/
http://www.studyincroatia.hr
http://www.studij.hr
http://www.azvo.hr 
http://www.iro.hr
http://www.euraxess.hr
http://www.tempus.gov.mk/Universities.html
http://www.mon.gov.mk/index.php/dokumenti/akreditacii
http://www.ukim.edu.mk/dokumenti/Skolarina-EN.pdf
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Prvou štátnou univerzitou, ktorá vznikla v Macedónsku, je Univerzita 
sv. Cyrila a Metoda v Skopje/Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во 
Скопје (www.ukim.edu.mk). Vznikla v roku 1949.

Štipendiá 
Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnej dohody  
(uzávierka 12. február 2015; žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk) 
 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov) pre študentov VŠ  
    a doktorandov. 

Ďalšie štipendiá – pozri stranu 8

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Macedónsku:
www.mon.gov.mk – ministerstvo školstva a vedy/Министерство 
за образование и наука
www.euraxess.mk – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
www.enic-naric.net/the-former-yugoslav-republic-of-macedonia.
aspx – portál siete ENIC/NARIC o Macedónsku
www.na.org.mk – Národná agentúra pre európske vzdelávacie 
programy a mobilitu/Националната агенција за европски 
образовни програми и мобилност

KOSOVO

Srbská provincia Kosovo v roku 2008 jednostranne vyhlásila 
nezávislosť, Slovenská republika ju oficiálne neuznáva ako 
samostatný štát. 

Vysokoškolské vzdelávanie v Kosove poskytujú verejné  
a súkromné vysokoškolské inštitúcie. Zoznam akreditovaných 
škôl a akreditovaných programov, ktoré ponúkajú, sú 
zverejnené na stránke Kosovskej akreditačnej komisie (AKA). 
Štúdium je trojstupňové. Prvý stupeň, bakalársky, trvá 3 alebo  
4 roky (180 alebo 240 ECTS), druhý stupeň, magisterský, trvá  
1 alebo 2 roky (60 alebo 120 ECTS) a tretí stupeň, 
doktorandský, trvá 3 roky (180 ECTS). 

Štipendiá – pozri stranu 8
Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Kosove
www.masht-gov.net – ministerstvo školstva, vedy a technológií/
Ministria e Arsimit, e Shkencës dhe e Teknologjisë/Ministarstvo 
Obrazovanja Nauke i Tehnologije
www.akreditimi-ks.org – Kosovská akreditačná komisia/Agjencia 
e Kosovës për Akreditim/Agencija Kosova za Akreditaciju (AKA)

Medzi kosovskými vysokoškolskými inštitúciami sú dve Univerzity  
v Prištine. Univerzita vznikla v roku 1969, v 90. rokoch 20. storočia 
sa rozdelila na albánsku (v Prištine) a srbskú (v Kosovskej Mitrovici). 
Informácie o možnosti štúdia na univerzite v Prištine (Universiteti i 
Prishtinës) záujemcovia nájdu na stránke www.uni-pr.edu/,  
v Kosovskej Mitrovici (Универзитет у Приштини са привременим 
седиштем у Косовској Митровици) na www.pr.ac.rs. 

SRBSKO
Vysokoškolské vzdelávanie v Srbsku poskytuje niekoľko typov 
vysokoškolských inštitúcií, ktoré sú štátne a súkromné. Sú to 
univerzity (univerziteti), fakulty a akadémie umení, ktoré sú 
súčasťou univerzít (fakulteti i umetničke akademije u sastavu 
univerziteta), akadémie profesionálnych štúdií (akademije 
strukovnih studija) a odborné vysoké školy (visoke škole 
strukovnih studija). Zoznam vysokých škôl je na stránke 
ministerstva školstva a vedy alebo na stránke Centra kariérneho 
poradenstva BOS.

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové. Bakalárske štúdium 
trvá 3 až 4 roky a vedie k získaniu titulu bakalár. Magisterské 
štúdium trvá 1 alebo 2 roky a vedie k získaniu titulu magister. 
Doktorandské štúdium trvá najmenej rok za predpokladu, že 
bakalárske a magisterské štúdium trvalo najmenej 5 rokov. 
Na stránke srbskej akreditačnej komisie je zverejnený 
Sprievodca akreditovanými študijnými programami (v anglickom 
jazyku), srbská verzia je dostupná na www.kapk.org/images/
stories/Vodic_30_09_2011.pdf.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
http://www.mon.gov.mk
http://www.euraxess.mk
http://www.akreditimi-ks.org/
http://www.uni-pr.edu/
http://www.pr.ac.rs
http://www.mpn.gov.rs/nauka/akreditovane-nio
http://karijera.bos.rs/obrazovanje/
http://karijera.bos.rs/obrazovanje/
http://www.kapk.org/images/stories/GuideCAQA-final_1.pdf
http://www.kapk.org/images/stories/Vodic_30_09_2011.pdf
http://www.kapk.org/images/stories/Vodic_30_09_2011.pdf


BULLETIN SAIA 1/2015 

Téma/Vysokoškolské štúdium na Balkáne

08 

Všeobecné informácie o prijímacom konaní sú zverejnené na 
portáli Štúdium v Srbsku/StudyInSerbia. V Srbsku sa platí 
školné, pohybuje sa od 500 do 2 500 eur za rok. 

