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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM  
V JUHOAFRICKEJ REPUBLIKE

Tému aprílového Bulletinu SAIA sme sa rozhodli venovať 
vysokoškolskému štúdiu v Juhoafrickej republike (JAR), krajine, 
ktorá sa niekedy označuje za kolísku ľudstva a je považovaná za 
vstupnú bránu na africký kontinent. Zaberá síce len  
4 percentá kontinentu a na jej území žije asi 5 percent africkej 
populácie, ročne vyprodukuje skoro štvrtinu celoafrického HDP. 
Z ekonomického hľadiska je JAR veľmi špecifickou krajinou, 
pretože jej hospodárstvo bolo v dobách apartheidu (do roku 
1994) niekoľko desaťročí budované tak, aby nebolo závislé 
od ostatného sveta, ktorý JAR za jej oficiálnu politiku rasovej 
diskriminácie bojkotoval.
Viaceré juhoafrické vysoké školy sú v najznámejších rebríčkoch 
najlepších svetových univerzít. Aj to je dôvodom nárastu počtu 
zahraničných študentov v krajine. Kým v roku 2003 ich bolo  
48 197, o desať rokov neskôr už 73 859. 

Z histórie
Južná Afrika sa často označuje za kolísku ľudstva, pretože  
v nej boli objavené 2,5-milióna rokov staré fosílie najstarších 
predkov človeka. Prvé dôkazy o existencii moderného človeka 
na africkom kontinente pochádzajú z obdobia pred 100 000 
rokmi (jaskyne Sterkfontein). Okolo roku 5000 pred naším 
letopočtom sa usadili na územiach JAR kmene, patriace ku 
choisanským (ChoeChoe a San) etnickým skupinám – európskou 
terminológiou Hotentoti a Krováci. Do prelomu letopočtov sa 
z týchto populácií postupne vyčlenili pastierske skupiny, ktoré 
osídľovali pobrežné územia. Lovci žili väčšinou vo vnútrozemí. 
Súčasne sa začiatkom nášho letopočtu v južnej časti Afriky 
objavujú bantuské kmene a prinášajú so sebou kultúru doby 
železnej a poľnohospodárstvo.  
V roku 1486 Portugalec Bartolomeo Diaz objavil Mys Dobrej 
nádeje a iný Portugalec, Vasco de Gama, ho v roku 1497 
oboplával. Prvými európskymi osadníkmi na území dnešnej 
JAR boli Holanďania, ktorí sa usadili v Stolovom zálive (Kapské 
mesto) v roku 1652 pod záštitou holandskej Východoindickej 
spoločnosti (East Indian Company), zásobujúcej lode 
proviantom a vodou. Ich potomkovia sa nazývajú Búri (Boer). 
Prekvitať začal obchod s otrokmi, ktorých Východoindická 
spoločnosť dovážala z Východnej Afriky, z Madagaskaru  
a ostatných, najmä ázijských dŕžav.  

Juhoafrická republika
Republiek van Suid Afrika (afrikánčina)
Republic of South Africa (anglicky)

Rozloha: 1 219 912 km2

Počet obyvateľov: 49 810 427 (2014)
Hlavné mesto: Pretória
Tshwane (afrikánčina), Pretoria (anglicky)

Úradné jazyky: afrikánčina, angličtina, Xhosa, Zulu, Ndebele, 
Sesotho, Sepedi, Swati, Setswana, Tsonga, Venda

Administratívne územné členenie: 9 provincií – Gauteng, 
Limpopo, Western Cape (Západné Kapsko), Eastern Cape 
(Východné Kapsko), Mpumalanga, North West (Severozápadná 
provincia), KwaZulu-Natal, Free State (Slobodný štát), Northern 
Cape (Severné Kapsko)

Webové stránky provincií 
Freestate: www.freestateonline.fs.gov.za
Gauteng: www.gautengonline.gov.za
Eastern Cape: www.ecprov.gov.za
KwaZulu Natal: www.kznonline.gov.za
Northern Cape: www.northern-cape.gov.za
Western Cape: www.westerncape.gov.za
Limpopo: www.limpopo.gov.za
Mpumalanga: www.mpumalanga.gov.za
Northwest: www.nwpg.gov.za

Podmienky vstupu: Na turistické a obchodné cesty občanov 
Slovenskej republiky do Juhoafrickej republiky do 30 dní nie 
je potrebné vízum. Juhoafrický imigračný zákon vyžaduje, 
aby cestujúci pri vstupe do krajiny mal pre účely úradných 
záznamov v pase aspoň jednu (odporúčajú sa dve) voľnú 
stranu. Ak táto podmienka nie je splnená, juhoafrické imigračné 
orgány často nekompromisne neumožnia vstup do krajiny. 
V prípade dlhšieho pobytu a na cesty za iným účelom treba 
požiadať o vízum na zastupiteľskom úrade Juhoafrickej 
republiky vo Viedni. 
Informácie o študentských vízach záujemcovia nájdu na 
webovej stránke veľvyslanectva www.suedafrika-botschaft.at.

Štátne sviatky 
1. január – Nový rok 
21. marec – Deň ľudských práv 
(pohyblivý) Veľký piatok 
(pohyblivý) Veľkonočný pondelok 
27. apríl – Deň slobody
1. máj – Deň pracujúcich 
16. jún – Deň mládeže 
9. august – Národný deň žien 
24. september – Deň národného dedičstva 
16. december – Deň zmierenia
25. december – Vianočný deň
26. december – Deň dobrej vôle 
Poznámka: Ak štátny sviatok pripadne na nedeľu, 
nasledujúci pondelok je dňom pracovného voľna.

