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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V RAKÚSKU
Tému decembrového Bulletinu SAIA sme sa rozhodli venovať 
vysokoškolskému štúdiu v Rakúsku. Univerzitné vzdelávanie má 
v Rakúsku dlhú tradíciu – prvá univerzita na území dnešného 
Rakúska a prvá univerzita v nemecky hovoriacich krajinách si 
tento rok pripomenula 650. výročie vzniku. Viedenská univerzita 
(Universität Wien), ktorá bola založená v roku 1365, nie je len 
najstaršou rakúskou univerzitou, ale aj najväčšou (v súčasnosti 
je na nej zapísaných vyše 90-tisíc študentov) a najlepšou  
v najznámejších svetových rebríčkoch univerzít (pozri stranu 5).

Rakúsko v rámci tzv. bolonského procesu zaviedlo trojstupňový 
systém vysokoškolského vzdelávania (bakalársky, magisterský  
a doktorandský stupeň). Krajina je členom Európskej únie 
a občania SR môžu na rakúskych vysokých školách študovať za 
rovnakých podmienok ako domáci študenti. V letnom semestri  
akademického roka 2014/2015 na rakúskych verejných 
univerzitách bolo zapísaných 1 437 občanov Slovenskej 
republiky, z nich 1 354 v riadnom štúdiu. Z celkového počtu 
študentov verejných univerzít v letnom semestri 2015 (takmer 
290-tisíc) bolo 28 % cudzincov (pozri stranu 4). 
Od roku 1955, keď Rakúsko opäť získalo štátnu suverenitu  
a z krajiny odišli okupačné vojská, počet študentov verejných 
univerzít niekoľkonásobne vzrástol. Kým v roku 1955/1956 bolo 
na verejných univerzitách zapísaných v riadnom štúdiu  
19 124 študentov, v roku 2014/2015 ich bolo 277 508. Hranicu 
stotisíc študentov na verejných univerzitách Rakúsko prekročilo 
v roku 1978/1979 a hranicu 200-tisíc v roku 1991/1992. 
Štatistický prehľad podľa jednotlivých rokov, počtu domácich 
a zahraničných študentov (aj podľa pohlavia) je zverejnený na 
stránke rakúskeho štatistického úradu www.statistik.at. 
V téme tohto čísla vám prinášame základné informácie 
o krajine, vysokoškolskom systéme, štipendiách, ktoré môžu 
občania SR získať, a upozorníme na webové stránky, na ktorých 
záujemcovia o štúdium v Rakúsku nájdu bližšie informácie.

1 Universität Wien 2 Medizinische Universität Wien 3 Technische 
Universität Wien 4 Universität für Bodenkultur Wien  
5 Veterinärmedizinische Universität Wien 6 Wirtschaftsuniversität Wien 
7 Akademie der bildenden Künste Wien 8 Universität für angewandte 
Kunst Wien 9 Universität für Musik und darstellende Kunst Wien
10 Universität Graz 11 Medizinische Universität Graz 12 Technische 
Universität Graz 13 Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 
14 Montanuniversität Leoben 
15 Universität Innsbruck 16 Medizinische Universität Innsbruck 
17 Universität Salzburg 18 Universität Mozarteum Salzburg
19 Universität Linz 20 Universität für künstlerische und industrielle 
Gestaltung Linz 
21 Universität Klagenfurt 
22 Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems)

Vysokoškolské štúdium v Rakúsku poskytuje 22 verejných univerzít 
(Universitäten), 13 súkromných vysokých škôl (Private Universitäten), 
odborné vysoké školy (Fachhochschulen) a pedagogické akadémie 
(Pädagogische Akademien). 
Profily všetkých rakúskych vysokých škôl záujemcovia nájdu na portáli 
Štúdium v Rakúsku www.studyinaustria.at, kde je aj manuál  
6 krokov k štúdiu v Rakúsku (v angličtine).