Štipendiá 
Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnej dohody  
(uzávierka 17. február 2015; žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk) 
 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
    alebo výskumný pobyt pre študentov VŠ a doktorandov 
 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry  
    v Belehrade pre študentov VŠ a doktorandov 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Srbsku
www.mpn.gov.rs – ministerstvo školstva, vedy  
a technologického rozvoja/Министарство просвете, науке  
и технолошког развоја
www.studyinserbia.rs – portál štúdium v Srbsku
www.kapk.org – portál srbskej akreditačnej komisie (Комисија 
за акредитацију и проверу квалитета) 
http://karijera.bos.rs/obrazovanje/ – portál Centra kariérneho 
poradenstva, databáza vysokoškolských inštitúcií
www.enic-naric.net/serbia.aspx – portál siete ENIC/NARIC  
o Srbsku
www.euraxess.rs – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

OSTATNÉ ŠTIPENDIÁ 

V tejto časti upozorňuje na štipendiá do všetkých/väčšiny krajín 
Balkánu a bez určenia krajiny (teda aj krajiny na Balkáne). 

 Národný štipendijný program na podporu mobilít 
- štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia  
   a doktorandov
- cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského 
   štúdia a doktorandov
Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty  
v ktorejkoľvek krajine sveta v trvaní maximálne 1 rok.
Uzávierka: 30. apríla 2015 on-line na www.stipendia.sk

 Štipendiá programu CEEPUS  
(členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, 
Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, 
Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, 
Slovinsko, Srbsko; do programu sú samostatne zapojené aj 
niektoré univerzity v Kosove)
- štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 15. jún a 31. október (uchádzači, ktorých škola 
je zapojená do programu) a 30. november (uchádzači, ktorých 
škola nie je zapojená do programu – freemoveri)
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info

 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
- Štipendiá pre vysielaných štipendistov  
  Out-going Scholarships sú určené pre študentov, 
doktorandov a absolventov magisterského štúdia z krajín 
V4 (Česko, Slovensko, Maďarsko, Poľsko) na štúdium 
na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, 
Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej 
Hore, Gruzínsku, Macedónsku, Moldavsku, 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.
Uzávierka: 31. január 2015
Bližšie informácie: www.visegradfund.org

Záujemcovia môžu vyhľadávať štipendiá v databáze na stránke  
http://www.granty.saia.sk. Štipendiá, ale aj bakalárske, magisterské 
či doktorandské študijné programy môžu záujemcovia vyhľadávať na 
portáli Studyportals

 Grantový program Nadácie Tatra banky  
    Študenti do sveta 
Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, 
aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, 
ktoré uplatnia na Slovensku. Štipendium je určené študentom 
prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa 
vysokoškolského vzdelávania vo veku do 30 rokov. Program 
je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; 
nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, 
manažmentu a IT.
Uzávierka: spravidla v apríli.  
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://www.mpn.gov.rs
http://www.kapk.org
http://www.euraxess.rs
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.visegradfund.org
http://granty.saia.sk
http://www.studyportals.eu/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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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


BULLETIN SAIA 1/2015

Štipendiá a granty 

10 

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/

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

Granty Európskej výskumnej rady
Uzávierka: 3. február 2015 (ERC Starting Grants), 12. marec 2015 (ERC Consolidator Grants)

 ERC Starting Grants sú určené pre vynikajúcich mladých výskumných pracovníkov, ktorí majú 2 až 7 rokov výskumnej praxe 
    od získania titulu PhD (alebo jeho ekvivalentu), dosiahli významné vedecké úspechy, majú pred sebou sľubnú výskumnú 
    kariéru a predkladajú excelentný výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej organizácii sídliacej 
    v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových organizácií.
    Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie. Bližšie informácie o procese 
    podávania návrhu projektu sú zverejnené na: http://erc.europa.eu/funding-and-grants/funding-schemes/starting-grants 
    Aktuálna výzva: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-stg.html

 ERC Consolidator Grants sú určené pre vynikajúcich skúsených výskumných pracovníkov, ktorí majú 7 až 12 rokov výskumnej 
    praxe od získania titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu), dosiahli významné vedecké úspechy, majú pred sebou sľubnú  
    výskumnú kariéru a predkladajú excelentný výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej  
    organizácii sídliacej v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových  
    organizácií.
    Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie. Bližšie informácie o procese  
    podávania návrhu projektu sú zverejnené na: http://erc.europa.eu/consolidator-grants. 
    Aktuálna výzva: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html
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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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
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 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 

Štipendiá BEWARE Academia pre výskumníkov na belgických univerzitách (s vyučovacím jazykom francúzskym) 
Uzávierka: 3. apríl 2015 

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

 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 19. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

 BULHARSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 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.

 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.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
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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 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: 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 

 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. 