Mena: juhoafrický rand (ZAR); kurz: 1 EUR = 17,317
(vývoj kurzu: pozri portál Národnej banky Slovenska) 

http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/REQSTUDYVISA_NEW_14082015.pdf
http://www.suedafrika-botschaft.at/fileadmin/downloads/REQSTUDYVISA_NEW_14082015.pdf
http://www.nbs.sk/sk/statisticke-udaje/kurzovy-listok/grafy-kurzov/_ZAR
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Veda, výskum a vývoj, inovácie 

(zo správy Ekonomická informácia o teritóriu, Juhoafrická 
republika z novembra 2014) 

Túto oblasť má vo svojej kompetencii ministerstvo vedy  
a techniky (DST) a čiastočne aj ministerstvo obchodu  
a priemyslu (DTI). Náklady na vedu a výskum vykazujú 
rast. Kým v roku 2010/11 bol rozpočet na túto oblasť  
4,4 miliardy randov (ZAR), v roku 2012/13 to bolo viac 
ako 4,9 mld. ZAR, čo je viac ako 1 % HDP. JAR sa však 
dlhodobo snaží, aby sa tento pomer do roku 2018 zvýšil na 
2 % HDP. Na podporu inovácií sa na toto obdobie alokovalo 
približne 1,1 mld. ZAR. Okrem priamej finančnej podpory 
umožňuje štát daňovým subjektom rôzne daňové úľavy pri 
investíciách do R&D. Najväčšia časť rozpočtu je alokovaná 
na rozvoj ľudského kapitálu – takmer polovica celkového 
rozpočtu na vedu a výskum. Základom politického rámca 
v tejto oblasti je národná výskumná a rozvojová stratégia 
(National Research and Development Strategy) z roku 2002 
a 10-ročný inovačný plán z roku 2007. 
Ministerstvu vedy a techniky podliehajú agentúry TIA – 
Technology Innovation Agency (Agentúra pre technologické 
inovácie) a NRF – National Research Foundation (Národná 
nadácia pre výskum). TIA bola založená v roku 1999 a jej 
úlohou je najmä zavádzať výsledky R&D JAR do praxe  
(t.j. transformovať ich do komerčných produktov a služieb), 
stimulovať rozvoj technologicky zameraných (súkromných 
aj štátnych) podnikov a mobilizovať ľudský potenciál pre 
inovácie. NRF bola založená v roku 1998 na podporu 
výskumu najmä na úrovni vyšších vzdelávacích inštitúcií. 
Obe môžu poskytovať finančnú a inú pomoc na podporu 
technologických inovácií. TIA môže aj zakladať spoločnosti 
s cieľom vyvinúť alebo využiť technologické inovácie, 
poskytovať právnu ochranu, nadobúdať práva k inováciám 
alebo ich postupovať ďalším osobám (svojím zameraním  
a činnosťou má bližšie k podnikateľskej strane spektra 
výskumu a vývoja, NRF k akademickej). NRF dohliada na 
národné výskumné centrá: South African Astronomical 
Observatory; Hartebeesthoek Radio Astronomy 
Observatory; South African Institute for Aquatic 
Biodiversity; South African Environmental Observation 
Network; National Zoological Gardens; iThemba Laboratory 
for Accelerator-Based Sciences (iThemba Labs). 
V júni 2011 bola otvorená vládna agentúra pre správu 
duševného vlastníctva (National Intellectual Property 
Management Office), ktorá má zabezpečiť ochranu 
duševného vlastníctva v JAR a podporiť R&D aktivity  
v krajine. V oblasti vedy a výskumu JAR dominuje najmä  
v oblasti astronómie a nukleárnej medicíny.
V oblasti medzinárodnej spolupráce má DST uzatvorených 
vyše 60 medzinárodných R&D partnerstiev. Dôležitým 
partnerom je aj EÚ, s ktorým JAR vedie v oblasti vedy  
a výskumu dialóg o astronómii, kozmológii, energetike  
a humanitných vedách, ktorého reálnym výsledkom 
bola napríklad prvá výzva EÚ zameraná na Afriku – EU 
Framework Programme Africa Call. 

V polovici 18. storočia bolo v Kapsku viac otrokov ako slobodných 
občanov (európskych kolonistov). Okrem Holanďanov sa  
v Kapsku neskôr začali usídľovať aj Francúzi a Nemci. V období 
napoleonských vojen sa Kapsko ako strategický bod proti 
Francúzom stalo kolóniou Veľkej Británie. Koncom roka 1838 bolo 
zrušené otroctvo a kompenzácie, ktoré Britská štátna pokladnica 
vyplatila bývalým otrokárom, sa stali základom pre vznik 
bankovníctva a poisťovníctva a zdrojom investícií do vlnárskeho 
priemyslu. Okupácia spojená s poangličťovaním, ale aj zrušenie 
otroctva, prinútila v 40. rokoch 19. storočia Búrov k odchodu do 
vnútrozemia (tzv. Great Trek, Veľká púť), kde založili republiky 
Natal, Transvaal a Oranžský slobodný štát. Územie Natal bolo však 
veľmi rýchlo anektované Britmi (v roku 1843), ktorí si chceli udržať 
kontrolu nad východným pobrežím. Koncom 60. rokov  
19. storočia boli v oblasti dnešného Kimberley objavené diamanty  
a v roku 1871 obsadili diamantové bane Briti pod zámienkou 
ochrany vlastníckych práv britských občanov a nastolenia poriadku 
medzi súperiacimi znepriatelenými vlastníkmi. V roku 1877 
anektovala Veľká Británia Búrsku republiku Transvaal, ale po 
búrskom odpore sa v roku 1881 stiahla. V roku 1886 bolo objavené 
zlato v panve Witwatersrand, tiahnucej sa zhruba od dnešného 
Johannesburgu na juh po Welkom. Tieto dva nálezy znamenali 
prevrat v modernej histórii Južnej Afriky a viedli k obrovskému 
ekonomickému rozmachu (výstavba železničných tratí, vybudovanie 
námorných prístavov) a k vzniku moderného priemyselného štátu. 
V roku 1888 bol založený monopol De Beers, na čele ktorého bol 
Sir Cecil Rhodes, neskôr premiér Kapskej kolónie a podmaniteľ a 
vládca dnešnej Zambie a Zimbabwe (predtým Rodézia).  
V poslednom desaťročí 19. storočia bolo už len otázkou času, kedy 
si Veľká Británia a jej domáci spojenci nájdu zámienku na vojnu 
proti Búrskej republike Transvaal a Oranžskému slobodnému štátu. 
Deväťdesiate roky boli poznačené neustálymi konfliktmi  
s britskou koloniálnou mocou, čo nakoniec vyústilo v rokoch 
1899-1902 do anglo-búrskej vojny. V lete roku 1900 padla Pretória 
a prezident Kruger odišiel do exilu v Európe. Vojna pokračovala 
partizánskymi bojmi, tvrdým potláčaním odporu zo strany britských 
vojsk, plienením a ničením búrskych fariem a infraštruktúry.  
A koncentračnými tábormi pre civilistov, v ktorých na nedostatočnú 
výživu a choroby zahynulo 26 000 búrskych žien a detí. Na začiatku 
vojny mala britská posádka 5 000 mužov, do roku 1902 sa tento 
počet zvýšil na 200 000. Výsledkom bolo víťazstvo Angličanov  
a uzavretie mierovej dohody v máji 1902. Už v rokoch 1907 a 1908 
však získali dve bývalé búrske republiky opäť právo vlastnej vlády  
a 31. mája 1910 sa štyri kolónie zlúčili do tzv. Juhoafrickej únie 
(Union of South Africa), ktorá sa stala nezávislým domíniom. 
V novovytvorenom štátnom celku sa od jeho vzniku začala 
presadzovať politika apartheidu, ktorá postupne viedla k úplnej  
a zákonom ustanovenej segregácii bieleho a farebného 
obyvateľstva. Počas 2. svetovej vojny sa Juhoafrická únia aktívne 
postavila na stranu spojencov, no v dôsledku režimu apartheidu sa 
vzťahy s Veľkou Britániou v povojnovom období zhoršili. Stupňujúci 
sa rasový útlak vyvrcholil zákazom opozičných organizácií, streľbou 
do demonštrantov v roku 1960 a vyhlásením výnimočného stavu. 
Rozkol s Britániou vyústil 31. mája 1961 do vyhlásenia samostatnej 
Juhoafrickej republiky. 
Odpor proti apartheidu napriek represáliám neutíchal a rástol 
aj tlak svetovej verejnosti na juhoafrickú vládu, ktorá sa svojou 
politikou rasovej segregácie dostala do medzinárodnej izolácie. 
Režim v roku 1990 pristúpil k zrušeniu niektorých zákazov  
a k oslobodeniu politických väzňov. Režim apartheidu sa udržal  
do roku 1994, kedy sa v JAR konali prvé slobodné voľby. 
Symbolom boja proti apartheidu bol Nelson Mandela (1918 
– 2013), ktorý sa ako prezident v rokoch 1994 – 1999 podieľal na 
prechode od vlády menšiny a rasovej segregácie k demokratickej 
vláde.

