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Téma:

Vysokoškolské štúdium  
v krajinách  

Spoločenstva nezávislých štátov  
(SNŠ)

(Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan, Kirgizsko, 
Moldavsko, Ruská federácia, Tadžikistan, Turkménsko, 

Ukrajina, Uzbekistan)
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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH  
SPOLOČENSTVA NEZÁVISLÝCH ŠTÁTOV

(Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Kazachstan,  
Kirgizsko, Moldavsko, Ruská federácia, Tadžikistan,  

Turkménsko, Ukrajina, Uzbekistan)
V téme tohto čísla sme sa rozhodli predstaviť základné 
informácie o vysokoškolskom štúdiu v krajinách 
združených v Spoločenstve nezávislých štátov (SNŠ; 
Содружество Независимых Государств, v angličtine sa 
používa skratka CIS – The Commonwealth of Independent 
States). Spoločenstvo vzniklo pred 25 rokmi ako voľný 
zväzok štátov bývalého Zväzu sovietskych socialistických 
republík. V súčasnosti sú riadnymi členmi spoločenstva  
(v abecednom poradí) Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Ruská federácia, 
Tadžikistan a Uzbekistan. Turkménsko je pridruženým 
členom, Ukrajina je zainteresovaný člen (neratifikovala 
zmluvu). 
Všetky európske krajiny SNŠ sú signatármi tzv. Bolonskej 
deklarácie o Európskom vysokoškolskom priestore 
(EVP; EHEA) a postupne zaviedli trojstupňový systém 
vysokoškolského vzdelávania.  
Bližšie informácie: http://www.ehea.info.
Na úvod sme pripravili tabuľku s rýchlym prehľadom, 
v ktorom nájdete informáciu, odkedy je krajina členom 
EHEA, o aké štipendiá sa môžu občania SR uchádzať na 
štúdium/výskum v týchto krajinách a koľko škôl majú 
tieto štáty v najznámejších rebríčkoch najlepších univerzít 
sveta. 

Krajina 
Člen 
EHEA

od roku

Partnerská 
krajina programu 
EÚ Erasmus+*

Štipendiá Počet škôl  
v najznámejších rebríčkoch 
najlepších univerzít***administrované SAIA iné**

Arménsko 2005  NŠP Vyšehradský fond
Azerbajdžan 2005  NŠP Vyšehradský fond QS (3)

Bielorusko 2015 
NŠP
bilaterálna dohoda medzi krajinami

Vyšehradský fond QS (1)
THE (1)

Kazachstan 2010 
NŠP
bilaterálna dohoda medzi krajinami

QS (8)

Kirgizsko -  NŠP

Moldavsko 2005 
NŠP
CEEPUS
bilaterálna dohoda medzi krajinami

Vyšehradský fond

Ruská 
federácia 2003 

NŠP
bilaterálna dohoda medzi krajinami

Vyšehradský fond ARWU (3)
QS (22)
THE (24)

Tadžikistan -  NŠP
Turkménsko -  NŠP

Ukrajina 2005 
NŠP
bilaterálna dohoda medzi krajinami

Vyšehradský fond QS (6)
THE (4)

Uzbekistan -  NŠP

* krajina má vytvorený národný portál, na ktorom sú spravidla aj informácie o vysokoškolskom vzdelávaní a zoznamy vysokých škôl
** okrem štipendií Medzinárodného vyšehradského fondu existujú aj štipendijné programy, ktoré poskytujú štipendiá na štúdium v zahraničí  
     (napríklad program Študenti do sveta Nadácie Tatrabanky) 
*** ARWU – Academic Ranking of World Universities; THE – Times Higher Education World University Rankings; QS World University Rankings

Zdroj: russiamap.org

http://www.ehea.info
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Najlepšie univerzity krajín SNŠ v najznámejších 
svetových rebríčkoch najlepších univerzít

Times Higher Education World University Rankings 
2016

poradie
univerzita

Európa svet
Bielorusko
354 801+ Belarusian State University
Ruská federácia
92 188 Lomonosov Moscow State University
147 301-350 Moscow Institute of Physics and 

   Technology
178 351-400 ITMO University
202 401-500 Kazan Federal University

National Research Nuclear University 
   (MePhI)
Novosibirsk State University
Saint Petersburg State University

252 501-600 Tomsk Polytechnic University
Tomsk State University

291 601-800 Bauman Moscow State Technical 
University
Peter the Great St. Petersburg Polytechnic 
   University

