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PRÍLEŽITOSTI PRE UČITEĽOV

Štipendiá a granty 

pre pedagogických pracovníkov 

 Štipendiá pre pegagických pracovníkov,  
      ktoré administruje SAIA

 Niektoré štipendiá pre pedagogických 
      pracovníkov, na ktoré neprijíma žiadosti SAIA

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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PRÍLEŽITOSTI PRE UČITEĽOV
Mobilitné štipendiá pre pedagogických pracovníkov 

V téme novembrového Bulletinu SAIA sme sa rozhodli zhromaždiť 
štipendijné a grantové ponuky pre pedagogických pracovníkov. 
Zamerali sme sa najmä na tie, ktoré podporujú individuálnu mobilitu 
(umožňujú pobyt v zahraničí) a tie, ktoré vyplývajú z bilaterálnych 
dohôd alebo ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA, n. o.,  
a pri ktorých je uvedené, že sú určené pre (alebo aj pre) 
pedagogických pracovníkov. Hneď na úvod treba zdôrazniť, že 
väčšina týchto ponúk je určená pre vysokoškolských učiteľov. 
Pedagógovia sa môžu uchádzať aj o iné štipendiá, ktoré si môžu 
vyhľadať napríklad v databáze štipendií na www.granty.saia.sk. 
Upozorníme aj na možnosti, ktoré ponúka program Európskej únie 
Erasmus+. Na mobility v rámci tohto programu sa však nemôžu 
pedagógovia uchádzať individuálne (pozri stranu 6).
Na ponuky, ktoré administruje SAIA, n. o., sa žiadosti podávajú on-line cez portál www.granty.saia.sk. Podmienkou podania žiadosti 
je registrácia, ktorou uchádzač o štipendium získa prihlasovacie meno a heslo, s ktorým si môže vytvárať a priebežne upravovať 
žiadosť o zvolené štipendium, resp. aj žiadosť odoslať (podať). Spravidla platí, že vytvorenie žiadosti ku konkrétnemu štipendiu je 
možné dva mesiace pred uzávierkou; žiadosť môže priebežne upravovať a dopĺňať, no je nevyhnutné, aby ju v on-line systéme aj 
odoslal (nielen uložil), inak sa považuje za nepodanú.
Odporúča sa zaregistrovať do systému čo najskôr a vytvoriť si žiadosť v dostatočnom predstihu a priebežne ju vypĺňať a ukladať. 
Neodporúča sa spoliehať, že uchádzač je jediný, kto si necháva prihlásenie „na poslednú chvíľu“. Môže sa stať, že systém bude 
preťažený a nepodarí sa prihlásiť, resp. odoslať žiadosť. Pri podávaní žiadosti on-line treba venovať pozornosť aj tomu, ktoré 
materiály musia byť do stanoveného termínu doručené aj v papierovej verzii (poštou/osobne). 
Uchádzačom o štipendiá sa odporúča pozrieť si Často kladené otázky (help), kde nájdu praktické rady, ako pracovať  
s databázou a ako podať žiadosť. 
Ak je zverejnená ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti, v ponuke je tlačidlo „Podaj žiadosť“. 

Získajte grant na kurzy pre učiteľov
do Veľkej Británie alebo Lotyšska

Pre koho sú kurzy určené?

5 dôvodov prečo si vybrať kurzy s Cambridge Study

Kam môžete ísť?

1    Poradenstvo s výberom kurzov, vypracovaním a realizáciou grantového projektu ZDARMA
2    Najvyššia kvalita ponúkaných kurzov vedených odborníkmi na výučbu angličtiny ako napr. Jim Scrivener, Adrian Underhill a ďalšími
3    Najširšia ponuka kurzov pre učiteľov na rôzne oblasti výučby
4    Viac ako 5-ročné skúsenosti s grantovými programami a kurzami pre učiteľov s desiatkami spokojných učiteľov
5    Možnosť absolvovania skúšky TKT výhodne počas kurzu a uznanie kreditov za absolvované vzdelávanie

Viac informácií nájdete na našej stránke www.cambridgestudy.sk/kurzy-pre-ucitelov
sledujte novinky na Facebook

učitelia angličtiny alebo ruštiny na všetkých úrovniach
učitelia predmetov vyučovaných bilingválne v angličtine
riaditelia a vedúci pracovníci škôl
školskí inšpektori a poradcovia

Cambridge, Portsmouth, Exeter, Cheltenham, Cardiff 
ďalšie mestá v Anglicku, Škótsku, Wales, Severnom Írsku 
a Lotyšsku (pre učiteľov ruštiny). 
Kurzy s ubytovaním na internáte aj v rodine.

inzercia

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
https://www.facebook.com/cambridgestudy.sk
http://www.cambridgestudy.sk/kurzy-pre-ucitelov/
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Vedia vaši priatelia,  
známi a partneri v zahraničí,  
že môžu získať štipendium  

Národného štipendijného programu  
na pobyt na Slovensku?

Povedzte im o ňom!

Bližšie informácie nájdu na portáli 
www.scholarships.sk  

v anglickom, francúzskom,  
španielskom a ruskom jazyku.

Uzávierka je 30. apríla 2016.
O štipendium NŠP sa môžu uchádzať študenti 2. stupňa 

vysokoškolského štúdia, doktorandi,  
vysokoškolskí učitelia,  

výskumní a umeleckí pracovníci.

Uzávierka žiadostí je on-line na www.granty.saia.sk. Z názvu sa 
prekliknete priamo do ponuky v databáze. Uvádzame aj názov 
dohody alebo programu, z ktorého ponuka vyplýva. V prípade, 
ak sa od uchádzača vyžaduje akceptačný/pozývací list, má  
v ňom byť uvedené, o aký typ štipendia sa žiadateľ uchádza. 
Bližšie informácie o ponuke, ako aj podkladových materiáloch, 
ktoré uchádzač musí k žiadosti priložiť, a ktoré musí do termínu 
uzávierky poslať v papierovej podobe do SAIA, n. o., Bratislava, 
sú zverejnené pri konkrétnej ponuke v databáze. 

 NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM  
     NA PODPORU MOBILÍT 

 cestovné granty pre vysokoškolských učiteľov 

O cestovný grant NŠP v súvislosti s plánovaným 
študijným alebo výskumným pobytom sa môžu 
uchádzať vysokoškolskí učitelia, pôsobiaci na vysokých 
školách na Slovensku podľa zákona o vysokých 
školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike. 

Pobyty možno realizovať v ktorejkoľvek krajine sveta. Cestovný 
grant je príspevkom na pokrytie cestovných nákladov na 1 cestu 
na miesto pobytu a späť, teda na letenku ekonomickej triedy, 
vlakový lístok 2. triedy alebo autobusový lístok.
Uzávierka: 30. apríl 2016 a 31. október 2016 do 16.00 h  
on-line na www.stipendia.sk

 CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program  
      pre univerzitné štúdiá)

 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Štipendijný pobyt sa môže uskutočniť na vysokej 
škole zapojenej do siete v niektorej z členských 
krajín programu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, 
Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, 
Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, 

Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – univerzity  
v Prištine, Prizreni a Peji).
Uzávierka: 30. november 2015 (mobility mimo sietí,  
tzv. freemoveri), 15. júna 2016, 31. októbra 2016 
(mobility v rámci sietí) 
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky

Uzávierka: 17. marec 2016 
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať bieloruský 
alebo ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa 
akceptačný alebo pozývací list. 

 kurz bieloruského jazyka
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať bieloruský 
jazyk (základy).