(Zdroj: www.mzv.sk; export.slovensko.sk)

http://export.slovensko.sk/wp-content/uploads/2015/04/Juhoafrick%C3%A1-republika-Ekonomick%C3%A9-inform%C3%A1cie-o-terit%C3%B3riu_November-2014.pdf
http://export.slovensko.sk/wp-content/uploads/2015/04/Juhoafrick%C3%A1-republika-Ekonomick%C3%A9-inform%C3%A1cie-o-terit%C3%B3riu_November-2014.pdf
http://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/detail/-/asset_publisher/Iw1ppvnScIPx/content/juhoafricka-republika?displayMode=1
http://export.slovensko.sk/wp-content/uploads/2015/04/Juhoafrick%C3%A1-republika-Ekonomick%C3%A9-inform%C3%A1cie-o-terit%C3%B3riu_November-2014.pdf
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Školský systém v Juhoafrickej republike delí vzdelávanie 
na školské (základná a stredná škola) a post-školské 
(vysokoškolské a celoživotné; Post-School Education and 
Training). 

Aj keď väčšina provincií má vo svojich vládach rezort 
školstva, vysokoškolské a ďalšie odborné vzdelávanie patrí 
do kompetencie národného ministerstva pre vysokoškolské 
vzdelávanie a odbornú prípravu (DHET – Department of Higher 
Education and Training)
V súčasnosti je v JAR 26 verejných univerzít, najviac  
v provinciách KwaZulu-Natal, Gauteng a Western Cape. 
Najmladšie univerzity sú v provinciách Mpumalanga a Northern 
Cape, na ktorých prebieha výučba od roku 2014/2015. 

Najlepšie juhoafrické univerzity...

...podľa Academic Ranking of World Universities 2015

poradie vo svete univerzita

201 – 300

University of Cape Town
www.uct.ac.za

University of the Witwatersrand
www.wits.ac.za

401 – 500

Stellenbosch University
www.sun.ac.za

University of KwaZulu-Natal
www.ukzn.ac.za

Zdroj: www.shanghairanking.com/ARWU2015.html

...podľa QS World University Rankings 2015/2016

poradie vo svete univerzita

171 University of Cape Town

302 Stellenbosch University

331 University of the Witwatersrand

501 – 550
Rhodes University

University of Pretoria

551 – 600 University of Kwazulu-Natal

601 – 650 University of Johannesburg

701+ University of the Western Cape

Zdroj: www.topuniversities.com/

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

poradie vo svete univerzita

120 University of Cape Town

201 – 250 University of Witwatersrand

301 – 350 Stellenbosch University

401 – 500 University of KwaZulu-Natal

501 – 600 University of Pretoria

601 – 800 University of South Africa

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

...podľa Center for World University Rankings 

poradie vo svete univerzita

149 University of the Witwatersrand

248 University of Cape Town

306 Stellenbosch University

478 University of KwaZulu-Natal

678 University of Pretoria

Zdroj: http://cwur.org/2015/south-africa.html

Informácie o univerzitnom systéme a profily jednotlivých 
verejných univerzít s možnosťou prekliku na stránku univerzity 
záujemcovia nájdu na portáli Južná Afrika: 
www.southafrica.info/about/education/universities.htmInteraktívna mapa juhoafrických verejných univerzít je na stránke 

http://hesa2015.websiteinprogress.co.za/public-universities-south-africa

http://hesa2015.websiteinprogress.co.za/public-universities-south-africa
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Vysokoškolské vzdelávanie v Juhoafrickej republike 
poskytujú štátne (verejné) a súkromné vysokoškolské 
inštitúcie (ich zoznam je na viacerých webových stránkach) 
a odborné vysoké školy (Further Education and Training 
– FET/Technical and Vocational Education and Training – TVET) 
Colleges (bližšie informácie o nich a ich zoznam je na stránke 
www.fetcolleges.co.za/). 
Verejné univerzity sa delia na tradičné (traditional universities), 
technické univerzity (universities of technology) a regionálne 
„komplexné“ univerzity (regional „comprehensive” universities), 
ktoré vznikli zlúčením existujúcich univerzít a polytechník 
(polytechnics). 
Súkromné inštitúcie poskytujúce vysokoškolské programy 
rovnocenné programom, ktoré poskytujú univerzity, musia byť 
registrované na ministerstve pre vysokoškolské vzdelávanie  
a odbornú prípravu (DHET – Department of Higher Education 
and Training). 
Väčšina študentov študuje na verejných vysokých školách.  
V roku 2013 z celkové počtu 1 103 639 študentov na 23 
verejných univerzitách študovalo 983 698 a na 133 súkroných 
vysokoškolských inštitúciách 119 941. 
Na FET Colleges z 794 250 študentov na 50 verejných bolo 
zapísaných 639 618 a na 627 súkromných 154 632.
Na vysokých školách bolo zapísaných 73 856 cudzincov,  
z nich 40 210 na riadnom štúdiu, ostatní na diaľkovom. Najviac 
zahraničných študentov bolo zo Zimbabwe (26 922). 