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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
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 ročný výskumný pobyt    
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 16. marec 2015

Hongkonská Lingnan University ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships. O štipendium sa môžu 
uchádzať absolventi stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným vysvedčením + minimálne 
1 650 bodov v teste SAT I), študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník) a absolventi uznávaných 
univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom 
a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho polovice). 
Bližšie informácie: www.ln.edu.hk/admissions/da/intl

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka 
Uzávierka: 1. marec 2015

Danish Summer Language Scholarship sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa 
chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.
Bližšie informácie: http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-
agreements-programme/danish-summer-language-scholarships

 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/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
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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 FRANCÚZSKO
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 (apríl 2015), do ktorého treba predložiť korešpondenciu  
s francúzskou univerzitou alebo predbežné potvrdenie o prijatí. 

 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov
Štipendiá na 1- až 3-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.

 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: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

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 

LE STUDIUM® – štipendiá pre výskumných pracovníkov 
Uzávierka: 16. február 2015 

LE STUDIUM® Loire Valley Institute for Advanced Studies do sídlom v Orléans ponúka v rámci niekoľkých štipendijných 
programov štipendiá pre výskumných pracovníkov na 1-ročné výskumné pobyty vo francúzskom regióne Centre.
LE STUDIUM® poskytuje výskumným pracovníkom štipendiá a hradí náklady za ubytovanie, postará sa aj o logistické  
a administratívne aspekty spojené s pobytom (zdravotné a sociálne poistenie, škola pre deti a pod.).
Bližšie informácie: www.lestudium-ias.com

 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

Štipendium na krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní) 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://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. Kurz verejného práva sa uskutoční od  
6. do 24. júla, kurz súkromného práva od 27. júla do 14. augusta.
Bližšie informácie: www.hagueacademy.nl/summer-programme/scholarships/

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 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. 

 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. 

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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 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 Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2015 

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. 
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org/scholarship-applications

 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 

 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 

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.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=JAP&user_id=3918
http://www.acorjordan.org
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 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá QuantCorps pre absolventov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania a doktorandov
Uzávierka: 11. apríl 2015 

Spoločnosť HE2RO (Health Economics and Epidemiology Research Office) ponúka absolventom 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania a doktorandom možnosť podieľať sa na výskumných aktivitách a výskumných projektoch pod dozorom skúsených 
výskumných pracovníkov zo spoločnosti HE2RO a vysokoškolských učiteľov/výskumných pracovníkov z Bostonskej univerzity a 
Witwatersrandskej univerzity v Johanesburgu. Štipendisti získajú skúsenosti v oblasti epidemiológie, ekonómie zdravotníctva, 
analýzy dát a analýzy zdravotníckej politiky. Výskumný pobyt pomôže štipendistom v ich odbornom raste. Uchádzači musia mať 
ukončený minimálne 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania v oblasti verejného zdravotníctva, ekonómie, verejnej politiky alebo 
príbuzného odboru. Požadované sú skúsenosti v oblasti epidemiológie, bioštatistiky a/alebo ekonómie zdravotníctva. Štipendijný 
pobyt trvá 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov). Nástup na pobyt je od júla 2015.
Bližšie informácie: www.heroza.org/opportunities/fellowship-opportunities 

 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://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

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
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 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: priebežne (od 3. marca do 29. augusta 2015 pre pobyty začínajúce sa od apríla do októbra 2015) on-line  
na www.granty.saia.sk 

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

 1- až 6-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov
 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)
 1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného 
     štúdia na univerzite
 odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií so záujmom o šírenie informácií o Mexiku 
    (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)
 mesačný prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)  – cestovný grant
 program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie  
    a manažmentu vzdelávania

 MOLDAVSKO

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

 NEMECKO

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

Program Waltera Hallsteina – štipendium pre mladých a kvalifikovaných študentov
Uzávierka: 15. február 2015

Štipendium je určené pre mladých a kvalifikovaných študentov na semestrálny pobyt s cieľom spoznať právne, správne a 
sociálne štruktúry spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko a Európskej únie. Štipendium je určené študentom, ktorí študujú 
európske odbory.
Bližšie informácie: www.bw-stipendium.de (Das Programm > Das Baden Württemberg Stipendium im Überblick > Walter 
Hallstein Programm)

 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/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
http://www.bw-stipendium.de/
http://www.bw-stipendium.de/
http://www.bw-stipendium.de/
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 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.

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 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 spoločenskovedných odborov. 

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

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

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)
 Projekty na podporu doktorátov pod dvojitým vedením. V rámci projektov sú podporovaní doktorandi a ich školitelia 
     – mobilitné výdavky, aktívna účasť doktorandov na vedeckých konferenciách, organizácia tematických stretnutí doktorandov 
    (informácie budú aktualizované na stránke www.aktion.saia.sk v časti „Projekty Akcie“)

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://projekt.aktion.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
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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 

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/

http://www.scholarships.at
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
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 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).

 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.granty.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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=116
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207
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
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 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. 

 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). 

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN) 
Uzávierka: 2. marec 2015 (pre pobyty začínajúce sa v júli 2015)

The Fellowship Programme je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane 
Slovenska). Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské 
štúdium (titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania 
ukončené univerzitné štúdium; počet rokov praxe v odbore definuje schému štipendia:

1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.

Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou predĺženia na druhý rok.
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme

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

 ŠVÉDSKO
Program VINNMER Marie Curie Incoming pre výskumných pracovníkov
Uzávierka: 17. marec 2015 

Program VINNMER Marie Curie Incoming podporuje mobility skúsených výskumných pracovníkov všetkých národností, ktorí 
majú aspoň 4-ročné skúsenosti vo výskume a inštitucionálna spolupráca. Projekty môžu trvať 1 – 3 roky. Program administruje 
švédska agentúra pre inovácie VINNOVA.
Bližšie informácie: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Incoming/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
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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 TAIWAN
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
Granty na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka a kultúry 
Uzávierka: 27. marec a 3. apríl 2015

Università Degli Studi di Milano organizuje každoročne 3-týždňové letné kurzy talianskeho jazyka a kultúry v Gargnano del 
Garda. Uchádzači musia mať minimálne 18 rokov a znalosť taliančiny na úrovni B1/B2. Univerzita ponúka 60 cudzincom vo veku 
do 40 rokov granty. V roku 2015 sa kurzy uskutočnia od 6. do 25. júla a od 27. júla do 15. augusta.
Bližšie informácie: www.calcif.unimi.it; http://users2.unimi.it/centrocalcif/?p=1058

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)

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. 
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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http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
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 USA 
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 

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt 
Uzávierka: 30. marec 2015 

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak Scholars umožňuje jednotlivcom zo Slovenska a Česka pôsobiacim  
vo vládnom, komerčnom alebo akademickom sektore (nie študenti) absolvovať výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu. 
Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelí Slovenská a Česká republika. Uprednostnený je výskumný zámer v oblasti 
vzdelávania, vedy, verejnej správy, politických vied, ekonómie a sociológie. Výskum bude prebiehať od augusta do decembra 
kalendárneho roka, v ktorom bola podaná prihláška, v trvaní 3 a pol mesiaca. Od uchádzača sa vyžaduje niekoľko rokov praxe  
a vynikajúca znalosť anglického jazyka. 
Bližšie informácie: www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

Štipendium na prácu s fondom knižnice Trumanovho inštitútu
Uzávierka: 1. apríl (každoročne) 

Harry S. Truman Library Institute Research Grants Program umožňuje postdoktorandom a vedeckým pracovníkom zaoberajúcim 
sa verejnou a zahraničnou politikou a životom a kariérou H. S. Trumana absolvovať 1- až 3-týždňový výskumný pobyt v knižnici 
Trumanovho inštitútu.  
Bližšie informácie: http://trumanlibraryinstitute.org/research-grants/research-grants/

Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 15. február 2015 

World Press Institute ponúka štipendiá pre skúsených novinárov, pracovníkov printových, televíznych a on-line médií  
s pracovnou skúsenosťou minimálne 5 rokov. Štipendium pokrýva ubytovanie, cestovné a stravu. Štipendijný program sa začína 
v auguste a končí sa v októbri. Hlavnou témou programu je žurnalistika – úlohy a povinnosti slobodnej tlače v demokracii.
Bližšie informácie: www.worldpressinstitute.org/fellowship

 VEĽKÁ BRITÁNIA 
Dulvertonovo štipendium na ročný magisterský program na Oxfordskej univerzite
uzávierka: 23. január 2015

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 
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Štipendiá a granty 

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/

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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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Výsledky výberového konania
V dňoch 9. a 10. decembra 2014 sa uskutočnili výberové konania štipendistov Národného štipendijného programu SR 
spomedzi uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu 

uzávierky 31. októbra 2014. Celkovo si podalo žiadosť 352 osôb, z nich 49 nesplnilo formálne kritériá. Výberové komisie udelili  
114 štipendií a 34 cestovných grantov.

UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

K termínu uzávierky prijímania žiadostí sa o štipendium uchádzalo 149 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly 
žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 14 uchádzačov (6 v kategórii študent, 7 v kategórii doktorand,  
1 v kategórii samostatný cestovný grant) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium/cestovný grant. 
Uchádzači boli z 20 slovenských vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied a z 1 zahraničnej vysokej školy. Z celkového počtu 149 
uchádzačov si podalo žiadosť 142 o štipendium pre študentov a doktorandov (z toho 93 využilo možnosť požiadať aj o cestovný 
grant) a 7 žiadostí bolo o samostatný cestovný grant bez štipendia. V 23 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich 
štúdium realizovalo na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 17 ústavoch SAV. 
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 35 krajín sveta (z toho 109 žiadostí bolo do 22 krajín EÚ/EHP a Švajčiarska – 1 do Nórska 
a 5 do Švajčiarska – a 40 žiadostí bolo do 13 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej 
republike (19), Nemecku (13), Spojených štátoch amerických (12), vo Fínsku (10), Rakúsku (8) a Francúzsku (7).
Výberová komisia udelila štipendium 11 študentom slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania (56 štipendijných mesiacov) do 10 krajín, 34 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského 
štúdia (141 štipendijných mesiacov) do 18 krajín. Výberová komisia udelila 8 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre 
študentov, 22 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov, 4 samostatné cestovné granty. 
Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu, 
výškou cestovného grantu, sú zverejnené na stránke www.stipendia.sk (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-
konani/uchadzaci-zo-slovenska/). Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku 
podľa vysielajúcich inštitúcií.  