Rakúsko v skratke

Republik Österreich
Rakúska republika/Republic of Austria
Rozloha: 83 854 km2

Počet obyvateľov: 8 543 932 (2014)
Hlavné mesto: Wien (Viedeň/Vienna)

Administratívne územné členenie: 9 spolkových krajín
Burgenland
Dolné Rakúsko (Niederösterreich)
Horné Rakúsko (Oberösterreich)
Korutánsko (Kärnten)
Salzbursko (Salzburg)
Štajersko (Steiermark)
Tirolsko (Tirol)
Vorarlbersko (Vorarlberg)
Viedeň (Wien)

Červeno-biele pásy na rakúskej vlajke majú svoj pôvod 
podľa legendy v roku 1191, keď v čase 3. križiackej výpravy 
do Svätej zeme rakúsky vojvoda Leopold V. Babenberg, 
známy ako Cnostný (Luitpold der Tugendhafte), po víťaznej 
bitke nad Saracénmi pri Akku zistil, že prišiel o koruhvu. Na 
kopiju preto priviazal svoju košeľu, ktorá bola taká sfarbená 
krvou, že biely ostal len pruh pod opaskom, na ktorom 
mával zavesený meč. 

Z histórie
Územie dnešného Rakúska bolo osídlené už v staršej dobe kamennej (okolo 8 000 
pred n. l.), hlavne v Podunajsku a údoliach Álp. V dobe Keltov (od 800 do 400 
pred n. l.) tu vznikol prvý štátny útvar – kráľovstvo Noricum. 
Začiatkom nášho letopočtu si oblasť podmanili Rimania. Po zániku Rímskej ríše  
a po sťahovaní národov, aby sa zabránilo ďalšiemu prenikaniu Slovanov a Avarov 
z východu, zriadil franský panovník Karol Veľký okolo roku 800 hraničnú marku na 
území dnešného Dolného Rakúska. V 10. storočí vzniká na východ od rieky Enns 
miestodržiteľské vojvodstvo Markgrafschaft. Po porážke Maďarov v roku 955 sa 
začal pri Dunaji na území bavorskej Východnej marky formovať feudálny rakúsky 
štát. Základom sa stalo neskoršie Dolné a Horné Rakúsko. V tomto období (v roku 
996) sa prvýkrát používa označenie „Ostarrichi“, neskôr „Österreich“. V 13. storočí 
sa v rakúskych „dedičných“ krajinách k moci dostali Habsburgovia, ktorí postupne 
vytvorili ríšu, v ktorej vládli až do konca 1. svetovej vojny (1918). Po roku 1526 sa 
pod vládu Habsburgovcov dostalo aj Uhorsko, ktorého súčasťou bolo Slovensko. 
Medzi najznámejších panovníkov patrili Mária Terézia (1740 až 1780) a jej syn 
Jozef, ktorí v snahe o hospodársky rozvoj a posilnenie štátu uskutočnili viacero 
reforiem, aj v oblasti vzdelávania. V roku 1774 Mária Terézia vydala Všeobecný 
školský poriadok, ktorý v monarchii zaviedol šesťročnú povinnú školskú dochádzku 
(v uhorskej časti monarchie sa reforma začala roku 1777, keď bol schválený 
organizačný poriadok pre školy Ratio educationis). 
Po revolúcii v roku 1848 sa na trón dostal František Jozef I., ktorý vládol do 
roku 1916. Reforma z roku 1855 rozdelila krajinu na jednotlivé správne územia. 
Najnižšou správnou jednotkou sa stala obec, nad ňou bol okres a nad ním kraj. 
Po 1. svetovej vojne sa porazená monarchia rozpadla. Vzniká prvá republika, ktorá 
bola v roku 1938 v tzv. anšluse pripojená k nacistickému Nemecku, tzv. Tretej ríši. 
Po vojne bolo síce Rakúsko obnovené v hraniciach z roku 1937, ale rozdelené do 
štyroch okupačných zón. Tie sa spojili v roku 1955. Rakúsko sa stalo neutrálnou 
krajinou. V roku 1995 sa stalo členom Európskej únie. 

http://www.statistik.at/web_de/statistiken/menschen_und_gesellschaft/bildung_und_kultur/formales_bildungswesen/universitaeten_studium/021631.html
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Schéma vysokoškolského systému v Rakúsku