Zdroj: Statistics on Post-School Education and Training  
in South Africa: 2013; marec 2015

Vo vysokoškolskom vzdelávaní je zavedený kreditný 
systém, pričom kvalifikačný rámec stanovuje minumum, čo 
musí absolvent splniť pre získanie titulu. Podľa The Higher 
Education Qualifications Framework z roku 2007 jeden kredit 
zodpovedá 10 hodinám štúdia, pričom študent by mal týždenne 
venovať štúdiu 40 hodín. 
Bakalár by mal počas akademického roka študovať 30 týždňov 
a získať minimálne 120 kreditov. Magisterské a doktorandské 
programy predpokladajú 45 týždňov štúdia a získanie 180 
kreditov. 

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové (bakalársky, 
magisterský a doktorandský stupeň). 
Bakalárske štúdium trvá spravidla tri roky (bakalárske 
štúdium práva trvá štyri roky, architektúry päť rokov, zubného 
lekárstva päť a pol roka, veterinárneho lekárstva šesť rokov), 
magisterské štúdium jeden až dva roky, doktorandské 
(PhD) štúdium dva až tri roky. 
Bakalári, ktorí chcú pokračovať v štúdiu na magisterskom 
stupni, musia absolvovať ročné štúdium „honours bachelor“.

Informácie o školnom pre zahraničných študentov zverejňujú univerzity 
na svojich webových stránkach. Orientačné prehľady školného 
záujemcovia môžu nájsť na portáli Africacheck.org v reportáži How 
much will it cost to go to a South African university in 2016? 

Akademický rok sa delí na dva semestre. Prvý spravidla 
trvá od februára do júna, druhý od júla do novembra (prípadne 
od augusta do decembra). Prihlasovanie na štúdium je 
spravidla do konca septembra (na prvý semester) a do konca 
apríla (na druhý semester). 
V Juhoafrickej republike sa platí školné. Jeho výška sa líši  
v závislosti od univerzity, stupňa štúdia a programu. Školné sa 
každoročne zvyšuje o infláciu a podľa prevádzkových potrieb 
univerzity. 

Všeobecné informácie o prijímaní zahraničných študentov sú na 
stránke http://he-enrol.ac.za/admission-foreign-school-leavers.
Všeobecné informácie o kvalifikáciách, ktoré akceptujú juhoafrické 
univerzity, sú zverejnené na stránke Higher Education Enrolment 
Programme www.hesa-enrol.ac.za.

Schéma vysokoškolského systému v Južnej Afrike

Zdroj: https://www.epnuffic.nl/en/publications/find-a-publication/
education-system-south-africa.pdf

Podmienky prijatia na štúdium
Podmienky prijatia stanovujú jednotlivé univerzity, ktoré ich 
zverejňujú na svojich webových stránkach. Prihlasovanie sa 
uskutočňuje spravidla on-line, za podanie prihlášky sa platí 
poplatok, ktorého výšku stanovujú univerzity.
Základnou podmienkou vyžadovanou od zahraničných študentov 
je študijné povolenie (study permit), o ktoré musí uchádzač  
o štúdium požiadať na príslušnom veľvyslanectve (pre 
Slovensko je to Veľvyslanectvo Juhoafrickej republiky v Rakúsku 
so sídlom vo Viedni). Podľa juhoafrického imigračné zákona  
z roku 2004 držitelia platného študijného povolenia môžu v JAR 
pracovať, a to maximálne 20 hodín týždenne počas semestra  
a na plný úväzok počas prázdnin.
Uchádzač o bakalárske štúdium musí mať ukončené 
stredoškolské štúdium. Podmienkou prijatia na vyšší stupeň 
štúdia je úspešné absolvovanie nižšieho stupňa.
Prijímanie zahraničných 
študentov na niektoré odbory 
je obmedzené. Napríklad 
University of KwaZulu-Natal 
upozorňuje, že jej Medical 
School neakceptuje prihlášky 
zahraničných uchádzačov  
a ponúka iba limitovaný počet 
miest pre študentov z krajín, 
s ktorými má Juhoafrická 
republika podpísanú 
medzivládnu dohodu.

http://www.dhet.gov.za/DHET%20Statistics%20Publication/Statistics%20on%20Post-School%20Education%20and%20Training%20in%20South%20Africa%202013.pdf
http://www.dhet.gov.za/DHET%20Statistics%20Publication/Statistics%20on%20Post-School%20Education%20and%20Training%20in%20South%20Africa%202013.pdf
https://africacheck.org/reports/how-much-will-it-cost-to-go-to-a-south-african-university-in-2016/
https://africacheck.org/reports/how-much-will-it-cost-to-go-to-a-south-african-university-in-2016/


BULLETIN SAIA 4/2016 

Téma/Vysokoškolské štúdium v Juhoafrickej republike 

06 

Štipendiá a granty na štúdium v Juhoafrickej republike

 Národný štipendijný program SR – štipendiá a cestovné granty, uzávierka: 30. apríl 2016, 31. október 2016 
     bližšie informácie: www.stipendia.sk

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt 
počas 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt 
počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku. Výška štipendia NŠP  
v Juhoafrickej republike pre študentov 2. stupňa je 850 USD/mesiac a pre študentov 3. stupňa (doktorand) 1 100 USD/mesiac.
Študenti a doktorandi v dennej forme štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať aj o cestovný 
grant v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.

 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta, uzávierka: 15. apríl, bližšie informácie:  
     www.nadaciatatrabanky.sk

Cieľom programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia 
na Slovensku. Granty sú určené 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 vo veku do 30 rokov. 

 Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov na rok 2017, uzávierka: 31. máj 2016, bližšie informácie:  
     www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

Nadácia Clauda Leona (Claude Leone Foundation) ponúka štipendiá pre postdoktorandov (titul PhD. alebo ekvivalent udelený 
pred menej ako 5 rokmi) z celého sveta na výskumné pobyty na prírodovedeckých, technických a lekárskych fakultách 
univerzít a vo výskumných organizáciách v Juhoafrickej republike. Štipendijný pobyt trvá 2 roky a výška štipendia je  
235 000 ZAR/ročne.

Najlepšou univerzitou podľa viacerých rebríčkov je Univerzita v Kapskom 
Meste (UCT – www.uct.ac.za). V súčasnosti na nej študuje vyše  
4 500 zahraničných študentov zo 104 krajín. University of Cape Town 
je zároveň najstaršou juhoafrickou univerzitou. Vznikla v roku 1829 ako 
South African College, chlapčenská stredná škola. Jej rozmach nastal 
po roku 1880 po objavení nálezísk zlata a diamantov. Formálne sa stala 
univerzitou v roku 1918. 
Medzi jej vyše 100-tisíc absolventami sú napríklad svetoznámy chirurg 
Christiaan Barnard, ktorý prvý úspešne trasplantoval ľudské srdce, či 
traja nositelia Nobelovej ceny: Aaron Klug, Alan MacLeod Cormack  
a JM Coetzee.
UCT patrí tiež medzi najdrahšie univerzity. Podľa reportáže How much 
will it cost to go to a South African university in 2016? tri najdrahšie 
bakalárske programy sú práve na UCT. 

Cudzinci na juhoafrických univerzitách
Počet cudzincov na juhoafrických univerzitách sa od roku 2003 
do 2013 zvýšil zo 48 197 na 73 859. Keďže sa zvyšoval aj počet 
domácich študentov, v percentuálnom vyjadrení cudzinci tvoria 7 % zo 
všetkých študentov, viac cudzincov je zapísaných na postgraduálnych 
programoch.
V roku 2013 najviac cudzincov pochádzalo z krajín SADC (Southern 
African Development Community) – 73 %. Z ostatných afrických krajín 
bolo 16 % zahraničných študentov, z ostatných krajín sveta 9 %  
a neidentifikovaných boli 2 %.

Zdroj: správa Rady pre vysokoškolské vzdelávanie  
„2013 Higher Education Data“

Zaujímavé webové stránky

www.dhet.gov.za – ministerstvo pre vysokoškolské vzdelávanie 
a odbornú prípravu; zoznam univerzít 
www.suedafrika-botschaft.at – portál Veľvyslanectva 
Juhoafrickej republiky v Rakúsku (s pôsobnosťou pre Slovensko); 
informácie o študentských vízach 
www.che.ac.za/ – Rada pre vysokoškolské vzdelávanie; Council 
on Higher Education 
www.universitiessa.ac.za/ – portál agentúry Univerzity Južnej 
Afriky
www.southafrica.info/about/education/ – všeobecné informácie o Juhoafrickej republike, sekcia o vzdelávaní 
www.southafrica.info/travel/documents/studypermits.htm – všeobecné informácie o študijnom povolení, ktoré je 
nevyhnutnou podmienkou pre prihlásenie sa na štúdium na juhofrickej univerzite

http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm
https://africacheck.org/reports/how-much-will-it-cost-to-go-to-a-south-african-university-in-2016/
https://africacheck.org/reports/how-much-will-it-cost-to-go-to-a-south-african-university-in-2016/
http://www.che.ac.za/focus_areas/higher_education_data/2013
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 Štipendiá juhoafrických univerzít – väčšina juhoafrických univerzít a vysokoškolských inštitúcií má vlastné programy
finančnej podpory študentov. Vačšina z nich je však určená pre domácich študentov a študentov z afrických krajín. Spravidla sa 
o ne môžu uchádzať študenti vyšších ročníkov na základe dosiahnutých študijných výsledkov a sociálnej situácie.

 Erasmus Mundus Window for South Africa: AESOP+, uzávierka: 29. máj 2016, bližšie informácie:  
      www.aesopplus.eu/general_information

Multidisciplinárne a medzisektorové konzorcium je partnerstvo 10 európskych a 8 juhoafrických univerzít. Konzorcium 
koordinujú francúzska University Paul Sabatier-Toulouse 3 a juhoafrická University of Western Cape. Projekt umožňuje aj 
mobility občanov krajín EÚ (študenti 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia) do Južnej Afriky. 

Štipendiá a granty na štúdium v Juhoafrickej republike možno vyhľadávať na viacerých internetových portáloch, 
napríklad: 

www.granty.saia.sk 

http://scholarship-positions.com

www.internationalscholarships.com 

www.scholarshipportal.com/

www.heysuccess.com

Životné náklady

Priemerné životné náklady su približne 8 000 ZAR na mesiac. 
Univerzita v Kapskom Meste uvádza náklady na ubytovanie, 
stravu, cestovné a vreckové vo výške 10 000 ZAR na mesiac.
Študent musí počítať aj s výdavkami 7 000 ZAR na knihy  
a iné študijné potreby za semester.



BULLETIN SAIA 4/2016

Štipendiá a granty 

8

 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

Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe
Uzávierka: 29. apríl 2016

V rámci grantového programu je možné získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, 
náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ 
zaviaže odpracovať tri roky vo verejnej správe.
Oprávnenými žiadateľmi sú 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, a toto štúdium je rovnocenné 
vysokoškolskému štúdiu 2. alebo 3. stupňa dennou formou štúdia v zmysle slovenskej právnej úpravy v podporovaných 
študijných oblastiach. V rámci výzvy je možné podať len jednu žiadosť. 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 2015 (ARWU) alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc.
Výber sa uskutoční na celkovo 10 možných pozícií, o ktoré prejavili záujem Ministerstvo dopravy, výstavby a regionálneho 
rozvoja SR – Inštitút stratégie, Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky, Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja 
vidieka SR, Ministerstvo vnútra SR – Analyticko-metodická jednotka verejnej správy, Ministerstvo životného prostredia SR 
– odbor ekonomických nástrojov a analýz, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR – Inštitút vzdelávacej politiky  
a Úrad vlády SR – Analytická jednotka.
Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2016/

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2016 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info

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

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 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: 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
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
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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 EMBO na krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: 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 doktorandom a postdoktorandom (v čase podávania žiadosti nesmeli 
uplynúť od získania titulu PhD. viac ako 2 roky) štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty v laboratóriách v zahraničí. 
Uchádzač o štipendium, ktorý je 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), môže získať štipendium na 
pobyt v laboratóriu v ktorejkoľvek krajine sveta. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na jeden  
až dva roky.
Bližšie informácie: http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