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

Uzávierka: 4. február 2016 
 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať bulharský 
alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa 
akceptačný alebo pozývací list.

 letný kurz bulharského jazyka
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať bulharský 
jazyk (základy). 

 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: 16. február 2016
 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) si môže vybrať letnú školu 
v Prahe alebo v Olomouci.

Uzávierka: 26. máj 2016
 1- až 14-dňový prednáškový a výskumný pobyt

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí predložiť odborný 
program pobytu. Vyžaduje sa akceptačný, resp. pozývací list.

 ČÍNA 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva 

Uzávierka: 4. február 2016
 ročný výskumný pobyt

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať čínsky alebo 
iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

Štipendiá pre pedagógov, ktoré administruje SAIA, n. o.

http://www.scholarships.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://www.stipendia.sk/sk/main/podat-ziadost/uchadzaci-zo-slovenska
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=327
www.ceepus.info
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=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
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=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
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 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: 7. marec 2016 
 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt 

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať arabský alebo 
iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 kurz arabského jazyka (v Arabskom vzdelávacom centre,  
     min. 1 mesiac)

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať arabský jazyk 
(základy). Kurz sa uskutočňuje počas akademického roka.

Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať arabský alebo 
iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva  
a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou  

Uzávierka: 17. marec 2016  
 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt 

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať grécky, 
anglický alebo francúzsky jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 
(Ak si štipendista vyberie študijný program, za ktorý sa platí 
školné, musí si ho pokryť z vlastných zdrojov.)

 letný kurz gréckeho jazyka (1 mesiac)
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí mať základnú znalosť 
gréckeho jazyka.

Uzávierka: priebežne (5 mesiacov pred začiatkom pobytu)
 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt  
    (10 dní)

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať grécky, 
anglický alebo francúzsky jazyk. Vyžaduje sa akceptačný 
list. 

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

Uzávierka: 11. február 2016
 letný kurz chorvátskeho jazyka 

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať chorvátsky 
jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt
Pobyt je určený pre vysokoškolských učiteľov slovenského  
a chorvátskeho jazyka, vyžaduje sa akceptačný, resp. 
pozývací list.

 INDIA
Program ITEC
Uzávierka: priebežne, približne 4 mesiace pred začiatkom 
kurzu
 odborný kurz (min. 2 týždne), napr. anglický jazyk, 

manažment, webový dizajn, telekomunikácie, IT kurzy atď.
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ vo veku 25 až 45 rokov) 
musí mať aktívnu znalosť anglického jazyka. Zoznam kurzov 
je na http://itec.mea.gov.in.

 LITVA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky  
v oblasti vzdelávania

Uzávierka: 8. marec 2016 
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať litovský alebo 
iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letný jazykový kurz (3 až 4 týždne)
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať litovský jazyk 
(základy).

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

Uzávierka: 25. február 2016
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať maďarský 
alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt 
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať maďarský 
alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 letné kurzy maďarského jazyka (2 – 4 týždne; Pécs, 
    Budapešť, Szeged, Debrecín)

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí mať základnú znalosť 
maďarského jazyka. 

 MEXIKO
Štipendiá Mexickej vlády 

Uzávierka: spravidla v júli  
 1- až 6-mesačný prednáškový pobyt  
    (Visiting Professor Program) 

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať španielsky 
jazyk. Vyžaduje sa akceptačný a pozývací list z prijímajúcej 
inštitúcie.

 1- až 12-mesačný postgraduálny alebo 
    postdoktorandský výskumný pobyt

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať španielsky 
jazyk. Vyžaduje sa akceptačný a pozývací list z prijímajúcej 
inštitúcie.

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej 
republiky v oblasti vzdelávania  

Uzávierka: 28. január 2016 
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať moldavský 
alebo anglický jazyk.

 letný kurz moldavského jazyka (21 dní)
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať moldavský 
jazyk (základy). 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
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
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=68
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=68
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
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=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
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 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko 
Uzávierka: 15. november 2015
 výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov  
    a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov) 

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať nemecký 
a/alebo anglický jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD
Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po 3 rokoch 
od absolvovania 10-mesačného štipendijného pobytu.
Uchádzač musí ovládať nemecký a/alebo anglický jazyk. 
Vyžaduje sa pozývací list. 

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej 
republiky

Uzávierka: 18. február 2016
 1- až 10-mesačný pobyt

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať poľský alebo 
iný dohodnutý jazyk uvedený v akceptačnom liste. Vyžaduje 
sa akceptačný list.

 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice,  
    Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať poľský jazyk 
(základy). Prednosť majú slovakisti a polonisti.

 RAKÚSKO
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní 
Uzávierka: 15. marca 2016 (štipendiá pre postdoktorandov), 
priebežne (štipendiá na krátkodobé pobyty) on-line na  
www.scholarships.at 
 štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiace)

Uchádzač musí byť vysokokvalifikovaný postdoktorand 
s titulom PhD. (alebo ekvivalent), bez habilitácie, od 
udelenia titulu PhD. neuplynulo viac ako 10 rokov. Vyžaduje 
sa pozývací list a zoznam potvrdzujúci medzinárodnú 
publikačnú činnosť.

 krátkodobé pobyty
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ vo veku do 60 rokov) musí 
mať pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie.

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže 
Rumunska

Uzávierka: 11. február 2016
 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať rumunský 
alebo iný jazyk uvedený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa 
akceptačný alebo pozývací list.

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať rumunský 
jazyk (základy). 

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania 

Uzávierka: 4. február 2016
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať ruský jazyk. 
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole. Vyžaduje 
sa akceptačný list, resp. pozývací list. 

 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať ruský jazyk. 
Vyžaduje sa lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať 
kurz (v ruskom alebo anglickom jazyku). Kurz sa uskutoční  
v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.

 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: 11. február 2016
 letná škola a seminár slovinského jazyka

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať 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

Uzávierka: 16. február 2016
 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry  
    v Belehrade

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať srbský jazyk 
(základy). 

 ŠVAJČIARSKO 
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre 
štipendiá pre zahraničných študentov 
Uzávierka: spravidla v novembri 
 štipendium pre postdoktorandov (od udelenia 
    doktorandského titulu neuplynulo viac ako 5 rokov)

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) môže získať štipendium 
maximálne na 12 mesiacov na študijné/výskumné pobyty na 
švajčiarskych univerzitách a technických vysokých školách. 
Cestovné náklady ani školné nie sú hradené. 

 UKRAJINA 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi 
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy 
Ukrajiny v oblasti vzdelávania 

Uzávierka: 17. marec 2016
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 

Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať ukrajinský 
alebo ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací 
list.

 seminár ukrajinského jazyka (21 dní)
Uchádzač (vysokoškolský učiteľ) musí ovládať ukrajinský 
jazyk (základy). 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
http://www.scholarships.at
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207
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=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
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Niektoré štipendiá pre pedagógov,  
na ktoré neprijíma žiadosti SAIA, n. o.

 PROGRAM ERASMUS+: KĽÚČOVÁ AKCIA 1 (KA1)  
     – VZDELÁVACIA MOBILITA JEDNOTLIVCOV

O grant sa môže uchádzať inštitúcia zriadená na Slovensku 
a aktívne pôsobiaca v príslušnom sektore vzdelávania, ktorá 
plánuje vyslať svojich zamestnancov, študentov, prípadne 
žiakov odborného vzdelávania a prípravy (OVP) do zahraničia. 
Jednotlivci nemôžu požiadať o grant priamo.