354 801+ Lobachevsky State University of Nizhni 
   Novgorod
National Research Saratov State 
   University
National Research University of Electronic 
   Technology (MIET)
National University of Science and 
   Technology (MISiS)
Novosibirsk State Technical University
Peoples’ Friendship University of Russia
Samara State Aerospace University 
Sechenov First Moscow State Medical 
   University
Siberian Federal University
Southern Federal University
Ural Federal University
Voronezh State University

Ukrajina
354 801+ Lviv Polytechnic National University

National Technical University of Ukraine 
   – Kyiv Polytechnic Institute
Taras Shevchenko National University  
   of Kyiv
V. N. Karazin Kharkiv National University
Zdroj: https://www.timeshighereducation.com

Academic Ranking of World Universities 2016
Poradie vo svete univerzita 
Ruská federácia
87 Lomonosov Moscow State University
301-400 Saint Petersburg State University
401-500 Novosibirsk State University

Zdroj: http://www.shanghairanking.com/

QS World University Rankings 2016-2017
Azerbajdžan
701+ Baku State University

Khazar University
Qafqaz University

Bielorusko
354 Belarus State University
701+ Belarussian National Technical University
Kazachstan 
236 Al-Farabi Kazakh National University
345 L. N. Gumilyov Eurasian National University
411-420 Kazakh National Technical University
501-550 Kazakh National Pedagogical University
601-650 Auezov South Kazakhstan State University
651-700 Kazakh-British Technical University
701+ Karaganda State University

Kazakh Ablai khan University of International 
   Relations and World Languages

Ruská federácia
108 Lomonosov Moscow State University
258 Saint Petersburg State University
291 Novosibirsk State University
306 Bauman Moscow State Technical University
350 Moscow Institute of Physics and Technology 

Moscow State Institute of International Relations 
   (MGIMO)

377 Tomsk State University
400 National Research Tomsk Polytechnic University
401-410 National Research Nuclear University (MEPhI) 
411-420 National Research University; Higher School  

   of Economics
Peter the Great Saint Petersburg Polytechnic 
   University

501-550 Kazan Federal University
551-600 Far Eastern Federal University

National Research Saratov State University
Southern Federal University

601-650 National University of Science and Technology 
   (MISiS)
Peoples’ Friendship University of Russia
Ural Federal University

701+ Lobachevsky University
Novosibirsk State Technical University
Plekhanov Russian University of Economics
Voronezh State University

Ukrajina
382 V. N. Karazin Kharkiv National University
431-440 Taras Shevchenko National University of Kyiv
551-600 National Technical University of Ukraine  

   – Kyiv Polytechnic Institute
701+ Donetsk National University

National Technical University “Kharkiv Polytechnic 
Institute”
Sumy State University

Zdroj: http://www.topuniversities.com/
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Štipendiá na vysokoškolské štúdium v krajinách SNŠ pre občanov SR 

Občania SR môžu v krajinách Spoločenstva nezávislých štátov absolvovať študijné/výskumné pobyty počas vysokoškolského štúdia ako štipendisti 
Národného štipendijného programu (vo všetkých krajinách), Medzinárodného vyšehradského programu (v Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, 
Moldavsku, Rusku a na Ukrajine), programu CEEPUS (v Moldavsku) a na základe bilaterálnych medzivládnych dohôd a programov spolupráce 
(v Bielorusku, Kazachstane, Moldavsku, Rusku a na Ukrajine).

 Národný štipendijný program SR – všetky krajiny
Uzávierka: 30. apríl 2017 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2017/2018) 
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 a doktorandov

Štipendiá a cestovné granty sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. V roku 2017 môže dôjsť 
k zmene v podporovaných aktivitách s ohľadom na aktuálne rokovania o úprave podmienok NŠP, preto odporúčame sledovať stránku 
programu.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarships) – Arménsko,  
      Azerbajdžan, Bielorusko, Moldavsko, Ruská federácia, Ukrajina

Uzávierka: 31. január 2017, bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov magisterského a doktorandského štúdia pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium 
na akreditovaných univerzitách v určených krajinách. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory. Študijný/výskumný pobyt trvá 
5 alebo 10 mesiacov. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

 Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS (štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov)  
      – Moldavsko 
      Uzávierka: 30. november 2016 on-line na www.ceepus.info (mobility v letnom semestri mimo sietí – freemoveri) 

15. jún 2017 (mobility v zimnom semestri v rácmi sietí)
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info

 Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych medzivládnych dohôd a programov spolupráce

 Bielorusko
Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky (ponuku administruje SAIA, 
žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk) 

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania 
žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 

poskytuje

1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia                                                               uzávierka: 16. marec 2017

● študent 1. stupňa VŠ 
   (ukončené minimálne 
   2 semestre; študent  
   bieloruského jazyka  
   1 semester)  
● študent 2. stupňa VŠ 

● akceptačný list vítaný
● bieloruský alebo ruský jazyk

● môžu byť uprednostnení  
   študenti bieloruštiny 
● štipendista si musí  
   zabezpečiť zdravotné  
   poistenie na svoje 
   náklady

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť
● príplatok k štipendiu  
   150 USD/mes.