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2014 

Rok

Uchádzači s trvalým pobytov v SR Zahraniční uchádzači

Študenti  
(z toho aj 

cestovný grant)

Doktorandi
(z toho aj 

cestovný grant)

Cestovný grant 
bez štipendia Študenti Doktorandi VŠ učitelia  

a výskumníci

2006 77 (54) 101 (63) 24 17 24 75

2007 83 (56) 113 (68) 19 43 42 115

2008 90 (59) 95 (67) 14 29 35 109

2009 113 (77) 89 (46) 11 36 66 109

2010 24 (13) 66 (42) 5 7 19 61

2011 54 (29) 114 (80) 9 20 16 88

2012 32 (20) 88 (58) 12 23 35 96

2013 27 (11) 81 (57) 12 16 36 98

2014 – 1. výzva 13 (8) 34 (27) 3 12 20 43

2014 – 2. výzva 11 (8) 34 (22) 4 10 12 47

Spolu

524 (335) 815 (530)
113

213 305 840

1 339 (865)
1358

1 339 (978)

http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/
http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/


NŠP – výsledky výberového konania

BULLETIN SAIA 1/2015
29

SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

ŠTUDENTI 

Počet žiadostí: 35 (z toho s cestovným grantom 22), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 29
Počet schválených žiadostí o štipendium: 11 (s cestovným grantom – CG: 8)

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita  
v Bratislave Fakulta medzinárodných vzťahov Natália Barinková, Mexiko, 5 mesiacov + CG

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie Ján Baláž, Rakúsko, 6 mesiacov

Univerzita Komenského  
v Bratislave 

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Lucia  Dobrocsányiová, Dánsko, 6 mesiacov + CG 

Filozofická fakulta Veronika Bisahová, Fínsko, 5 mesiacov + CG

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici Ekonomická fakulta Jana  Pastieriková, Lichtenštajnsko, 5 mesiacov + CG

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach

Filozofická fakulta Veronika Rendeková, Taliansko, 5 mesiacov 

Lekárska fakulta Oskár Macko, Taliansko, 3 mesiace + CG

Prírodovedecká fakulta Eva Kicková, Holandsko, 6 mesiacov + CG

Vysoká škola múzických umení  
v Bratislave Divadelná fakulta Ján Balaj, Švajčiarsko, 6 mesiacov

Vysoká škola výtvarných umení  
v Bratislave Elena Čániová, Nemecko, 4 mesiace + CG

Žilinská univerzita  
v Žiline Fakulta riadenia a informatiky Jozef Paľa, Taiwan, 5 mesiacov + CG

DOKTORANDI 

Počet žiadostí: 107 (z toho s cestovným grantom 71), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 100
Počet schválených žiadostí o štipendium: 34 (s cestovným grantom – CG: 22)

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita  
v Bratislave

Fakulta medzinárodných vzťahov Jana Drutarovská, Spojené štáty americké, 1 mesiac + CG

Podnikovohospodárska fakulta  
v Košiciach Alžbeta Thiessen, Kanada, 3 mesiace + CG

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových 
zdrojov Lucia Hlavačková, Rusko, 1 mesiac + CG

Fakulta biotechnológie  
a potravinárstva

Veronika Lancíková, Spojené štáty americké, 6 mesiacov 
+ CG
Marína Maglovski, Švajčiarsko, 6 mesiacov + CG

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta architektúry Katarína Smatanová, Veľká Británia, 3 mesiace + CG

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Juan José Chávez Fuentes, Austrália, 4 mesiace
Anna Zahoranová, Nemecko, 6 mesiacov

Stavebná fakulta Blažej Bucha, Česko, 3 mesiace

Technická univerzita  
v Košiciach

Stavebná fakulta Tomáš Mandičák, Poľsko, 1 mesiace
Štefan Tkáč, Taiwan, 6 mesiacov + CG

Strojnícka fakulta František Menda, Spojené štáty americké, 3 mesiace + CG

Technická univerzita  
vo Zvolene Fakulta ekológie a environmentalistiky Mária Havašová, Spojené štáty americké, 7 mesiacov + CG

Sandra Viglášová, Veľká Británia, 6 mesiacov + CG

Trnavská univerzita  
v Trnave Filozofická fakulta Marek Drimaj, Grécko, 4 mesiace
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Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Univerzita Komenského  
v Bratislave

Farmaceutická fakulta Lenka Tomášová, Poľsko, 8 mesiacov

Filozofická fakulta
Lucia Ditmarová, Nemecko, 5 mesiacov
Peter Konečný, Rakúsko, 6 mesiacov
Ján Ondriaš, Nemecko, 8 mesiacov