– Sektor školského vzdelávania 
Cieľom projektov KA1 je modernizácia, internacionalizácia  
a dlhodobé zvýšenie kvality vzdelávania v materských, 
základných a stredných školách, ktoré sú vysielajúcimi 
organizáciami svojich pedagogických a nepedagogických 
zamestnancov na vzdelávacie pobyty v zahraničí so zámerom 
ich profesionálneho rastu.
Konkrétne typy vzdelávacích mobilít sú:

• štruktúrované kurzy alebo školenia,
• výučbové pobyty v partnerskej škole,
• hospitácie (job shadowing) alebo pozorovania  
   v partnerskej škole.

– Sektor odborného vzdelávania a prípravy (OVP) 
Cieľom projektov KA1 je podporiť účastníkov mobilít 
(zamestnancov a žiakov OVP) v získavaní nových vedomostí, 
zručností a kompetencií v zahraničí, aby sa zlepšil ich osobný i 
profesionálny rozvoj a zamestnateľnosť s cieľom inovovať  
a zvýšiť kvalitu OVP, a zároveň zvýšiť kapacity, príťažlivosť  
a medzinárodný rozmer organizácií OVP tak, aby dokázali 
ponúkať vzdelávanie, ktoré lepšie reaguje na potreby trhu 
práce.
Mobilita zamestnancov škôl OVP môže obsahovať: 

• výučbové pobyty/pobyty v rámci odbornej prípravy 
   (výučbu v partnerskej škole OVP v zahraničí; taktiež 
   pracovníci podnikov môžu poskytovať odbornú prípravu  
   v organizácii OVP v zahraničí);
• odbornú prípravu zamestnancov (stáž, job shadowing/ 
   obdobie pozorovania v zahraničí v podniku alebo inej  
   organizácii OVP).    

Žiaci odborného vzdelávania a prípravy môžu vykonať  
v zahraničí stáž OVP, a to buď na pracovisku (v podniku alebo 
v inej relevantnej organizácii) alebo v škole OVP (s praktickým 
vyučovaním v podniku alebo v inej relevantnej organizácii).

– Sektor vysokoškolského vzdelávania
Podporujú sa nadnárodné mobility študentov a zamestnancov 
vysokých škôl s cieľom podporiť účastníkov mobilít v získavaní 
vzdelávacích výsledkov (vedomostí, zručností a kompetencií), 
zlepšiť ich osobný rozvoj a zamestnateľnosť na európskom trhu 
práce, a podporiť profesionálny rozvoj zamestnancov s cieľom 
inovovať a zvýšiť kvalitu vysokoškolského vzdelávania.
Podporované aktivity zamestnancov vysokých škôl:   

• Výučba na vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia 
   môžu vyučovať na partnerskej vysokej škole v zahraničí  
   alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z podniku 
   v zahraničí, aby vyučovali na vysokej škole a odovzdali  
   praktické skúsenosti študentom. Výučbová činnosť musí  
   tvoriť minimálne 8 hodín výučby za týždeň.
• Školenie/stáž – učitelia a ostatní zamestnanci vysokých 
   škôl môžu absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo 
   na vysokej škole v zahraničí.

Zamestnanci vysokých škôl nemôžu o grant požiadať 
individuálne, granty prideľujú priamo jednotlivé vysoké školy. 
Podmienky účasti na mobilitných aktivitách stanovuje vysoká 
škola, na ktorej sú zamestnaní. 

Uzávierka predkladania projektov v rámci KA1 – Mobilita 
jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy je  
2. februára 2016.

Bližšie informácie:
SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+  
pre vzdelávanie a odbornú prípravu
Križkova 9
811 04 Bratislava
tel.: 02/2092 2201
e-mail: erasmusplus@saaic.sk
www.erasmusplus.sk 

V rámci programu Erasmus+ vznikol portál School Education Gateway v 23 európskych jazykoch. Ponúka európske vzdelávacie politiky, 
novinky, trendy, odborné články, národné iniciatívy, akcie pre školy, oblasti interakcie, osvedčené postupy pri realizácii vzdelávacích 
projektov a rôzne zdroje. V databáze Príležitosti v oblasti mobility je možné vyhľadávať pobyty v rámci Projektu mobility pre 
pedagogických zamestnancov škôl.

http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/index.htm
http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/tools/mobility.cfm
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 RADA EURÓPY – PROGRAM PESTALOZZI
Program je zameraný na profesionálny rozvoj pedagogických 
zamestnancov s cieľom zefektívniť ich metodologické  
a didaktické postupy v rámci celoživotného vzdelávania. Zahŕňa 
viacero aktivít (školenia, workshopy, diseminačné a vzdelávacie 
aktivity na národnej úrovni, letné školy). Do programu sa môžu 
zapojiť učitelia, riaditelia škôl, inšpektori a pod. zo signatárskych 
krajín Európskeho kultúrneho dohovoru, medzi ktoré patrí aj 
Slovenská republika. Cestovné a pobytové náklady sú hradené 
Radou Európy a organizátormi aktivity.

Bližšie informácie: www.coe.int/en/web/pestalozzi (anglicky)
                          www.coe.int/fr/web/pestalozzi (francúzsky)

 GRÉCKO

Štátna štipendijná nadácia I. K. Y. – kurz modernej 
gréčtiny a kultúry
Uzávierka: spravidla v máji/júni (na Veľvyslanectve 
Helénskej republiky v Bratislave)
Kurz pozostáva z výučby gréckeho jazyka, histórie a kultúry, ako 
aj spoločenského programu. Spravidla sa začína v októbri  
a končí sa v máji. Uchádzač (učiteľ gréckeho jazyka) nesmie 
mať viac ako 40 rokov.
Bližšie informácie: www.iky.gr 

Onassisova nadácia
Uzávierka: 31. januára 2016
O štipendiá na výskumný alebo študijný pobyt sa môžu 
uchádzať vysokoškolskí učitelia a učitelia gréčtiny na základnej 
a strednej škole. 
Bližšie informácie: www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

 IZRAEL 
Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu  
pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2015 
Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov 
sa môžu uchádzať o 2- až 12-mesačný pobyt v rámci Visiting 
Professors Program. Pobyt sa uskutoční medzi októbrom 2016  
a septembrom 2017.
Bližšie informácie: http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visit_
prof_home.html

 JAPONSKO 
Štipendiá na výskumné pobyty v Slovanskom 
výskumnom centre Hokkaidskej univerzity 
Uzávierka: spravidla v októbri
The Slavic Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity  
v Sappore v rámci Štipendijného programu pre cudzincov 
(Foreign Visitors Fellowship Program) ponúka vysokoškolským 
učiteľom 5- a 10-mesačné výskumné pobyty v oblasti 
slovanistiky (štúdiá zamerané na krajiny východnej Európy  
a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu). 
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp

 LOTYŠSKO 

Lotyšské štipendiá
Uzávierka: spravidla v apríli/máji 
• výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov

Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho 
výška je 30 eur/deň, štipendista dostane aj príspevok na 
ubytovanie, maximálne 300 eur/mesiac. Štipendisti si hradia 
cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením. 

• letná škola
O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať aj 
vysokoškolskí učitelia. Príspevok 711 eur dostáva organizátor 
letnej školy (ak nepokryje všetky výdavky spojené s letnou 
školou, musí rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov).

Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/eng/international_
cooperation/scholarships_gov/scholarships/

 MAĎARSKO

Stredoeurópska univerzita (CEU) – letné vedecké  
a tréningové kurzy v oblasti humanitných a spoločenských vied 
Uzávierka: spravidla v januári/februári
Summer university (SUN) organizuje 2- a 3-týždňové semináre 
v oblasti humanitných a spoločenských vied s cieľom podporiť 
výskum a jeho integráciu do vyučovacieho procesu. Vyučovacím 
jazykom je angličtina. Záujemcovia môžu požiadať o finančnú 
pomoc (odpustenie školného, príspevok na ubytovanie).
Bližšie informácie: www.summeruniversity.ceu.hu

 NEMECKO

KAAD (Katolícka akademická zahraničná služba) 
– výskumné pobyty
Uzávierka: 15. január, 30. jún
Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN ponúka pre 
katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá na 
študentské a vedecké pobyty. Vysokoškolskí učitelia sa môžu 
uchádzať o štipendium na krátkodobý výskumný pobyt  
(max. 6 mesiacov).
Bližšie informácie: www.kaad.de

http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visit_prof_home.html
http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visit_prof_home.html
http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visit_prof_home.html
http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/index1.html
http://www.kaad.de
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Štipendiá na študijné pobyty na Univerzite  
vo Würzburgu 
Uzávierka: spravidla 1. decembra
Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung v spolupráci  
s Inštitútom pre nemeckú filológiu Univerzity vo Würzburgu 
ponúka štipendiá pre kvalifikovaných germanistov, okrem 
iného aj na habilitáciu pre mladých vysokoškolských učiteľov 
germanistky. Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho 
predĺžiť.
Bližšie informácie: www.studienboerse.germanistik.uni-
wuerzburg.de

 POĽSKO

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 15. február a 22. jún 2016
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 v kategórii 
Program Senior sú určené univerzitným profesorom, docentom 
a odborným asistentom. 
Bližšie informácie: http://mck.krakow.pl/o-programie

 PORTUGALSKO

Štipendiá portugalskej vlády  
Uzávierka: spravidla v marci 
• výskumný program – štipendiá na špecializované štúdiá  
   v oblasti portugalského jazyka a kultúry (max. 12 mesiacov) 
   pre pedagogických pracovníkov,
• program Pessoa na projekty odbornej prípravy a výskumu 
   v oblasti portugalského jazyka a kultúry pre vedúcich katedier 
   portugalského jazyka alebo portugalských štúdií.
Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka. 
Bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt

 RAKÚSKO

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, 
vedu a kultúru
Uzávierka: 1. marec a 15. september 2016 on-line na  
www.scholarships.at
Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym 
vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt 
realizovať. 
• Štipendiá Franza Werfela 

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky 
so zameraním na rakúsku literatúru. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu  
18 mesiacov. 

• Štipendiá Richarda Plaschku
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so 
zameraním na rakúske dejiny. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov,  
s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. 

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

Európske fórum Alpbach 
Uzávierka: spravidla v marci/apríli
V rámci Európskeho fóra Alpbach (EFA) sa každoročne 
uskutočňujú letné školy so zameraním na ekonómiu a európske 
záležitosti. Učitelia vysokých škôl do 40 rokov získavajú  
v prípade úspešného výberu zľavu zo školného.
Bližšie informácie: www.alpbach.org

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku 
(CERN)
The Scientific and Corresponding Associates 
Programme/Corresponding Associates Programme 
Uzávierka: spravidla v marci a v septembri 
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom so zameraním 
fyzika elementárnych častíc (experimentálna, teoretická), 
aplikované vedy, elektronika, technické vedy, programovanie na 
aktualizáciu vedomostí a zručností v časticovej fyzike  
a súvisiacich disciplínach, na maximálne 6 mesiacov. Počas 
stáže musia byť štipendisti naďalej zamestnaní a poberať 
mzdu (resp. jej podstatnú časť) od svojho zamestnávateľa, 
CERN poskytuje financie len na pobytové náklady. Určené pre 
kandidátov z menších členských krajín, ktorí už pôsobili  
v CERN-e.
Bližšie informácie: www.cern.ch

 TALIANSKO

Štipendiá talianskej vlády
Uzávierka: spravidla v máji
Cieľom štipendií je podporovať medzinárodnú kultúrnu 
spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry  
a vedy. V ponuke bývajú okrem iných aj štipendiá na kurzy 
didaktiky talianskeho jazyka L2 pre učiteľov talianskeho jazyka  
a na kurzy didaktiky talianskeho jazyka a kultúry pre 
vyučujúcich taliančiny. 
Bližšie informácie: http://www.esteri.it/mae/en/ministero/
servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.
html?LANG=EN

 TURECKO

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný 
pobyt (3 až 12 mesiacov)
Uzávierka: priebežne 
Vysokoškolskí učitelia s titulom PhD. alebo ekvivalentom vo 
veku do 45 rokov sa môžu uchádzať o:

- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické 
  vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy 
  (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

http://www.instituto-camoes.pt
http://www.scholarships.at
http://www.oead.at
http://www.grants.at
http://www.alpbach.org
http://www.cern.ch
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 USA

Štipendiá odborného vzdelávania Ronalda a Eileen 
Weiserových
Uzávierka: spravidla v septembri 
Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award 
umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom 4-týždňové  
a 3-mesačné pobyty na Michiganskej univerzite. Uchádzači 
môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu  
a výučby, ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt na 
univerzite (informácie o katedrách a programoch univerzity: 
www.umich.edu). Kandidáti musia mať výbornú ústnu  
a písomnú znalosť anglického jazyka. Štipendium pokrýva 
cestovné náklady, ubytovanie, zdravotné poistenie a diéty. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

Americké letné semináre
Uzávierka: spravidla na jeseň
Fulbrightove letné semináre amerických štúdií sú 6-týždňové 
multidisciplinárne programy, zamerané na rôzne aspekty 
americkej spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné 
osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na akademických 
inštitúciách. Vhodnými kandidátmi (vo veku 30 až 50 rokov) sú 
pedagógovia, vedúci katedier, špecialisti pripravujúci učebné 
osnovy, autori vysokoškolských resp. stredoškolských učebníc. 
Semináre sa konajú v mesiacoch jún – august na univerzitách  
v USA. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

Štipendijný program University of South Alabama na 
podporu slovenských pedagógov 
Uzávierka: 1. január 2016
Na základe podpory Nadácie Hooker-Kubik udeľuje Univerzita 
v Južnej Alabame v rámci programu Hooker-Kubik Endowment 
Award Program každoročne štipendiá pedagógom a výskumným 
pracovníkom, ktorí by chceli nadviazať spoluprácu s Univerzitou 
v Južnej Alabame. 
Bližšie informácie: www.southalabama.edu/departments/
international/scholarships.htm

 VEĽKÁ BRITÁNIA

Stáž pre učiteľov
Uzávierka: spravidla v decembri 
Program umožňuje učiteľom stredných, príp. základných škôl 
jednoročnú stáž na súkromných školách vo Veľkej Británii, kde 
učia v angličtine aspoň jeden predmet iný ako anglický jazyk. 
Program organizuje Nadácia otvorenej spoločnosti v spolupráci 
s Asociáciou riaditeľov súkromných stredných škôl vo Veľkej 
Británii (HMC).
Bližšie informácie: ww.osf.sk