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok  
   platných pre bieloruských  
   občanov

1- až 10-mesačný výskumný pobyt                                                                                                                 uzávierka: 16. marec 2017

● doktorand ● akceptačný alebo pozývací 
   list
● bieloruský alebo ruský jazyk,  
   príp. iný dohodnutý jazyk

● štipendista si musí  
   zabezpečiť zdravotné  
   poistenie na svoje 
   náklady

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť 
● príplatok k štipendiu:  
   153 – 166 USD/mes.

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok  
   platných pre bieloruských  
   občanov

kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace)                                                                                                       uzávierka: 16. marec 2017

● študent 1. stupňa VŠ
   (ukončené minimálne 
   2 semestre; študent 
   bieloruského jazyka  
   1 semester) 
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand

● základy bieloruského alebo 
   ruského jazyka

● štipendista si musí  
   zabezpečiť zdravotné  
   poistenie na svoje  
   náklady

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok  
   platných pre bieloruských  
   občanov

04 

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
www.stipendia.sk
http://ceepus.saia.sk/
www.ceepus.info
www.ceepus.info
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
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 Kazachstan
Memorandum medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania 
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania 
žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia                                                               uzávierka: 16. marec 2017

● študent 1. stupňa VŠ 
   (ukončené minimálne 
   4 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list vítaný ● štipendium
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 

3- až 10-mesačný výskumný pobyt                                                                                                             uzávierka: 16. marec 2017

● doktorand ● kazašský alebo anglický jazyk
● akceptačný list vítaný

● štipendium
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 

 Moldavsko

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania 
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený 
uchádzač

Podmienky v čase podávania 
žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt                                                                                                         uzávierka: 7. február 2017

● doktorand ● znalosť moldavského alebo 
   anglického jazyka

● v prípade potreby príplatok 
   k štipendiu
● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● štipendium podľa vnútroštátnych predpisov
● bezplatné štúdium 
● internátne ubytovanie a stravovanie za rovnakých  
   podmienok ako pre domácich študentov

letný kurz moldavského jazyka (21 dní)                                                                                                     uzávierka: 7. február 2017

● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● základy moldavského jazyka ● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● stravovanie, ubytovanie
● cestovné v rámci krajiny

 Ruská federácia

Dohoda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, 
žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)   

Oprávnený uchádzač Podmienky 
v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana  

poskytuje

5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia                                                                          uzávierka: 7. február 2017

● študent 1. stupňa VŠ 
   (ukončené min.  
   4 semestre; rusista  
   2 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ 

● akceptačný list
● ruský jazyk

● pre študentov ruského jazyka  
   akceptačný list vítaný, v iných 
   odboroch podmienkou
● pobyt nie je možné absolvovať 
   na umeleckej škole
● zdravotné poistenie si hradí 
   štipendista 

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť
● príplatok k štipendiu  
   150 USD/mes.

● bezplatné štúdium

2-mesačná jazyková stáž                                                                                                                             uzávierka: 7. február 2017

● študent 1. stupňa VŠ 
● študent 2. stupňa VŠ 
   

● študent rusistiky ● stáž sa uskutoční v Štátnom 
   inštitúte ruského jazyka  
   A. S. Puškina v Moskve 
● zdravotné poistenie si hradí 
   štipendista

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu 
   a späť
● príplatok k štipendiu  
   150 USD/mes.

● bezplatné štúdium

1- až 10-mesačný výskumný pobyt                                                                                                             uzávierka: 7. február 2017

● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● akceptačný list, resp.  
   pozývací list
● ruský jazyk

● pobyt musí byť absolvovaný  
   na štátnej vysokej škole
● zdravotné poistenie si hradí 
   štipendista

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť
● príplatok k štipendiu  
   153 – 166 USD/mes.

● bezplatné štúdium

1-mesačný letný kurz ruského jazyka                                                                                                         uzávierka: 7. február 2017

● študent 1. stupňa VŠ 
   (ukončené minimálne  
   2 semestre) 
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● ruský jazyk
● lekárske potvrdenie  
   o spôsobilosti absolvovať  
   kurz (v ruskom alebo  
   anglickom jazyku)

● kurz sa uskutoční v Štátnom 
   inštitúte ruského jazyka  
   A. S. Puškina v Moskve
● môžu byť uprednostnení  
   uchádzači z iných odborov ako 
   ruský jazyk a kultúra
● zdravotné poistenie si hradí 
   štipendista  

● cestovné náklady
● príplatok k štipendiu  
   153 – 166 USD/mes. 