Schéma rakúskeho školského systému (v slovenskom jazyku)  
je na portáli www.bildungssystem.at

Od roku 1999 v Rakúsku existujú aj súkromné vysoké školy. Ich 
zoznam, profily a ponuku (s možnosťou vyhľadávania podľa odboru, 
dĺžky štúdia či získaného titulu) nájdu záujemcovia na portáli 
Konferencie rakúskych súkromných vysokých škôl (Österreichische 
Privatuniversitäten Konferenz, ÖPUK) www.privatuniversitaeten.at/

Vysokoškolské štúdium 
v Rakúsku

Vysokoškolské štúdium poskytujú 
verejné univerzity (Universitäten), 
súkromné vysoké školy (Private 
Universitäten), odborné vysoké 
školy (Fachhochschulen) 
a pedagogické akadémie 
(Pädagogische Akademien). 

Vysokoškolské vzdelávanie je 
trojstupňové, delí sa na bakalársky, 
magisterský a doktorandský 
stupeň. 

Väčšina univerzít a odborných 
vysokých škôl ponúka 
bakalárske programy  
(6 až 8 semestrov), 
magisterské programy
(2 až 4 semestre) 
a doktorandské programy  
(najmenej 6 semestrov). 

Okrem toho vysoké školy ponúkajú 
diplomové programy 
(8 až 10 semestrov) 
a doktorandské študijné programy  
(4 semestre).

Akademický rok v Rakúsku trvá od 1. októbra do 30. septembra. Skladá sa z dvoch semestrov, zimného (1. október až  
30. január) a letného (1. marec až 30. september). 

Na verejných vysokých školách sa platí školné (363,36 EUR/semester) iba v prípade, ak študent riadneho štúdia prekročil dĺžku 
štandardného štúdia o 2 semestre.

Priemerné náklady na pobyt (ubytovanie, strava, výdavky súvisiace so štúdiom a voľnočasovými aktivitami) sú podľa rakúskej 
OeAD-GmbH – Agentúry pre medzinárodnú mobilitu a spoluprácu v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu mesačne 850 EUR.  
Bližšie informácie: www.oead.at (Tipps zu Recht & Praxis/Allgemeines und Nützliches).

Prijatie na štúdium: Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych 
vysokých školách prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita 
však môže v bakalárskych programoch v odboroch biológia, medicína, 
farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné lekárstvo, podniková 
ekonomika, ako aj publicistika a komunikačné vedy podmieniť prijatie na 
štúdium absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom študentov najneskôr 
do dvoch semestrov po začatí štúdia.

Uzávierka podávania prihlášok na štúdium v zimnom semestri je v septembri, 
v letnom semestri vo februári (presný termín si je potrebné overiť na 
príslušnej vysokej škole, termíny bývajú zverejnené na viacerých portáloch, 
napríklad www.studienbeginn.at).

Prijímacie konanie je v kompetencii jednotlivých vysokých škôl. 
Od uchádzačov o bakalárske štúdium sa vyžaduje ukončené 
stredoškolské štúdium s maturitou a znalosť nemeckého jazyka 
na úrovni B2. Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať 
o vykonanie písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. 
Uchádzači o magisterské štúdium predkladajú namiesto 
maturitného vysvedčenia bakalársky diplom.  
Prijatie na 
umelecké 
univerzity je 
podmienené 
úspešným 
absolvovaním 
talentových 
skúšok.

Záujemcom o vysokoškolské štúdium v Rakúsku  
je okrem iných určený aj portál studienwahl.at

http://www.bildung.erasmusplus.at/fileadmin/lll_erasmus/dateien/Guidance_transparenz_anerkennung/Euroguidance_Poster___Faltbl%C3%A4tter/Bildungssystem_Slowakisch.pdf
https://www.oead.at/willkommen_in_oesterreich/tipps_zu_recht_praxis/leben/
http://www.studienwahl.at/
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OBČANIA SR NA RAKÚSKYCH UNIVERZITÁCH

Podľa databázy uni:data – Zahlen und Fakten zum Hochschulbereich 
vo februári 2015 (zimný semester akademickeho roka 2014/2015) 
bolo na rakúskych vdrejných univerzitách zapísaných 304 100 
študentov, z nich bolo 1 561 občanov SR a v júni 2015 (letný 
semester akademickeho roka 2014/2015) z 289 688 študentov 
rakúskych verejných univerzít bolo 1 437 občanov SR. 