LEAF – stáže pre učiteľov 
Nezisková organizácia LEAF otvára v školskom roku 
2016/2017 medzinárodnú strednú školu zameranú na rozvoj 
talentovaných študentov LEAF Academy. 
Organizácia ponúka šikovným učiteľom možnosť zúčastniť sa 
zahraničnej učiteľskej stáže ako i následnú príležitosť učiť na 
LEAF Academy. 
Bližšie informácie: www.leafacademy.eu, www.leaf.sk

Fond na podporu vzdelávania  
- pôžičky pre pedagógov

Pedagógovia môžu požiadať o pôžičku Fondu na podporu 
vzdelávania, ktorá je minimálne 1 000 eur a maximálne  
15 000 eur (platí podmienka, že mesačná splátka 
nesmie presiahnuť tretinu čistého funkčného platu alebo 
doktorandského štipendia žiadateľa v mesiaci, v ktorom bola 
podaná žiadosť o pôžičku). 
Termín predkladania žiadostí je spravidla v septembri.
O pôžičku FNPV sa môže uchádzať pedagogický 
zamestnanec (učiteľ, majster odbornej výchovy, 
vychovávateľ, pedagogický asistent, zahraničný lektor, tréner 
športovej školy a športovej triedy, korepetítor), odborný 
zamestnanec (psychológ, školský logopéd, špeciálny 
pedagóg, liečebný pedagóg, sociálny pedagóg) a študent 
doktorandského študijného programu na vysokej škole, ktorý 
študuje dennou formou štúdia (interný doktorand).
Klienti fondu môžu získať v rámci programu výhod rôzne 
zľavy, napríklad na jazykové pobyty.

Bližšie informácie: http://www.fnpv.sk/fnpv-pre-pedagogov

Medzinárodný učiteľský identifikačný preukaz ITIC 
 
ITIC je jediný celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci 
štatút učiteľa. Pod záštitou UNESCO preukaz vydáva svetová 
organizácia ISIC Association, ktorá je zameraná na podporu 
a rozvoj cestovania študentov a učiteľov. Preukaz svojim 
držiteľom umožňuje využívať rôzne zľavy, ako multifunkčná 
karta môže tiež slúžiť ako preukaz zamestnanca, čipová 
karta v MHD a autobusovej doprave alebo ako preukaz do 
univerzitných a štátnych vedeckých knižníc. 
Bližšie informácie: www.itic.sk
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy 
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné 
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené 
otázky (help)“, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou  
a ako podať žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo 
„Podaj žiadosť”. V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených 
uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme 
aj v prípade, ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.  

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2016 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2016/2017) 

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

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 30. november 2015 (mobility mimo sietí, tzv. freemoveri) on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, 
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova. 
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Uzávierka: 31. január 2016

Medzinárodný vyšehradský fond 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. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
 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. 

 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, 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. 

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Global Study Awards
Uzávierka: do 30. novembra 2015

The Global Study Awards je spoločný projekt ISIC Association, Britskej rady a spoločnosti StudyPortals. Mladí ľudia (vo veku 
nad 18 rokov) môžu získať na štúdium v zahraničí 10 000 libier. Uchádzači musia byť držiteľmi platného medzinárodného 
študentského identifikačného preukazu ISIC a/alebo preukazu IYTC (International Youth Travel Card) a absolvovali v Britskej 
rade jazykový test IELTS (v posledných dvoch rokoch pred uzávierkou žiadostí). V 1. kole budú udelené 4 ceny, v druhom kole  
(prihlasovanie od 15. januára do 30. júna 2016) bude udelných 5 cien.
Bližšie informácie: www.studyportals.com/scholarship/

http://www.granty.saia.sk
http://www.granty.saia.sk
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
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.studyportals.com/scholarship/
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Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)

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

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. 
Bližšie informácie: http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/

Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: 12. február 2016 (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.  
On-line prihlasovanie sa začne 1. januára 2016; uchádzač sa musí do systému prihlásiť najneskôr 8. februára 2016. 
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

Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 31. december 2015

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných 
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím na európskych univerzitách v akademickom 
roku 2015/2016 a budú pokračovať v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na univerzite v Európe 
v akademickom roku 2016/2017. Výška štipendia je 7 000 EUR na akadeický rok.
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe

Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google
Uzávierka: 31. december 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. Štipendium na 
akademický rok 2016/2017 je 7 000 EUR (alebo ekvivalent).
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea

http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
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Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2016

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

 BELGICKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 25. február 2016 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.  

 BULHARSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 4. február 2016 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. Vyžaduje sa akceptačný list.

 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.

 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: 16. február 2016 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.

http://www.society-in-science.org/home.html
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
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Juhomoravské centrum pre medzinárodnú mobilitu (JCMM) – SoMoPro
Uzávierka: registrácia do 30. novembra 2015 

Cieľom grantového programu SoMoPro (The South Moravian Programme for Distinguished Researchers) je priviesť špičkových 
vedcov zo zahraničia do výskumných inštitúcií Juhomoravského kraja. Program je určený vedcom s doktorským vzdelaním alebo 
aspoň 4-ročnou praxou vo výskume na plný úväzok od doby získania vzdelania, ktoré umožňuje prihlásiť sa na PhD. štúdium.
Žiadateľ podáva prihlášku spoločne s hostiteľskou inštitúciou v Juhomoravskom kraji. Doba hosťovania je minimálne 12  
a maximálne 36 mesiacov. Projekt sa môže začať najskôr v marci 2016 a ukončiť najneskôr 31. mája 2020.
Bližšie informácie: www.jcmm.cz/cz/somopro.html

Akadémia vied Českej republiky 
Uzávierka: 28. február 2016 (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 

Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2016

Štipendiá sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt. 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.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január 2016 (Priority Application Deadline)

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. V roku 2016 sa kurz uskutoční od 9. do 30. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR  
v oblasti školstva 

Uzávierka: 4. február 2016 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
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Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: od 1. do 7. decembra 2015 (podľa univerzity) 

Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky 
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong 
(uzávierka žiadostí: 7. december 2015), Hong Kong Baptist University (1. december 2015), Lingnan University (2. december 
2015), The Chinese University of Hong Kong (1. december 2015), The Hong Kong Institute of Education (4. december 2015), 
The Hong Kong Polytechnic University (1. december 2015), The Hong Kong University of Science and Technology (3. december 
2015) a The University of Hong Kong (1. december 2015).
Bližšie informácie: www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm, https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

 EGYPT
Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky – krátkodobý vedecký 
pobyt (maximálne 10 dní) 
Uzávierka: priebežne (5 mesiacov pred začatím pobytu) on-line na www.granty.saia.sk

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

 ESTÓNSKO 
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. marec 2016 

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

 FRANCÚZSKO 
Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium Core Fellowship Program
Uzávierka: 2. december 2015 

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

Eiffelove štipendiá excelentnosti
Uzávierka: 8. január 2016

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

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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LE STUDIUM® – štipendiá pre výskumných pracovníkov 
Uzávierka: 8. február 2016 

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
Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou – krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

 HOLANDSKO
OSN – letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo (The United Nations International Law 
Fellowship Programme)
Uzávierka: 1. december 2015 

Štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu je určené absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov, ktorí majú skúsenosti  
v oblasti medzinárodného práva. Komunikačným jazykom odbornej školy, ktorá sa uskutoční od 27. júna do 5. augusta 2016, 
bude francúzština. 
Bližšie informácie: www.un.org/law/ilfp/

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 11. február 2016 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://www.lestudium-ias.com/news/call-applications-smart-loire-valley-programme-campaign-20162017
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://www.un.org/law/ilfp/
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
http://itec.mea.gov.in
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 ISLAND

Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
Uzávierka: 1. december 2015 

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na Islandskej 
univerzite. O štipendium sa môžu uchádzať 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). Pobyt je možné 
absolvovať od 1. septembra 2016 do 30. apríla 2017. Štipendium je možné získať najviac trikrát.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

 IZRAEL 
Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2015 

Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu uchádzať o 2- až 12-mesačný pobyt v rámci Visiting 
Professors Program. Pobyt sa uskutoční medzi októbrom 2016 a septembrom 2017.
Bližšie informácie: http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visit_prof_home.html

 ÍRSKO 
Írska národná univerzita: Hardimanove výskumné štipendiá a výskumné štipendiá Dr. Tonyho Ryana
Uzávierka: 20. november 2015 

Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of Ireland, Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka občanom 
EÚ Hardimanove výskumné štipendiá a výskumné štipendiá Dr. Tonyho Ryana (The Hardiman Research Scholarships and Dr 
Tony Ryan Research Scholarships) na doktorandský 4-ročný výskumný pobyt. Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových oblastí 
výskumu: aplikované sociálne vedy a verejná politika, biomedicínske vedy a inžinierstvo, životné prostredie, humanitné vedy  
v kontexte, vrátane digitálnych humanitných štúdií, informatika, analýza dát, fyzikálne a výpočtové vedy.
Bližšie informácie: www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships

 JAPONSKO
Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre postdoktorandov na krátkodobé pobyty
Uzávierka: od 4. do 8. januára 2016 (na pobyty, ktoré sa uskutočnia od 1. júla 2016 do 31. marca 2017; žiadosti v tomto 
termíne predkladá prijímajúca inštitúcia alebo nominačná autorita; uchádzač musí predložiť vyžadované podklady skôr).

Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú určené 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 (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers – Standard) je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé  
(Postdoctoral Fellowship Program for North American and European Researchers) na 1 až 12 mesiacov. 
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: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html, www.oms.sav.sk 

Japonská nadácia – program intelektuálnej výmeny
Uzávierka: 1. december 2015 

Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange/Japanese Studies Fellowship Program je určený pre vedcov, výskumníkov, 
absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami na poli humanitných a spoločenských vied, 
alebo ktorí majú skúsenosti z výskumu, médií alebo neziskových organizácií. Podmienkou účasti na programe je, aby predmet 
výskumu uchádzača súvisel s Japonskom (odbor japonológia je z programu vylúčený). Program je určený pre projekty zamerané 
napríklad na tradície a kultúru, tvorenie občianskej spoločnosti, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, rodové role, urbanizáciu 
a regionálnu revitalizáciu, nastoľovanie mieru, súžitie, presadzovanie a nastoľovanie sociálneho poriadku a práva, ekonomickú 
globalizáciu a medzinárodnú spoluprácu, energetické otázky, otázky bezpečnosti, trhovej ekonomiky, environmentálne problémy, 
národnú diskusiu a interakciu, bilaterálne otázky...  
Bližšie informácie: www.jpf.go.jp/e/program/dl/guidelines_e_2016.pdf; www.sk.emb-japan.go.jp/project_japan_foundation.html

http://www.weizmann.ac.il/acadaff/visit_prof_home.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html
http://www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=JAP&user_id=3918
http://www.jpf.go.jp/e/program/dl/guidelines_e_2016.pdf
http://www.sk.emb-japan.go.jp/project_japan_foundation.html


BULLETIN SAIA 11/2015

Štipendiá a granty 

17 

Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 15. január 2016 

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom (obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom, 
vedcom a úradníkom) so záujmom o Japonsko a spoluprácu Európskej únie s Japonskom z rôznych perspektív (obchod/prístup 
na trh, otázky priemyselnej politiky, výskumu a vývoja atď.) možnosť absolvovať 6-mesačný výskumný pobyt v centre v Tokiu, 
ktorý sa uskutoční od apríla do septembra 2016. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/other-activities/minerva-fellowship

Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2016 

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

 LUXEMBURSKO
Prekladateľské stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. november 2015 a 15. február 2016 (prekladateľské stáže), 1. február 2016 (vzdelávacie stáže)

 Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo 
     rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou 
     EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk 
     štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné jazyky EÚ. 

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

Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 MACEDÓNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 11. február 2016 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: 25. február 2016 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.  

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


BULLETIN SAIA 11/2015

Štipendiá a granty 

18 

 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 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

Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2016

Štipendiá sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt. 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.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

 MOLDAVSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 28. január 2016 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
Štipendiá DAAD pre Slovensko 
Uzávierka: 15. november 2015 a 1. december 2015 (letný jazykový kurz) on-line na www.funding-guide.de a zároveň  
v SAIA, n. o. (on-line na www.granty.saia.sk a zároveň v papierovej podobe)

 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín  
     – Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty  
     – Forschungsstipendien – Kurzstipendien

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty 
     – Forschungsstipendien – Jahresstipendien

 Štipendiá na celé doktorandské štúdium v Nemecku
     – Forschungsstipendien – Promotionen in Deutschland

 Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)  
     – Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD  
     – Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl  
     – Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
http://www.granty.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
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Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2015 

Štipendiá BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) sú určené absolventom vysokej školy  
a doktorandom na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku  
700 EUR alebo 860 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane, 
maximálne trikrát.
Bližšie informácie: www.bayhost.de, www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 2015 

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

Berlínsky program pre umelcov
Uzávierka: 1. január 2016

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

Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá
Uzávierka: 31. január 2016

Herzog August Bibliothek ponúka čiastkové alebo plné štipendiá na 2- až 12-mesačné pobyty výskumných pracovníkov 
zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov. 
Bližšie informácie: www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html

Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. január 2016

Klassik Stiftung Weimar poskytuje štipendiá na 1- až 6-mesačný výskum absolventom, postdoktorandom a vedeckým 
pracovníkom v oblasti dejín kultúry, ktorí pre svoj výskum potrebujú dokumentačné materiály z weimarských fondov.
Bližšie informácie: www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215

Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. február 2016

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

Program Waltera Hallsteina – štipendium pre mladých a kvalifikovaných študentov
Uzávierka: 15. február 2016

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
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 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2016

Občania Európskej únie sa môžu uchádzať o čiastkové štipendiá na bakalárske a magisterské kurzy, ktoré sa uskutočnia  
v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) Univerzity v Oslo. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť 
anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).
Bližšie informácie: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/

 POĽSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 18. február 2016 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 fond Múzea histórie Poľska – štipendium pre historikov
Uzávierka: 20. november 2016

Štipendijný fond Múzea histórie Poľska (Fundusz stypendialny MHP) ponúka 1- až 3-mesačné štipendiá historikom, ktorí sa 
venujú dejinám Poľska.
Bližšie informácie: www.stypendia.muzhp.pl

Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2016

Štipendiá sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt. 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.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. február 2016 

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://mck.krakow.pl/o-programie
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 RAKÚSKO
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní: štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)
Uzávierka: priebežne on-line na www.scholarships.at

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)

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 1. marec 2016 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 následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.