● bezplatný kurz

05 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
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Oprávnený uchádzač Podmienky 

v čase podávania žiadosti
Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 

poskytuje

celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)                                                                                                            uzávierka: 7. február 2017

● študent SŠ  
   (v poslednom ročníku)
● absolvent SŠ 
● študent 1. stupňa VŠ

● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

● súčasťou výberu je osobný 
   pohovor
● nie je možné uchádzať sa na 
   odbory z oblastí kultúra, umenie  
   a medzinárodné vzťahy
● zdravotné poistenie si hradí 
   štipendista

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť
● príplatok k štipendiu 
   150 USD/mes. 

● bezplatné štúdium
● štipendium  
   900 rubľov/mes.

celé magisterské štúdium (2 roky)                                                                                                               uzávierka: 7. február 2017

● študent 1. stupňa VŠ 
   (v poslednom  
   ročníku)
● absolvent 1. stupňa 
   VŠ 
  

● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

● súčasťou výberu je osobný 
   pohovor
● nie je možné uchádzať sa na 
   odbory z oblastí kultúra, umenie  
   a medzinárodné vzťahy
● zdravotné poistenie si hradí 
   štipendista

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť
● príplatok k štipendiu 
   150 USD/mes. 

● bezplatné štúdium
● štipendium  
   900 rubľov/mes.

Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov – MGIMO (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk) 
Oprávnený 
uchádzač

Podmienky 
v čase podávania žiadosti Poznámky Prijímajúca strana 

poskytuje
celé bakalárske štúdium s možnosťou predĺženia na magisterské štúdium                                                                uzávierka: 11. máj 2017
● študent SŠ
  (v poslednom 
  ročníku)
● absolvent SŠ  
● študent 1. stupňa VŠ 
● študent 2. stupňa VŠ 

● aktívna znalosť ruského  
   a anglického jazyka
● záujem o medzinárodné  
   vzťahy
● znalosť ďalšieho jazyka  
   vítaná

● uchádzať sa možno o štúdium na fakultách: 
   medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických 
   vzťahov, medzinárodnej politológie, medzinárodného práva 
   a medzinárodnej žurnalistiky
● súčasťou výberu je osobný pohovor
● 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) 
● odpustenie školného sa priznáva vybraným uchádzačom 
   na štúdium počnúc bakalárskym stupňom 
● informácie o štúdiu na inštitúte: www.mgimo.ru

● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie  
   za úhradu  
   (150 – 180 USD/mes.)

Diplomatická akadémia Ministerstva zahraničných vecí Ruskej federácie (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na  
www.granty.saia.sk) 
Oprávnený 
uchádzač

Podmienky 
v čase podávania žiadosti Poznámky Prijímajúca strana 

poskytuje
celé doktorandské štúdium                                                                                                                                          uzávierka: apríl 2017
● študent 2. stupňa VŠ 
● absolvent 2. stupňa
   VŠ

● ruský jazyk  ● študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt   
   (vrátane ubytovania a stravovania) 
● informácie o štúdiu na akadémii: www.dipacademy.ru

● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie  
   za úhradu   

 Ukrajina

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania (ponuku 
administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania 
žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 

poskytuje

1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia                                                                   uzávierka: 16. marec 2017

● študent 1. stupňa VŠ
   (ukončené minimálne 
   2 semestre; študent 
   ukrajinčiny 1 semester)
● študent 2. stupňa VŠ

● ukrajinský alebo ruský jazyk ● akceptačný list vítaný
● pas platný 3 mesiace  
   po ukončení pobytu 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť
● príplatok k štipendiu  
   150 USD/mes.

● bezplatné štúdium
● buď štipendium  
   150 hrivien/mes. alebo 
   bezplatné ubytovanie  
   na internáte   

1- až 10-mesačný výskumný pobyt                                                                                                             uzávierka: 16. marec 2017

● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● akceptačný alebo pozývací list
● ukrajinský alebo ruský jazyk

● pas platný 3 mesiace  
   po ukončení pobytu 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť
● príplatok k štipendiu  
   153 – 166 USD/mes.