Global Study Awards
Uzávierka: do 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). V 2. kole bude udelených 5 cien (prihlasovanie 
je od 15. januára do 30. júna 2016).
Bližšie informácie: www.studyportals.com/scholarship/

 AUSTRÁLIA

Endeavour Scholarships and Fellowships – vládne štipendiá na rok 2017
Uzávierka: koniec mája/začiatok júna 2016 (bližšie informácie majú byť zverejnené koncom apríla 2016)

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

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

Bližšie informácie: http://internationaleducation.gov.au/endeavour

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendium na prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní) 
Uzávierka: 26. máj 2016 on-line na www.granty.saia.sk

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 sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým 
pracovníkom. 
O pobyt sa nemôžu uchádzať doktorandi. 
Pobyt sa môže uskutočniť na českých verejných VŠ alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách. Vyžaduje sa 
akceptačný/pozývací list prijímajúcej inštitúcie.

http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
http://www.embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
http://www.studyportals.com/scholarship/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
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Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov 
Uzávierka: priebežne 

Štipendium poskytuje Akadémia vied Českej republiky a jeho cieľom je získať pre pracoviská akadémie vynikajúcich tvorivých 
vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 40 rokov. Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk AV ČR. 
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship_purkyne/index.html 

 ČÍNA
Štipendiá čínskej vlády (EU Window) na rok 2016/2017
Uzávierka: 30. apríl 2016

Chinese Government Scholarship-EU Program ponúka na akademický rok 2016/2017 celkovo 137 štipendií na celé bakalárske, 
magisterské a doktorandské štúdium občanom členských krajín Európskej únie. Žiadosti sa podávajú on-line, vytlačenú verziu 
prihlášky treba zaslať Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej ľudovej republiky pri Európskej únii (úrad akceptuje iba 
prihlášky, ktoré prídu poštou do 30. apríla 2016).
Bližšie informácie: http://www.chinamission.be/eng/zglx/t1340962.htm

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. máj 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) alebo  
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku 
21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 EGYPT
Štipendium na krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní) 
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk

Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom 
vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým 
pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 FÍNSKO 
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra (Suomen kielen ja kulttuurin)
Uzávierka: 30. apríl 2016 (na jesenný semester) 

 Štipendium pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni

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

 Štipendium pre absolventov a výskumníkov 
Štipendium je určené na dlhodobý (3- až 12-mesačný) alebo krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt. Žiadosť podáva fínsky 
partner.
Bližšie informácie: www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_
outside_finland

Štipendiá administruje Centrum pre medzinárodné mobility CIMO (Centre for International Mobility)

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/scholarships_for_masters_students_in_finnish
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 FRANCÚZSKO 
Štipendiá pre postdoktorandov v oblasti oceánológie
Uzávierka: 30. apríl 2016

Laboratória LabexMER, Ifremer (Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora), Západobretónska univerzita (Université de 
Bretagne Occidentale − UBO) a francúzsky región Bretónsko v rámci spoločného štipendijného programu Programme bourses 
postdoctorales internationales  ponúkajú postdoktorandské štipendiá mladým výskumným pracovníkom (titul PhD. získali menej 
ako 3 roky pred uzávierkou žiadostí) v oblasti oceánológie. Kandidáti musia vypracovať výskumný projekt súvisiaci s výskumom, 
ktorý sa uskutočňuje v laboratóriách LabexMER (v Breste, Bretagne Sud alebo v Nantes). 
Bližšie informácie: www.labexmer.eu/fr/international/bourses-post-doctorales/AAP-bourses-post-doctorales/ 

 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. 

 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho 
Uzávierka: máj 2016 on-line na www.granty.saia.sk

 štipendium na celé 5-ročné bakalárske štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program) 
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl a študenti 1. stupňa VŠ do 21 rokov. Štipendium je určené na 
ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné bakalárske štúdium.

 štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College)   
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi strednej školy a študenti VŠ do 21 rokov. 

 štipendium na výskumný pobyt (s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 2. stupňa, doktorandi, učitelia vysokej školy a výskumní pracovníci.

Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre postdoktorandov na krátkodobé pobyty
Uzávierka: od 26. apríla do 6. mája 2016 (na dlhodobé pobyty, ktoré sa začnú medzi 1. septembrom až 30. novembrom 2016) 

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. 
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 

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov na rok 2017
Uzávierka: 31. máj 2016 (prihlášku nadácii predkladá prijímajúca inštitúcia)

Nadácia Clauda Leona (Claude Leone Foundation) ponúka štipendiá pre postdoktorandov (titul PhD. alebo ekvivalent udelený 
pred menej ako 5 rokmi) z celého sveta na výskumné pobyty na prírodovedeckých, technických a lekárskych fakultách 
univerzít a vo výskumných organizáciách v Juhoafrickej republike. Štipendijný pobyt trvá 2 roky a výška štipendia je 235 000 
ZAR/ročne.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://itec.mea.gov.in
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html
http://www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=JAP&user_id=3918
http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm
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 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá na letnú školu
Uzávierka: 4. máj 2016 

O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia. Štipendijný 
príspevok vo výške 711 EUR dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené s letnou školou, 
musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.

Bližšie informácie: http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. máj 2016 a 1. jún 2016 (vzdelávacie stáže)

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

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

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

 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/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

 MACEDÓNSKO
Štipendiá Ministerstva školstva a vedy Macedónskej republiky
Uzávierka: 31. máj 2016 

 štipendium na bakalárske štúdium v macedónskom jazyku
Ministerstvo školstva a vedy Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium na macedónskych 
verejných vysokých školách, na ktorých je vyučovacím jazykom macedónčina. Štipendium je určené cudzincom vo veku do 
28 rokov. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny (súčasťou štipendia je intenzívny kurz macedónčiny). 
Informácie o programoch nájdu záujemcovia na stránkach macedónskych univerzít: Univerzity sv. Cyrila a Metoda v Skopje 
(www.ukim.edu.mk/en_index.php), Univerzity sv. Klimenta Ochridského v Bitole (www.uklo.edu.mk) a Univerzite Goce 
Delčeva v Štipe (www.ugd.edu.mk/index.php/en/).