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

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 63 510 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora  
69 810 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 EUR. Program administruje 
Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

 RUMUNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 11. február 2016 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. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 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).
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 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 4. február 2016 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 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 2016

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 2016 sa uskutoční od 9. mája do 22. mája.  
Bližšie informácie: http://cf.lfond.spb.ru

 SINGAPUR
Program SINGA
Uzávierka: 1. január 2016 (pobyty začínajúce sa v auguste 2016)

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

 SLOVENSKO
A Level štipendiá Cambridge International School Bratislava
Uzávierka: koncom februára 2016 

Dvojročné štipendium na ukončenie strednej školy s medzinárodne uznávaným A Level certifikátom je určené stredoškolákom  
s výbornou znalosťou anglického jazyka vo veku 15 až 17 rokov s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktorých rodičia by si inak 
nemohli dovoliť zaplatiť školné. Štipendium predstavuje zľavu vo výške 25 %, 50 %, 75 %, a vo výnimočných prípadoch 100 % 
zo školného. 
Bližšie informácie: http://www.cambridgeschool.eu/en/study-at-cambridge/a-level-scholarship/. 
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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: 11. február 2016 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: 16. február 2016 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 švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 18. november 2015 on-line na www.granty.saia.sk

 štipendium pre študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách a konzervatóriách
Štipendium sa udeľuje na magisterské štúdium alebo na výskum na konzervatóriách alebo umeleckých školách, ktoré sú 
súčasťou odborných vysokých škôl. Je určené študentom 2. stupňa VŠ umeleckého zamerania veku do 35 rokov (v čase 
uchádzania sa o štipendium). Vyžaduje sa akceptačný list a jazykový certifikát.

 štipendium na výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom a výskumným pracovníkom na maximálne 12-mesačný pobyt. Pre uchádzačov platí 
veková hranica 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium).

 štipendium pre postdoktorandov
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom na výskumný pobyt na prehĺbenie poznatkov  
a uskutočnenie výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť. 
V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 5 rokov. Uprednostnení budú 
uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov.

 štipendium na postgraduálny pobyt

Štipendium je určené absolventom magisterského štúdia vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium) na 
doktorandský pobyt v trvaní 12 až 36 mesiacov vo všetkých akademických oblastiach. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí 
plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami.

Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.

Štipendiá Global Alliance na magisterské štúdium
Uzávierka: 31. január 2016

Global Alliance ponúka štipendiá na celé magisterské štúdium v programe „EMScom Executive Master of Science in 
Communications Management“ pre uchádzačov vo veku 30 – 55 rokov. Štúdium sa realizuje na Švajčiarskej talianskej univerzite 
v Lugane (Universita della Svizzera italiana). Štipendium je určené uchádzačom, ktorí nežijú a nepracujú vo Švajčiarsku a majú 
minimálne 5-ročné pracovné skúsenosti.
Bližšie informácie: www.globalalliancepr.org/website/page/global-alliance-scholarships
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 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCKF)
Uzávierka: 15. január 2016

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

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 2016 (pobyty začínajúce sa v septembri 2016)

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

Štipendiá Európskeho univerzitného inštitútu na doktorandské štúdium 
Uzávierka: 31. január 2016

European University Institute (EUI) ponúka štipendiá 4-ročné doktorandské štúdium. Občania SR sa môžu uchádzať  
o štipendium Adama Smitha (ekonómia), štipendium Jacoba Burckhardta (história a civilizácia), štipendium Hansa Kelsena 
(právo) a štipendium Hannah Arendtovej (politické a sociálne vedy). 
Bližšie informácie: www.eui.eu

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne

Cieľom programu 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 – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci 
– dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov. Žiadosť 
podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka: priebežne  

Štipendiá na 3- až 12-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre vedeckých 
pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):

- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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 USA
Stredoškolský štipendijný program
Uzávierka: 30. november 2015

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami 
ponúka 1-ročné študijné pobyty na súkromných stredných školách v USA. Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií 
a sexty osemročných gymnázií. Štipendium zahŕňa školné, stravné, ubytovanie, vreckové a poistenie. Krytie nákladov na 
cestovné, víza a časť vreckového vyžaduje finančnú spoluúčasť (sponzori, rodičia, a pod.). 
Bližšie informácie: http://osf.sk/granty-a-stipendia/stipendia/secondary-school-scholarship-program-20162017/

Štipendium na výskumný pobyt v laboratóriách spoločnosti Symantec
Uzávierka: 4. december 2015

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

Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 15. február 2016 

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 
Stredoškolský štipendijný program
Uzávierka: 30. november 2015

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami 
ponúka 1-ročné študijné pobyty na súkromných stredných školách vo Veľkej Británii. Program je určený študentom 2. ročníka 
gymnázií a sexty osemročných gymnázií. Štipendium zahŕňa školné, stravné, ubytovanie, vreckové a poistenie. Krytie nákladov 
na cestovné, víza a časť vreckového vyžaduje finančnú spoluúčasť (sponzori, rodičia, a pod.). 
Bližšie informácie: http://osf.sk/granty-a-stipendia/stipendia/secondary-school-scholarship-program-20162017/

Štipendiá Warburgovho inštitútu Londýnskej univerzity 
uzávierka: 27. november 2015 

The Warburg Institute ponúka doktorandom a postdoktorandom so zameraním na históriu a kultúru štipendiá na krátkodobé  
pobyty, ktoré sa budú realizovať na School of Advanced Study v Londýne. Štipendiá sú určené doktorandom s minimálne 
jedným rokom výskumu na dizertačnej práci a postdoktorandom maximálne 5 rokov od získania titulu PhD. 
Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/short-term/

Inštitút pre strategický dialóg: Weidenfeld Hoffmann Scholarships & Leadership Programme
uzávierka: 8. alebo 22. január 2016 (podľa kurzu) 

Štipendiá umožňujú vynikajúcim absolventom vysokých škôl a mladým profesionálom absolvovať postgraduálne štúdium 
na Univerzite v Oxforde. Uchádzači o štipendium musia mať bakalársky titul. Štipendium pokrýva školné a životné náklady. 
Program administruje Inštitút pre strategický dialóg (Institute for Strategic Dialogue, ISD). 
Bližšie informácie: www.strategicdialogue.org/weidenfeld-scholarships-programme/; http://www.ox.ac.uk/ (Admissions › 
Graduate › Fees and funding › Fees, funding and scholarship search › Weidenfeld-Hoffmann Scholarships and Leadership 
Programme)
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Dulvertonovo štipendium na ročný magisterský program na Oxfordskej univerzite
uzávierka: 8. alebo 22. január 2016

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 14 700 
libier).  
Bližšie informácie: http://www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/fees-funding-and-scholarship-search/
scholarships-1#dulverton 

Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky 
Uzávierka: 31. január 2016 

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 2016

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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 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 – http://www.webaworld.com/, 
Studycentral – www.universityfairs.com či Edufindme – http://edufindme.com.