Jesseniova lekárska fakulta v Martine Eva Šnircová, Turecko, 4 mesiace + CG

Prírodovedecká fakulta

Peter Barna, Spojené štáty americké, 6 mesiacov + CG
Daniela Blahutova, Francúzsko, 8 mesiacov + CG
Libor Burian, Belgicko, 2 mesiace + CG
Michal Drusan, Česko, 2 mesiace 
Katarína Jašková, Veľká Británia, 2 mesiace + CG
Andrea Kuchtová, Spojené štáty americké, 3 mesiace + CG
Kristína Lukáčová, Belgicko, 5 mesiacov + CG
Barbora Slabeciusová, Taliansko, 6 mesiacov + CG

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre Fakulta prírodných vied Dušan Paál, Nemecko, 6 mesiacov + CG

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta Matej Balco, Austrália, 5 mesiacov + CG

Filozofická fakulta Tomáš Adamčík, Česko, 1 mesiac
Anna Slatinská, Írsko, 1 mesiac + CG

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach

Fakulta verejnej správy Darina Koreňová,  Česko, 1 mesiac

Prírodovedecká fakulta Michal Rendoš, Brazília, 2 mesiace + CG

CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA
Počet žiadostí: 7, počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 6
Počet schválených žiadostí: 4

Vysielajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied Botanický ústav Jozef Šibík, Spojené štáty americké (Alaska), 3 mesiace

Univerzita Komenského 
v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky  
a informatiky

Jana Brndiarová, Spojené štáty americké (Colorado), 1 mesiac

Filozofická fakulta Dušan Deák, India (Aurangabad), 2 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach 

Prírodovedecká fakulta Jana Eštočinová, Spojené štáty americké (Massachusetts), 1 mesiac
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ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI

K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 203 uchádzačov z 38 krajín (15 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 54 uchádzačov;  
23 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 149 uchádzačov) na pobyty na 20 slovenských vysokých školách, 23 ústavoch SAV  
a v 3 ďalších inštitúciách. Z celkového počtu 203 uchádzačov si podalo žiadosť 28 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania, 24 v kategórii doktorand a 151 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník. Podmienky 
programu nesplnilo 35 žiadostí (9 v kategórii študent, 6 v kategórii doktorand, 20 v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný 
pracovník). 
Výberová komisia udelila štipendium 10 študentom (48 štipendijných mesiacov), 12 doktorandom (46 štipendijných 
mesiacov) a 47 vysokoškolským učiteľom, výskumným a umeleckým pracovníkom (233 štipendijných mesiacov). 
Finančnú podporu získalo spolu 69 uchádzačov z 18 krajín (10 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 21 štipendistov; 8 krajín mimo EÚ/
EHP/Švajčiarska – 48 štipendistov) v rozsahu 327 štipendijných mesiacov. 

Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu, 
sú zverejnené na stránke www.stipendia.sk (http://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/). 
Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených zahraničných štipendistov podľa prijímajúcich inštitúcií, na ktorých sa pobyt 
uskutoční. 

SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI – ZAHRANIČNÍ

ŠTUDENTI 

Počet žiadostí: 28, podmienky splnilo: 19 
Počet schválených žiadostí: 10

Prijímajúca inštitúcia Fakulta Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita  
v Bratislave Národohospodárska fakulta Septyo Lucky Bagus, Indonézia, 5 mesiacov 

Slovenská poľnohospodárska univerzita 
v Nitre Fakulta ekonomiky a manažmentu Kadikova Marina, Ruská federácia, 5 mesiacov

Technická univerzita  
v Košiciach

Fakulta výrobných technológií  
v Prešove Adamian Maryna, Ukrajina, 4 mesiace

Technická univerzita  
vo Zvolene Drevárska fakulta Liñares Lopez Veronica, Španielsko, 4 mesiace

Univerzita Komenského  
v Bratislave Filozofická fakulta Dugić  Ivana, Srbsko, 5 mesiacov

Komarica Kristina, Srbsko, 5 mesiacov

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici Filozofická fakulta Kerych Roksolana, Ukrajina, 5 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach

Filozofická fakulta Dovhopolyi Oleh, Ukrajina, 5 mesiacov
Romanchuk Iryna, Ukrajina, 5 mesiacov

Právnická fakulta Gabani Ivan, Ukrajina, 5 mesiacov

DOKTORANDI 

Počet žiadostí: 24, podmienky splnilo: 18 
Počet schválených žiadostí: 12

Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied

Ústav experimentálnej farmakológie  
a toxikológie SAV Chachibaia Tamar, Gruzínsko, 4 mesiace

Ústav experimentálnej fyziky SAV Mikhalitsyna Evgeniya, Ruská federácia, 1 mesiac

Ústav hudobnej vedy SAV Lisova Oleksandra, Ukrajina, 4 mesiace

Slovenská technická univerzita  
v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie Pelantová Helena, Česká republika, 3 mesiace

Stavebná fakulta Volotsiuga Volodymyr, Ukrajina, 6 mesiacov

Technická univerzita  
v Košiciach Fakulta výrobných technológií v Prešove Osadchyi Ihor, Ukrajina, 3 mesiace

Univerzita Komenského  
v Bratislave Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Hishchak Tetiana, Ukrajina, 1 mesiac
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Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre Fakulta stredoeurópskych štúdií Dambek Małgorzata, Poľsko, 3 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach

Filozofická fakulta Mavra Miroslav, Chorvátsko, 10 mesiacov

Prírodovedecká fakulta Petretskyi Stepan, Ukrajina, 5 mesiacov
Shevyrtalov Sergei, Ruská federácia, 4 mesiace

Žilinská univerzita  
v Žiline  Elektrotechnická fakulta Rozanov Artem, Ruská federácia, 2 mesiace

VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI 

Počet žiadostí: 151, podmienky splnilo: 131 
Počet schválených žiadostí: 47 

Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita  
v Bratislave

Fakulta aplikovaných jazykov Rossman Vadim Joseph, Ruská federácia, 9 mesiacov

Národohospodárska fakulta Minea Alexandru,  rancúzsko, 3 mesiace

Prešovská univerzita  
v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied Kosicki Jakub Ziemowit, Poľsko, 6 mesiacov
Plekan Ruslan, Ukrajina, 5 mesiacov

Filozofická fakulta Madyar Olha, Ukrajina, 10 mesiacov

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Danylets Iurii, Ukrajina, 3 mesiace

 Slovenská akadémia vied Astronomický ústav SAV Ivanova Oleksandra, Ukrajina, 6 mesiacov
Krushevska Viktoriia, Ukrajina, 3 mesiace

Filozofický ústav SAV Dufourcq Annabelle, Francúzsko, 6 mesiacov
Smoczynski Rafal, Poľsko, 5 mesiacov

Fyzikálny ústav SAV Lytvynenko Iaryna, Ukrajina, 5 mesiacov
Plevachuk Yuriy, Ukrajina, 3 mesiace

Ústav anorganickej chémie SAV Petrushenko Igor, Ruská federácia, 1 mesiac

Ústav etnológie SAV Zlatanović Sanja, Srbsko, 4 mesiace

Ústav experimentálnej fyziky SAV González Legarreta Lorena, Španielsko, 10 mesiacov
Kolesnyk Iurii, Ukrajina, 3 mesiace
Kyzyma Olena, Ukrajina, 3 mesiace
Petrenko Viktor, Ukrajina, 3 mesiace

Ústav geotechniky SAV Shpotyuk Oleh, Ukrajina, 9 mesiacov

Ústav polymérov SAV Pidluzhna Anna, Ukrajina, 9 mesiacov

Ústav slovenskej literatúry SAV Harpáň Michal, Srbsko, 2 mesiace

Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Shevtsova Tetiana, Ukrajina, 4 mesiace

Slovenská technická univerzita 
v Bratislave

Fakulta architektúry Magalhaes Filipe, Portugalsko, 9 mesiacov
Soares Ana Luisa, Portugalsko, 9 mesiacov
Velazquez Jose Ramon, Španielsko, 9 mesiacov

Fakulta elektrotechniky a informatiky Stojanovic Radovan Dmitar, Čierna Hora, 2 mesiace

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Menelaou Melita, Cyprus, 5 mesiacov

Fakulta informatiky a informačných 
technológií

Abdrakhmanova Guzel, Ruská federácia, 3 mesiace

Materiálovotechnologická fakulta  
v Trnave

Sarkar Bimal Kumar, India, 1 mesiac

Univerzita Komenského  
v Bratislave

Fakulta managementu Kryvinska Natalia, Ukrajina, 5 mesiacov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Evtyugin  Gennady, Ruská federácia, 1 mesiac
Radmilovic-Radjenovic  Marija, Srbsko, 9 mesiacov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Papp Richárd, Maďarsko, 5 mesiacov

Filozofická fakulta Fernandez Guerrero Olaya, Španielsko, 3 mesiace
Scuderi Cristina, Taliansko, 1 mesiac

Pedagogická fakulta Engels-Krititdis Rozalina, Bulharsko,1 mesiac
Romanko Oleg, Ukrajina, 2 mesiace

Prírodovedecká fakulta Zialenina Maryia, Bielorusko, 3 mesiace
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Prijímajúca inštitúcia Fakulta/ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Univerzita Konštantína Filozofa  
v Nitre

Filozofická fakulta Soto Hernando Diego, Španielsko, 5 mesiacov

Pedagogická fakulta Burenina Natalia, Ruská federácia, 1 mesiac

Univerzita Mateja Bela  
v Banskej Bystrici

Fakulta prírodných vied Vystavna Yuliya, Ukrajina, 10 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika  
v Košiciach

Prírodovedecká fakulta Fedorchenko Oleksii, Ukrajina, 2 mesiace
González Alonso David, Španielsko, 10 mesiacov
Olivera Cabo Jesus, Španielsko, 9 mesiacov
Vitushkina Svitlana, Ukrajina, 3 mesiace

Výskumný ústav detskej psychológie 
a patopsychológie v Bratislave

 Kyuchukov Hristo, Bulharsko, 10 mesiacov

Žilinská univerzita  
v Žiline

Fakulta humanitných vied Dzhalladova Irada Agaverdi, Ukrajina, 3 mesiace
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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.