 štipendium na bakalárske štúdium informačných a komunikačných vied a technológií v anglickom jazyku 
Vláda Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku na Univerzite informačných 
vied a technológií Sv. Pavla Apoštola v Ochride (www.uist.edu.mk) na akademický rok 2015/2016. Štipendium je určené 
cudzincom vo veku do 22 rokov, ktorí chcú študovať odbory: Komunikačné siete a bezpečnosť, Počítačová veda  
a inžinierstvo, Informačné systémy, vizualizácia, multimédiá a animácia, Informačná teória a analýza, Umelá inteligencia  
a robotika.

Bližšie informácie: http://www.stipendii.mon.gov.mk/web/guest/foreign-students

http://viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/summer_schools_latvia/?tl_id=18401&tls_id=18564
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/St�e
http://www.stipendii.mon.gov.mk/web/guest/foreign-students
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 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne 

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

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: 31. júl 2016 a priebežne (do 31. júla 2016 pre pobyty začínajúce vo februári až októbri 2017)  
on-line na www.granty.saia.sk 

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

Štipendiá, na ktoré je uzávierka priebežne do 31. júla:
 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)
 1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného 
     štúdia na univerzite
 odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií so záujmom o šírenie informácií o Mexiku 
    (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)
 mesačný prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)  – cestovný grant
 program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie  
    a manažmentu vzdelávania

Štipendiá, na ktoré je uzávierka 31. júla:
 štipendium na 3- až 6-mesačný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ
 štipendium na celé magisterské štúdium
 štipendium na celé doktorandské štúdium
 štipendium na výskumný alebo postgraduálny odborný pobyt (1 až 12 mesiacov) pre doktorandov a výskumných 
    pracovníkov
 štipendium na ročný špecializačný pobyt 
 štipendium na ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny pre študentov 2. stupňa vysokej školy, doktorandov  
     a výskumných pracovníkov 

 NEMECKO
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2016 

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/

Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium  
Uzávierka: 30. apríl 2016, 31. október 2016

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti 
prírodných a technických vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú 
podporu na tri roky a zároveň 15 000 EUR ročne na ostatné výdavky.
Bližšie informácie: www.hector-fellow-academy.de/en/doktoranden.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.hector-fellow-academy.de/en/doktoranden.html
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DAAD – odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. máj 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 na: www.daad.de.  
 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb 
    pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ na: www.daad.de. DAAD hradí 50 EUR 
    na osobu na deň a poistenie.
Bližšie informácie: www.granty.saia.sk a www.daad.de

Štipendium Centra pre náboženstvo a spoločnosť Univerzity v Bonne na celé magisterské štúdium  
Uzávierka: 31. máj 2016

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

Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2017
Uzávierka: 30. jún 2016

Nemecký spolkový snem (Bundestag) ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages 
(IPS) v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním s výbornou 
znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli 
dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. 
Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné  
(v prípade vlastného ubytovania príspevok vo výške 300 EUR/mesiac), náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. Program 
sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2017.
Bližšie informácie: www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/
slowakei/245054

KAAD (Katolícka akademická služba pre cudzincov) – študijné a výskumné pobyty  
Uzávierka: 30. jún 2016

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

Štipendiá Bayerovej nadácie pre študentov a mladých výskumníkov 
Uzávierka: 10. júl 2016 

Bayerova nadácia ponúka v rámci projektu „Sciences for a better Life“ štipendiá na štúdium, výskum a prax študentom  
a mladým výskumníkom z oblasti prírodných a lekárskych vied, ktorí nemajú viac ako dva roky pracovných skúseností:
 Štipendium Otta Bayera je určené študentom a mladým odborníkom v oblastiach biológia a molekulárna biológia, 
    biochemické inžinierstvo a bioinformatika, chémia, biochémia a farmácia. 
 Štipendium Carla Duisberga podporuje študentov a mladých odborníkov v oblastiach humánna a veterinárna medicína, 
    lekárske vedy, verejné zdravie a ekonomika zdravia.
 Štipendium Jeffa Schella je určené uchádzačom z oblasti poľnohospodárskych vied, agronómie, biotechnológie  
    a environmentálnych vied.
 Štipendium Kurta Hansena je určené študentom učiteľstva biológie a chémie (do úrovne magisterského štúdia)  
    na študijné projekty, stáže, letné a postgraduálne kurzy.
 Štipendium Hermanna Strengera je určené študentom a mladým odborníkom neakademických povolaní na projekty, 
    stáže, doplnkové kurzy.
Bližšie informácie: http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.daad.de
http://www.ecumenical-studies.de/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=64
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/slowakei/245054
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/slowakei/245054
http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/
http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
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 NOVÝ ZÉLAND
Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 15. júl 2016 

Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských 
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne  
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít (AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland, 
University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington).
Bližšie informácie: http://www.enz.govt.nz/our-services/scholarships/nzidrs 

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

 Spolupráca mladých výskumníkov 
 Doktoráty pod dvojitým vedením 
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov  

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)
Uzávierka: priebežne on-line na www.scholarships.at

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, 
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. máj 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) alebo  
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku 
21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

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 64 240 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora  
70 610 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/

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO) – štipendium na celé bakalárske štúdium  
s možnosťou predĺženia na magisterské štúdium
Uzávierka: 12. máj 2016 (pobyty začínajúce sa v januári 2017) 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti strednej školy (v poslednom ročníku), absolventi SŠ a študenti 1. a 2. stupňa VŠ  
s aktívnou znalosťou ruského a anglického jazyka (znalosť ďalšieho jazyka je vítaná) a záujmom o medzinárodné vzťahy. 
Uchádzať sa možno o štúdium na fakultách: medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej 
politológie, medzinárodného práva a medzinárodnej žurnalistiky. Odporučení kandidáti musia absolvovať na MGIMO testy  
z ruštiny a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky. Študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt (300 – 400 USD/
mesiac vrátane ubytovania). Informácie o štúdiu na inštitúte: www.mgimo.ru.

http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=643
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=652
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
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 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2016 (pobyty začínajúce sa v januári 2017) 

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
Štipendijný program Rómskeho vzdelávacieho fondu RMUSP
Uzávierka: 13. máj 2016 