 Gaudeamus 
      26. a 27. január 2016, Praha, Česká republika
     Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Profesia days 2016
17. a 18. február 2016, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: http://www.profesiadays.sk/

 Study in Europe Fair, Južná Afrika 
15. február (Johannesburg), 18. február (Kapské Mesto) 
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu

 Education Fair Georgia
18. a 19. február 2016, Tbilisi, Gruzínsko 
Bližšie informácie: www.expogeorgia.ge

 EHEF – European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia/Európske veľtrhy vysokoškolského 
      vzdelávania v strednej Ázii a Ázii 

12. až 13. marec 2016, Kuala Lumpur, Malajzia
Bližšie informácie: http://www.ehef.asia/fairs/malaysia-fair-2015

 INICIATÍVA ‘SCIENCE4REFUGEES’ 

Inciatíva komisára pre výskum, vedu a inovácie Carlosa Moedasa science4refugees má pomôcť vedcom  
a výskumníkom, ktorí sú medzi utečencami a žiadateľmi o azyl, aby si mohli nájsť vhodnú prácu, ktorá  
by pomohla nielen zlepšiť ich osobnú situáciu, ale umožní aj využiť ich schopnosti a skúsenosti pre  
európsky výskum. Iniciatíva je prístupná cez európsky portál EURAXESS – Researchers in Motion,  
do ktorej sa aktívne zapája aj Slovensko (www.euraxess.sk). 
science4refugees ponúka možnosť výskumníkom (vrátane doktorandov) zaregistrovať si na portáli svoj  
životopis a ponúknuť svoje vedomosti európskym organizáciám a zároveň vyzýva výskumné organizácie  
a vysoké školy v Európe, aby vytvárali a zverejňovali na portáli pracovné pozície, ktoré sú otvorené  
aj pre výskumníkov – utečencov a žiadateľov o azyl. Takéto pozície budú v databáze pracovných pozícií, 
internshipov, kurzov označené špeciálnym logom iniciatívy, a toto logo budú môcť po súhlase Európskej  
komisie (EK) používať aj inštitúcie, ktoré pozície otvorené pre utečencov a žiadateľov o azyl budú  
ponúkať. K iniciatíve EK sa pripojila aj Liga európskych výskumných univerzít (LERU). 
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/science4refugees. 

 SÚŤAŽ ECONOMICUS 2015

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom 
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, vyhlásila súťaž vedeckých prác v oblasti 
ekonomických vied Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Súťaž je spojená s ocenením za 
najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) 
uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.
Do súťaže možno do 31. januára 2016 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku  
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2015. Svoje odborné práce môžu prihlásiť 
mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách 
ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách (veková 
hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce).  
Bližšie informácie: www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=144

 EURÓPSKE UNIVERZITY POMÁHAJÚ UTEČENCOM

Niektoré univerzity a vysoké školy v Európe sa aktívne zapájajú do podpory utečencov. Rôzne iniciatívy vznikajú 
na úrovni jednotlivých vysokých škôl a ich súčastí, aktívnu podporu zapojeniu univerzít oficiálne deklarovalo aj 
viacero národných rektorských konferencií. Prehľad vybraných iniciatív na vysokých školách na Slovensku, v regióne 
strednej Európy aj v Európskej únii záujemcovia nájdu na http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/europske-
univerzity-pomahaju-utecencom

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.gaudeamus.cz
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/europske-univerzity-pomahaju-utecencom
http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/europske-univerzity-pomahaju-utecencom
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 EURÓPSKA ZNAČKA PRE JAZYKY 2015

Európska značka pre jazyky (European Language Label/ELL) je iniciatíva Európskej, ktorej hlavným cieľom je 
zviditeľniť a oceniť inovačné iniciatívy v jazykovom vzdelávaní na všetkých stupňoch vzdelávania a podporovať, 
využívať a rozširovať výsledky úspešných iniciatív na národnej a európskej úrovni ako príklady dobrej praxe. 
Na Slovensku sa súťaž organizuje od roku 2002. Do súťaže sa môžu zapojiť vzdelávacie inštitúcie na všetkých 
stupňoch vzdelávania, miestne a regionálne orgány, zamestnávatelia, profesijné asociácie, podniky atď., ktoré 
rozvíjajú, podporujú alebo realizujú nové prístupy, metódy a formy vo výučbe cudzích jazykov a ktoré majú sídlo 
na Slovensku. Do súťaže môžu byť prihlásené iba projekty, ktoré sú ukončené a ktorých reálne výsledky a výstupy 
sú využívané v praxi. Prihlášky je možné predkladať elektronicku poštou na adresu ell@saaic.sk do 23. novembra 
2015 do 24:00 SEČ (rozhodujúci je dátum a čas odoslania prihlášky elektronickou poštou).  
Bližšie informácie: http://www.erasmusplus.sk/ELL/index.php. 

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Seminár ACA The international refugee crisis. What role for European higher education?
10. december 2015, Brusel, Belgicko 
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=844

 Výročná konferencia EUA (European University Association) 
Bricks and clicks for Europe: building a successful digital campus
7. a 8. apríl 2016, Galway, Írsko
Bližšie informácie: www.eua.be/activities-services/events/event/2016/04/07/default-calendar/eua-annual-
conference-2016

 „ZNÁMKA EXCELENTNOSTI“ MÁ ZVÝŠIŤ KVALITU FINANCOVANIA 
     REGIONÁLNEHO VÝSKUMU

Európska komisia 12. októbra 2015 odštartovala novú iniciatívu Známka excelentnosti. Cieľom je zabezpečiť, 
aby sa peniaze daňových poplatníkov vynakladali efektívne zlepšením spolupôsobenia financovania regionálnej 
politiky a výskumu zo zdrojov Európskej únie. Značka kvality Známka excelentnosti/Seal of Excellence bude udelená 
sľubným projektom predloženým v rámci programu Horizont 2020, ktoré získali vysoké hodnotenie, ale z dôvodu 
rozpočtových obmedzení nemohli byť financované. Vo svojej pilotnej fáze sa „známka excelentnosti“ bude udeľovať 
najprv návrhom malých a stredných podnikov (MSP) predložených na základe nástroja pre MSP v rámci programu 
Horizont 2020. Opatrenia by sa neskôr mohli rozšíriť aj na ďalšie oblasti programu Horizont 2020.
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe

Zdroj: http://europa.eu/rapid/press-release_IP-15-5801_sk.htm

 PROJEKT REFLEX 

Kľúčovým predpokladom rozvoja špičkovej vedy je najmä rozvoj tých, ktorí  
v nej pôsobia. Cielené aktivity a služby kariérneho rozvoja výskumných  
pracovníčok a pracovníkov sa preto v čoraz väčšej miere stávajú bežnou  
a samozrejmou súčasťou personálnych politík mnohých vysokých škôl  
a výskumných inštitúcií. So zámerom prispieť k vytváraniu a profesionalizácii  
takýchto služieb v celom Európskom výskumnom priestore, iniciovala  
Európska komisia viacero projektov, prostredníctvom ktorých sa usiluje  
o sprístupnenie konkrétnych nástrojov a techník kariérneho poradenstva  
čo najširšiemu spektru výskumných inštitúcií. 
Medzi ne patrí aj 2-ročný projekt REFLEX (Responsive and Flexible:  
Living and learning researcher career development framework).  
Jeho cieľom je vytvorenie adaptabilného modelu komplexných služieb na podporu kariérneho rozvoja výskumných 
pracovníčok a pracovníkov bez ohľadu na sektor a disciplínu, v ktorých pôsobia, či kariérne cesty, ktoré sledujú.
Koordinátorom projektu, podporeného zo 7. rámcového programu EÚ pre výskum a vývoj, je SAIA, n. o., ako 
partneri sú zapojení Nórska univerzita vedy a technológie – NTNU (Nórsko), Nezisková organizácia Bay Zoltána pre 
aplikovaný výskum – BZN (Maďarsko), ETH Zürich (Švajčiarsko) a Univerzita v Kodani (Dánsko).
Výsledky projektu budú prezentované aj v rámci medzinárodného workshopu, ktorý sa uskutoční v závere projektu 
ako súčasť Slovenského predsedníctva v Rade EU.
Bližšie informácie: www.euraxess-reflex.eu.

http://www.eua.be/activities-services/events/event/2016/04/07/default-calendar/eua-annual-conference-2016
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2016/04/07/default-calendar/eua-annual-conference-2016
http://ec.europa.eu/research/regions/index.cfm?pg=soe
http://www.euraxess-reflex.eu
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