 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

 SÚŤAŽ: VZDELÁVANIE O 50 ROKOV

Spoločnosť Bid4papers organizuje súťaž v písaní esejí pre vysokoškolákov a mladých autorov (vo veku do 24 
rokov) o tom, ako si predstavujú vzdelávanie v budúcnosti, akú úlohu v ňom budú zohrávať technológie, učitelia 
a študenti. Eseje v rozsahu 750 až 1 500 slov v anglickom jazyku na tému „Education In 50 Years: A Futurist’s 
Perspective“ môžu záujemcovia poslať do 15. februára 2015 na e-mailovú adresu contact@bid4papers.com. 
Bližšie informácie: http://bid4papers.com/blog/essay-contest/

 NOVÉ PUBLIKÁCIE NA WEBE 

Správa EUA o financovaní excelentnosti z verejných zdrojov  
„Define Thematic Report: Funding for Excellence“ 
www.eua.be/Libraries/Publication/ 
DEFINE_Funding_for_Excellence.sflb.ashx

Publikácia Eurydice o rozpočtoch na vzdelávanie v Európe  
„National Sheets on Education Budgets in Europe: 2014“
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/
facts_and_figures/National_Budgets.pdf

DEFINE THEMATIC REPORT:
FUNDING FOR EXCELLENCE
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SLOVAKIA (ISCED 1997) 

Education budget by type of expenditure and level of education, national currency, 2014 
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ISCED 0 EUR 9 757 691 70 321 893 196 800 854  276 880 438

ISCED 1 EUR 10 922 798 74 438 309 276 399 525  361 760 632

ISCED 2 (general) EUR 13 350 086 90 980 155 337 821 642  442 151 883

ISCED 3 (general) EUR 1 744 305 25 912 462 82 219 469 14 221 791 124 098 027

ISCED 3 and 4 (vocational) EUR 5 187 526 227 071 868 138 881 838 33 630 942 404 772 174

ISCED 5 and 6 (Universities, 
Universities of Applied 
Sciences) 

EUR 27 308 310 188 402 577 210 442 983   42 122 444 468 276 314 

ISCED 5 and 6 (R&D) EUR 70 820 632 179 119 465 100 335 899  350 275 996

The other undivided expenses – 
services at school, education non 
classified elsewhere 

EUR 26 388 512 477 497 684 275 448 904    779 335 100 

Total EUR 165 479 860 1 333 744 413 1 618 351 114 89 975 177 3 207 550 564

Explanatory note 
The data for 2014 represent the budget data prepared in the same method as used for calculating the data for 2013. They 
include financial resources from the funds of the Ministry of Education, Science, Research and Sport of the SR and Ministry of 
the Interior for the area of regional education, and financial resources from regions of municipalities and self-governing 
regions. The funds allocated for the State higher education institutions from other sectors, such as the Ministry of Defence, 
Ministry of Health and Ministry of the Interior are not involved. The funds allocated directly from regional founders of 
schools/school facilities; the capital expenditure is mostly involved in the processing along with the budgets of the Ministry of 
Education, Science, Research and Sport of the SR and District Offices of education department in the county falling under the 
Ministry of the Interior of the SR. 
The capital expenditure of schools is mostly covered from budgets of their founder, that means, in case of kindergartens and 
primary schools from the budget of municipality, in case of secondary schools from the budget of self-governing region, and in 
case of the private and church schools from the budget of private and church founders.  
Concerning the private and church schools the financial resources for personnel costs are included in current expenditures, as 
it is impossible to divide the personnel costs from financial resources for current expenditures. Private and church schools are 
funded at the level of ISCED 1, 2, 3, 4. 
The category 'Other undivided expenditures' represent the following expenditures for school services for ISCED 1-6 (catering, 
accommodation and the other services at school) and other services, which are not divided according to level of education, 
expenditures for directly managed organizations of the ministry of education (Office of the MESRS SR, School Inspection, 
National Vocation Education Institute, State Pedagogical Institute, methodical-educational centres, etc.). 

Data coverage by level of public authority contributing to the education budget 
Top level: Data includes the total budget provided by this level. 

 
 

Regional level: Data includes the total budget provided by this level. 

 
 

Local level: Data includes the total budget provided by this level. 

 
 

EU level: Data includes the total budget provided by this level. 
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http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/National_Budgets.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/National_Budgets.pdf
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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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 PRÍRUČKA: AKO NAPÍSAŤ VÍŤAZNÝ PROJEKT NA INDIVIDUÁLNU STÁŽ 

How to Write a Winning Proposal for Individual Fellowships 
Marie Skłodowska-Curie Actions je štipendijný program, ktorý podporuje mobilitu, tréning a kariérny rast 
výskumníkov. Aj keď pri vypracovaní projektu sú najdôležitejšie kvality a skúsenosti výskumníka, vedieť ako 
hodnotenie projektu funguje a ktoré časti sú najviac dôležité pri hodnotení je kľúčové. 
Príručka je dostupná na http://horizon2020.lu/Downloads/How-to-write-winning-Marie-Curie-proposals

http://webaconnect.ning.com/events
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.profesiadays.sk
http://bestinfo.at
http://www.edufairs.net
http://www.studyworld2013.com
http://www.eua.be/eua-brussels.aspx
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