Roma Education Fund vyhlásil štipendijný program Roma Memorial University Scholarship (RMUSP) na akademický rok 2016/ 
2017, ktorý ponúka prospechové štipendiá pre rómskych študentov. O štipendium sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho, 
magisterského a doktorandského štúdia na štátom akreditovaných univerzitách vo svojej domovskej krajine alebo v krajine 
trvalého pobytu.
Bližšie informácie: www.romaeducationfund.hu/ako-poziadat-o-stipendium-0

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) – The Doctoral Student Programme
Uzávierka: 26. apríl 2016

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

 TAIWAN
MOFA – výskumné štipendium na rok 2017
Uzávierka: 30. jún 2016 (prihlasovanie sa začne 1. mája)

MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers je štipendium taiwanského ministerstva zahraničných vecí na 3- až  
12-mesačné výskumné pobyty pre zahraničných výskumníkov v oblasti sociálnych a humanitných vied so zameraním na 
taiwanské štúdiá.  
Bližšie informácie: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx

 THAJSKO
Global Connect Scholarship Programme pre stredoškolákov
Uzávierka: 30. apríl 2016 

The Regent´s School ponúka dva štipendijné programy: 2-ročný a 4-ročný. Štipendium je určené stredoškolákom s výbornými 
výsledkami v škole, výbornou písanou i hovorenou angličtinou, výbornými spoločenskými zručnosťami a pevnou vôľou. Vhodný 
je hudobný, športový alebo herecký talent. Podľa študijných výsledkov môže byť štipendium vo výške 30 až 100 percent 
školného.
Bližšie informácie: http://www.regents.ac.th/1485/scholarship-programmes/global-connect-scholarships 
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 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne 

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

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

Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené 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

 USA
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2017/2018
Uzávierka: 30. jún 2016

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

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o. 

SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje 
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj  
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu  
a športu SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. 
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2016/2017 sú tu zatiaľ výsledky do týchto 
krajín: 

 Belgicko  Chorvátsko  Rumunsko

 Bulharsko  Izrael  Rusko

 Česko  Kórea  Slovinsko

 Čína  Litva  Srbsko 

 Egypt  Maďarsko

 Grécko  Moldavsko

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2016/2017 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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 VÝSKUMNÁ AGENTÚRA – INDIKATÍVNY HARMONOGRAM VÝZIEV

Výskumná agentúra zverejnila Indikatívny harmonogram výziev na predkladanie žiadostí o nenávratný 
finančný príspevok (obdobie marec 2016 až február 2017) Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR na 
roky 2015/2016 v rámci Operačného programu Výskum a inovácie. Už v apríli má byť vyhlásených niekoľko výziev, 
ktorých uzávierka bude po vyčerpaní alokovaných prostriedkov.
Bližšie informácie: https://www.opvai.sk/media/11561/2016-ihv_v2.pdf

 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.

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

 Study in Europe Fair 
3. až 5. jún 2016, Soul, Južná Kórea
Účasť vysokých škôl z krajín Európskej únie na veľtrhu je aktivita, podporová Európskou komisiou. Vysoké školy, 
ktoré sa zaregistrujú a budú organizátormi vybrané, hradia účastnícky poplatok vo výške 800 EUR; okrem toho si 
hradia vyslanie svojich zástupcov na pracovnú cestu a prípadnú individuálnu výzdobu stánku a prepravu svojich 
materiálov na veľtrh. 
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu

 EdExpo Africa Fall 2016 
10. a 11. september, Addis Abeba, Etiópia
13. a 14. september, Dar es Salaam, Tanzánia 
16. a 17. september, Nairobi, Keňa
Bližšie informácie: www.edexpoafrica.com

 EHEF (European Higher Education Fair and Conference) India 2016
15. a 16. október 2016, New Delhi, India
Európske vysokoškolské inštitúcie, ktoré sa chcú zúčastniť na veľtrhu ako vystavovatelia, sa môžu prihlásiť  
do 29. apríla 2016. Vysoké školy z krajín EÚ, ktoré budú organizátormi vybrané, neplatia účastnícky poplatok 
(hradia len vyslanie svojich zástupcov na pracovnú cestu a prípadnú individuálnu výzdobu stánku a prepravu 
svojich materiálov na veľtrh).
Bližšie informácie: http://ehef.asia/fairs/india-fair-2016

 30th IEFT (International Education Fairs of Turkey), Turecko 
23. október 2016 – Bursa, 24. október 2016 – Ankara, 26. október 2016 – Izmir,
28. október 2016 – Istanbul (ázijská časť), 29. a 30. október 2016 – Istanbul (európska časť) 
Bližšie informácie: http://ieft.net/content/fair/30th_ieft_turkey_fairs_fall_2016.aspx

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.studyworld2013.com
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 WordCamp Slovensko 2016
23. apríl 2016, Bratislava, Slovensko
5. ročník konferencie.
Bližšie informácie: https://2016.slovakia.wordcamp.org/

 Seminár ACA (Academic Cooperation Association): Master’s programs in Europe – admissions, 
     marketing, services

18. máj 2016, Brusel, Belgicko 
bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=868

 11. konferencia European Integration Realities and Perspectives (EIRP) 
20. – 21. máj 2016, Galati, Rumunsko
Bližšie informácie: http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/EIRP2016

 INTE – International Conference on New Horizons in Education
13. – 15. júl 2016, Viedeň, Rakúsko 
Bližšie informácie: www.int-e.net

 The Global Conference on Internationalisation of Higher Education
22. – 24. august 2016, Krugerov národný park, Juhoafrická republika 
Bližšie informácie: www.ieasa.studysa.org/#!global-conference-2016/c1c3f

 28. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
13. – 16. september 2016, Liverpool, Veľká Británia
Téma: Imagine...
Bližšie informácie: www.eaie.org/liverpool.html

 15. konferencia IUA (International Association of Universities)
Téma: Higher Education: A catalyst for innovative and sustainable societ
14. – 17. november 2016, Bangkok, Thajsko
Registrácia sa začne 4. apríla 2016; poplatok je rozdielny pre členov a nečlenov IUA, jeho výška záleží aj  
na termíne úhrady.
Bližšie informácie: https://www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=142986&

 11th European Quality Assurance Forum: Quality in context – embedding improvement
     17. – 19. november 2016, Ľubľana, Slovinsko

Bližšie informácie: http://www.eua.be/activities-services/events/event/2016/11/17/default-calendar/11th-
european-quality-assurance-forum

http://www.asef.org/projects/themes/education/3568-5th-asef-rectors-conference-and-students-forum-arc5
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