V databáze je možné vyhľadávať počty študentov na rakúskych 
vysokých školách podľa rôznych kritérií od zimného semestra 2000.

Počet študentov rakúskych verejných univerzít
v akademickom roku 2014/2015

február 2015 jún 2015

spolu 304 100 289 688

občania Rakúska 220 674 208 998

občania krajín EÚ 56 551 53 771

občania SR 1 561 1 437

- z nich na riadnom štúdiu 1 462 1 354

Počet občanov SR študujúcich na rakúskych verejných univerzitách v akademickom roku 2014/2015
(podľa univerzít)

Univerzita
zimný semester 2014 letný semester 2015

celkový počet z toho na 
riadnom štúdiu celkový počet z toho na 

riadnom štúdiu

Universität Wien 797 735 777 718

Universität Graz 33 28 31 27

Universität Innsbruck 34 30 33 28

Medizinische Universität Wien 30 28 28 26

Medizinische Universität Graz 5 5 4 4

Medizinische Universität Innsbruck 6 5 6 5

Universität Salzburg 24 21 22 20

Technische Universität Wien 186 170 169 158

Technische Universität Graz 16 13 16 13

Montanuniversität Leoben 5 4 5 4

Universität für Bodenkultur Wien 25 26 25 26

Veterinärmedizinische Universität Wien 13 13 12 13

Wirtschaftsuniversität Wien 298 265 266 239

Universität Linz 20 20 17 18

Universität Klagenfurt 11 9 10 8

Universität für angewandte Kunst Wien 14 15 14 15

Universität für Musik und darstellende Kunst Wien 21 21 21 20

Universität Mozarteum Salzburg 4 3 3 2

Universität für Musik und darstellende Kunst Graz 16 14 16 14

Universität für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz 4 4 4 4

Akademie der bildenden Künste Wien 13 14 12 14

Universität für Weiterbildung Krems (Donau-Universität Krems) 17 17 0 0

Spolu 1 561 1 437 1 462 1 354

Počet občanov SR študujúcich na rakúskych verejných univerzitách v akademickom roku 2014/2015
(podľa pohlavia)

celkový počet z toho zapísaní na riadne štúdium 

študentky študenti spolu študentky študenti spolu

zimný semester 2014 986 575 1 561 929 533 1 462

letný semester 2015 906 531 1 437 861 493 1 354

https://suasprod.noc-science.at/XLCubedWeb/WebForm/ShowReport.aspx?rep=012+statistisches+taschenbuch/002+studierende/001+2-4+studierende+nach+universit%C3%A4ten.xml&toolbar=true
https://oravm13.noc-science.at/apex/f?p=103:6:0::NO::P6_OPEN:N
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Najlepšie rakúske univerzity...

...podľa Academic Ranking of World Universities 2015

poradie vo svete univerzita

151 – 200 Universität Wien
www.univie.ac.at

201 – 300

Medizinische Universität Wien 
www.meduniwien.ac.at

Universität Innsbruck
www.uibk.ac.at

401 – 500

Medizinische Universität Graz
www.medunigraz.at

Karl-Franzens-Universität Graz
www.uni-graz.at

Technische Universität Wien
www.tuwien.ac.at

Zdroj: www.shanghairanking.com/ARWU2015.html

...podľa QS World University Rankings 2015/2016

poradie vo svete univerzita

153 Universität Wien

197 Technische Universität Wien

295 Universität Innsbruck

431 – 440 Karl-Franzens-Universität Graz

551 – 600 Johannes Kepler University Linz
www.jku.at

701+ Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
www.uni-klu.ac.at

Zdroj: www.topuniversities.com/

...podľa Times Higher Education World University 
   Rankings 2015-2016

poradie vo svete univerzita

142 Universität Wien

201 – 250 Medizinische Universität Wien

251 – 300 Technische Universität Wien

301 – 350 Universität Innsbruck

351 – 400 Technische Universität Graz
www.tugraz.at

401 – 500
Karl-Franzens-Universität Graz

Johannes Kepler University Linz

Zdroj: www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

Najlepšou rakúskou univerzitou podľa najznámejších svetových 
rebríčkov vysokých škôl je Viedenská univerzita.

Štipendiá pre slovenských vysokoškolákov  
na študijné pobyty v Rakúsku počas štúdia 

 Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko,  
     spolupráca vo vede a vzdelávaní pre študentov  
     a doktorandov štátnych a verejných vysokých škôl

Uzávierka: 15. marec 2016, 15. október 2016 (okrem 
jazykových kurzov) a priebežne (krátkodobé pobyty)  
on-line na www.scholarships.at

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

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

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne  
    1 mesiac)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, 
študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. V roku 2016  
z humanitných odborov. 

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Štipendiá sú určené pre doktorandov 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)

 Národný štipendijný program na podporu mobilít 
Uzávierka: 30. apríl 2016 (na pobyty v akademickom roku 
2016/2017) a 31. október 2016 (na pobyty v letnom 
semestri akademického roku 2016/2017) on-line  
na www.stipendia.sk
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
    (výška mesačného štipendia do Rakúska je 800 EUR) 
 štipendiá pre doktorandov
    (výška mesačného štipendia do Rakúska je 940 EUR)
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského 
     štúdia a doktorandov

 CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné 
     štúdiá)

Uzávierka: 15. jún 2016, 31. október 2016
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
     (výška mesačného štipendia do Rakúska je 940 EUR)

 semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov  
    (3 až 10 mesiacov)
 krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov 
    spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej, 
    alebo dizertačnej práce (1 – 2 mesiace)

 Spolkové ministerstvo pre vedu, výskum  
     a hospodárstvo – Štipendium Ernsta Macha

Uzávierka: 1. marec 2016 on-line na www.scholarships.at
Štipendium Ernsta Macha je určené pre doktorandov 
všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov. Dĺžka 
štipendia je 1 až 9 mesiacov, výška štipendia je 940 EUR/
mesiac. 
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 

http://www.aktion.saia.sk
http://www.aktion.saia.sk
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://ceepus.saia.sk/
http://ceepus.saia.sk/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://www.scholarships.at
http://www.oead.at
http://www.grants.at
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 Program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+:  
     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 do zahraničia. Jednotlivci nemôžu 
požiadať o grant priamo.
Bližšie informácie: www.erasmusplus.sk

 Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe 
Uzávierka: spravidla v máji
Cieľom programu je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov 
popredných zahraničných vysokých škôl. Štipendium je na pokrytie študijných nákladov počas maximálne 2 akademických 
rokov, za čo sa štipendista zaviaže odpracovať 3 roky vo verejnej správe. O štipendium sa môžu uchádzať občania SR, ktorí 
sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium 
alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí (2. alebo 3. stupeň; denná forma) v podporovaných študijných oblastiach. 
Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia 
univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.
Bližšie informácie: www.minedu.sk/grantovy-program-pre-posilnenie-analytickych-kapacit-vo-verejnej-sprave/

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

 Nadácia SPP: Štipendijný program Hlavička
Uzávierka: spravidla v apríli 
V rámci  štipendijného programu nadácia poskytuje štipendiá na zahraničné študijné pobyty, výskumné pobyty, stáže v rámci 
celej Európy študentom práva, ekonómie, informačných technológií, techniky, prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý 
pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického 
charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať.
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/sk/stipendijny-program-hlavicka

 Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia na českých  
a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný 
program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje študentov technických odborov. 
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici

 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 akademický 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. Štipendium na akademický rok 2016/2017 je 7 000 
EUR.
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea

 Global Study Awards
Uzávierka: 30. júna 2016
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). 
Bližšie informácie: www.studyportals.com/scholarship/

http://www.studyportals.com/scholarship/
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 Štipendijný program UniCredit & Universities „Study-Abroad Exchange Programme“ 
Uzávierka: spravidla v novembri
UniCredit & Universities ponúka štipendiá na 3- až 6-mesačný študijný pobyt počas magisterského štúdia v oblasti ekonómie  
a financií na niektorej z európskych univerzít v krajinách, v ktorých pôsobí banka UniCredit. 
Bližšie informácie: www.unicreditanduniversities.eu

 Výskumné štipendiá OBSE
Uzávierka: 1. máj a 1. október 2016
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko). Dĺžka 
pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického 
jazyka.
Bližšie informácie: www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

Zaujímavé webové stránky

www.bmwfw.gv.at – Spolkové ministerstvo pre vedu, výskum 
a hospodárstvo

www.studyinaustria.at – portál Štúdium v Rakúsku  
(iba v angličtine)

www.bildungssystem.at – informácie o vzdelávacom 
systéme 

www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska výmenná služba

www.grants.at – prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu 
získať v Rakúsku zahraniční študenti

Kroky k štúdiu v Rakúsku

Na portáli studyinaustria.at záujemcovia nájdu orientačný 
návod, čo všetko by mali zahrnúť do prípravy, ak majú záujem  
o vysokoškolské štúdium v Rakúsku. 

Nájdite si program
Na portáli www.studienwahl.at sú informácie o vyše  
2 000 študijných programoch na viac ako 70 vysokých 
školách. Vyučovanie sa uskutočňuje väčšinou v nemčine, 
preto je dôležitá znalosť nemeckého jazyka. 

Oboznámte sa s požiadavkami na prijatie
Najlepší spôsob je osloviť priamo školu, na ktorej chcete 
študovať. 

Skontrolujte si terníny podania prihlášok
Všeobecne platí, že na bakalárske a diplomové programy je 
registrácia do 5. septembra (pre zimný semester)  
a 5. februára (pre letný semester). Bližšie informácie sú na 
stránkach škôl alebo na portáli www.studienbeginn.at.

Financovanie štúdia
Aj keď občania EÚ po splnení vyžadovaných podmienok 
neplatia školné, treba počítať so životnými nákladmi vo 
výške približne 850 EUR na mesiac. Štipendiá je možné 
vyhľadávať v databáze www.grants.at, treba však upozoniť, 
že na celé štúdium (či už bakalárske, magisterské  
alebo doktorandské) neexistujú takmer žiadne štipendiá. 

http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/en/fellow/show/fellow_id/12
http://www.oead.at
http://www.grants.at
http://www.studyinaustria.at/
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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

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/

Medzinárodný bakalaureát – United World College (UWC)
Uzávierka: 16. február 2016

Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú určené študentom  
2. a 3. ročníka gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB – International 
Baccalaureate), štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na 
cestovné a vreckové. Výška štipendia je rôzna podľa jednotlivých škôl. Na roky 2016 až 2018 sú v ponuke štipendiá na školy 
UWC v Bosne a Hercegovine, Kostarike, Nórsku, Taliansku, USA a Veľkej Británii.
Bližšie informácie www.uwc.sk

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 stupňa na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu 
Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje 
študentov technických odborov. 
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici

http://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
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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 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 akademický 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.
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea

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

Granty Európskej výskumnej rady – ERC Consolidator Grants
Uzávierka: 2. február 2016 

ERC Consolidator Grants sú určené pre vynikajúcich skúsených výskumných pracovníkov, ktorí majú 7 až 12 rokov výskumnej 
praxe od získania titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu), dosiahli významné vedecké úspechy, majú pred sebou sľubnú  
výskumnú kariéru a predkladajú excelentný výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej  
organizácii sídliacej v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových  
organizácií.
Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie. Bližšie informácie o procese podávania návrhu projektu 
sú zverejnené na: http://erc.europa.eu/consolidator-grants. 
Aktuálna výzva: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2016-cog.html

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).

http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
http://www.society-in-science.org/home.html
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 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

Nadácia Tatra banky – Grantový program Stredoškoláci do sveta
Uzávierka: 10. marec 2016

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

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

 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 17. marec 2016 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

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

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/

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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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, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky 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.

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka 
Uzávierka: 1. marec 2016

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

 EGYPT
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/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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 FRANCÚZSKO 
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

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.

Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 26. február 2016 

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

 HOLANDSKO
Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 31. január 2016 

Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom 
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk. Kurz verejného práva sa uskutoční od  
11. do 29. júla, kurz súkromného práva od 1. do 19. augusta.
Bližšie informácie: https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/

 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. 

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.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
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 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. 

 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

Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2016 

Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom, spravidla desať na ročný výskumný 
pobyt na rôznych univerzitách vo svete a desať na Telavivskej univerzite v Izraeli. Výskumné pobyty sú zamerané na tri oblasti 
– minulosť, prítomnosť a budúcnosť, pričom témy sú vyhlasované na každý rok. V roku 2016 sú témy: Minulosť – Sociálna 
história; Prítomnosť – Boj proti chudobe; Budúcnosť – Nanovedy. 
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org/scholarship-applications

 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 

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

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
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
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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. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 3. marec 2016 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list 
je vítaný.

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 LITVA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 8. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

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

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

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

 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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
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 NEMECKO
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 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

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2016

 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ. 

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ. DAAD hradí 50 EUR na osobu na deň  
    a poistenie.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

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
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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

 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: www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/

Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 31. marec 2016

Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského  
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou.  
Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace.  
Bližšie informácie: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

 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.

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/
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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

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2016 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at

Štipendiá pre študentov a doktorandov štátnych a verejných vysokých škôl:
 štipendiá pre diplomantov

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

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

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

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od 
vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2016 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi  
z humanitných odborov.

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

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

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2016 on-line na www.scholarships.at

 Spolupráca mladých výskumníkov 
 Doktoráty pod dvojitým vedením 
 Organizácia rakúsko-slovenských školení 
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov  

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 
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Rakúska akadémia vied – Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 15. marec 2016 

Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním 
na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom 
doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 
44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, 
Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award

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).

 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.
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 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky) 
Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, 
ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. 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: www.cambridgeschool.eu/en/study-at-cambridge/a-level-scholarship/. 

 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). 
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 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 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

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN) 
Uzávierka: 1. marec 2016 

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

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

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

Univerzita v Ženeve – štipendium na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 15. marec 2016

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

 ŠVÉDSKO
Program VINNMER Marie Curie Incoming pre výskumných pracovníkov
Uzávierka: 16. marec 2016 

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

Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 15. február 2016

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

 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

Výskumné štipendium Carla Gianniniho 
Uzávierka: 31. január 2016

Centro Interuniversitario di Econometria (CldE) a Associazione Carlo Giannini v spolupráci s Bank of Italy a UniCredit & 
Universities Foundation vyhlásili výskumné štipendium Carla Gianniniho na ročný výskumný pobyt v oblasti ekonometrie na 
niektorej talianskej univerzite. O štipendium sa môžu uchádzať výskumníci, ktorí získali titul PhD po 30. septembri 2011 alebo 
ho získajú do začiatku pobytu (1. október 2016). Štipendium sa udeľuje na rok, s možnosťou predĺženia o ďalší rok.
Bližšie informácie: www.unicreditanduniversities.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
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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

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 17. marec 2016 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

 seminár ukrajinského jazyka 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský 
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.

 USA
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.html

Štipendiá na letné školy pre študentov bakalárskeho štúdia
Uzávierka: 22. január 2016 

Ministerstvo zahraničných vecí USA hľadá účastníkov na 5-týždňové letné školy. O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí 
študenti vo veku 18 až 25 rokov, ktorí majú minimálne jeden semester do ukončenia bakalárskeho štúdia. Štipendium pokrýva 
všetky náklady vrátane zdravotného pistenia, letenky a víz do USA.
V aktuálnej ponuke sú 3 letné školy:

Letná škola o občianskej angažovanosti
Európski študenti budú mať možnosť oboznámiť sa s americkou históriou, vládou a spoločnosťou z pohľadu jednotlivca či 
skupín. Akademický program sa pokúsi definovať občiansku spoločnosť a jej rozvoj v Spojených štátoch a bude skúmať 
témy ako občianstvo, komunitná spolupatričnosť, aktivizmus či dobrovoľníctvo. 
Fulbrightova komisia môže na program nominovať 1 kandidáta. 

Letná škola o ochrane životného prostredia na Kansas State University
Cieľom programu je umožniť európskym študentom zaoberať sa aktuálnymi témami pri ochrane životného prostredia, ako je 
trvaloudržateľný rozvoj, manažment prírodných zdrojov, vodné hospodárstvo, ekoturizmus a pod. 
Fulbrightova komisia môže na program nominovať 2 kandidátov a 1 náhradníka. 

Letná škola sociálneho podnikania 
Cieľom programu je umožniť európskym študentom zoznámiť sa s americkou kultúrou, spoločnosťou a skúsenosťami  
v oblasti sociálneho podnikania (sociálna práca, práca v komunite). 
Fulbrightova komisia môže na program nominovať 2 kandidátov.

Bližšie informácie: www.fulbright.sk
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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

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt 
Uzávierka: 30. marec 2016 

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

 VEĽKÁ BRITÁNIA 
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)

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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 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

 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
zmyslu pre európsku identitu a integráciu, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie rôznych 
mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym rozmerom.
Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov Európskej 
únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. 
Termín na podávanie prihlášok je 25. januára 2016. Prihlášky možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov 
Európskej únie. Formuláre prihlášok sú k dispozícii na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre 
mládež – www.charlemagneyouthprize.eu.

 PROGRAM SPOLUPRÁCE V OBLASTI ŠKOLSTVA S ČÍNOU 

Vedúci služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Norbert Molnár  
26. novembra v Pekingu spolu s viceministrom školstva Číny Hao Ping-om podpísali „Program spolupráce 
medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej 
ľudovej republiky v oblasti školstva pre roky 2016-2019“. Na základe programu spolupráce sa každoročne budú 
uskutočňovať bilaterálne výmeny vysokoškolských študentov, doktorandov, pedagogických a vedeckých pracovníkov 
vysokých škôl a podporí sa i pôsobenie lektorov.

Zdroj: www.minedu.sk/v-ramci-bilateralnych-dohod-budu-nasi-studenti-cestovat-aj-do-ciny/ 

 VEDECKÁ A TECHNICKÁ SPOLUPRÁCA S VIETNAMOM 

Štátny tajomník Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Vladimír Kováčik a štátny 
tajomník Ministerstva vedy a techniky Vietnamskej socialistickej republiky Tran Viet Thanh podpísali 3. decembra  
v Bratislave Memorandum o porozumení o vedeckej a technickej spolupráci medzi obidvoma krajinami. Spolupráca 
sa bude vzťahovať na výmenu delegácií, vedcov a špecialistov; usporiadanie seminárov, konferencií a stretnutí; 
školenia a kvalifikáciu vedcov, technikov a manažérov vedy a techniky; výmenu vedeckých a technických informácií; 
uskutočnenie spoločných výskumných projektov a iných foriem dohodnutej vedeckej a technickej spolupráce.

Zdroj: www.minedu.sk/slovenski-vedci-budu-spolupracovat-s-kolegami-z-vietnamu/

 SÚŤAŽ PRE VODU 2016

Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje prvý ročník súťaže Pre vodu. Jej cieľom je prispieť 
k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom návrhov opatrení šetrných k prírode. 
Organizátori majú ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť 
konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú 
odmenu 1100 €, 500 € a 200 €.
Uzávierka študentských prác je 22. februára 2016. Bližšie informácie vrátane modelových situácií na riešenie sú 
zverejnené na stránke www.sutazprevodu.sk. 
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 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

 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

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

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

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

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3

3. – 6. marec 2016, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2016, Pobaltie
Vilňus, Litva (3. marec), Riga, Lotyšsko (5. marec), Tallinn, Estónsko (6. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/en/fairs/days-of-international-educatio/

 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

 StudyWorld 2016, 22. – 23. apríl 2016, Berlín, Nemecko
11. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. 
Bližšie informácie: www.studyworld2016.com

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://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.gaudeamus.cz
http://bestinfo.at
http://www.studyworld2013.com
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