● bezplatné štúdium
● buď štipendium  
   150 hrivien/mes. alebo 
   bezplatné ubytovanie  
   na internáte
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https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204
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Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania 

žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 
poskytuje

seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)                                                                                                       uzávierka: 16. marec 2017

● študent 1. stupňa VŠ
   (ukončené minimálne  
   2 semestre, študent 
   ukrajinčiny 1 semester)
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ 
● vedecký pracovník VŠ

● základy ukrajinského jazyka ● predpokladaný 
   nástup v septembri 
● môžu byť uprednostnení 
   študenti ukrajinského 
   jazyka
● pas platný 3 mesiace  
   po ukončení pobytu 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu 
   a späť

● stravu
● ubytovanie
● bezplatné štúdium 
● vreckové
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ARMÉNSKO (ՀԱՅՔ)
HAJASTANI HANRAPETUT´JUN
REPUBLIC OF ARMENIA

Rozloha: 29 743 km2

Počet obyvateľov: 3 056 382 (2015)
Hlavné mesto: Jerevan
Úradný jazyk: arménčina
Územno-správne členenie: 10 provincií 

(marzer) a hlavné mesto: Aragacotn, Ararat, Armavir, 
Gegharkunik, Kotajk, Lorri, Širak, Sjunik, Tavuš, Vajoc Dzor a 
Jerevan. 

Vysokoškolské vzdelávanie v Arménsku poskytuje viacero typov 
inštitúcií (ústavy, univerzity, akadémie a konzervatóriá), ktoré sú 
štátne a súkromné. 
V Arménsku je v súčasnosti 24 štátnych a 33 súkromných 
vysokých škôl. Vyše 80 % štátnych a 75 % súkromných škôl 
má sídlo v metropole Jerevan. Na arménskych vysokých školách 
je zapísaných vyše 120-tisíc študentov, z nich je okolo 7-tisíc 
cudzincov.
Vysokoškolské vzdelávanie v Arménsku je trojstupňové. 
Bakalárske štúdium trvá 4 roky (štúdium medicínskych odborov, 
okrem zubného lekárstva, trvá 5 rokov), magisterské štúdium 
trvá minimálne jeden rok a doktorandské štúdium trvá 3 roky.

Akademický rok sa člení na dva semestre, spravidla sa začína  
1. septembra, prvý semester trvá 20, druhý 22 týždňov.
Základnou podmienkou prijatia na prvý – bakalársky stupeň – je 
ukončené stredoškolské vzdelanie a znalosť arménskeho jazyka. 
Podmienkou prijatia na vyšší stupeň je ukončený nižší stupeň  
a znalosť arménskeho jazyka. Iba pri niektorých doktorandských 
programoch sa nevyžaduje znalosť arménčiny, ale ruštiny alebo 
angličtiny.
Bližšie informácie o štúdiu v Arménsku a prijímaní cudzincov 
na štúdium, ktoré upravuje vládne nariadenie, záujemcovia 
nájdu na stránkach vysokých škôl (napríklad Jerevanskej štátnej 
univerzity – http://ysu.am/international/en). Zoznam vysokých 
škôl a ich profily sú na portáli Štúdium v Arménsku  
(http://studyinarmenia.org/), portáli arménskeho ministerstva 
zahraničných vecí (www.mfa.am/en/study/) alebo stránke 
národného portálu programu Erasmus+ (www.erasmusplus.am). 

Na arménskom vzdelávacom portáli (www.armedu.am) sú 
zverejnené rankingy arménskych vysokých škôl  
(http://rank.armedu.am/en; http://ranking.armedu.am/en).

Zaujímavé webové stránky o štúdiu
www.edu.am  
– ministerstvo školstva a vedy 
http://studyinarmenia.org/ 
– portál o štúdiu v Arménsku
www.armenic.am – Národné 
informačné centrum pre 
uznávanie akademických 
dokladov a mobilitu  
(arménsky ENIC)
www.armedu.am – arménsky vzdelávací portál
www.education.am – informácie o vysokoškolskom vzdelávaní, 
zoznam univerzít 
http://erasmusplus.am/ – národný portál programu Erasmus+

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
http://studyinarmenia.org/
http://www.armedu.am
http://www.edu.am
http://studyinarmenia.org/
http://www.armenic.am
http://www.armedu.am
http://www.education.am
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AZERBAJDŽAN
AZARBAYCAN RESPUBLIKASI
REPUBLIC OF AZERBAIJAN

Rozloha: 86 600 km2 (vrátane Náhorného 
Karabachu) 
Počet obyvateľov: 9 780 780 (2015)
Hlavné mesto: Baku
Úradný jazyk: azerbajdžanský

Územno-správne členenie: 66 rajónov a 11 miest

Vysokoškolské vzdelávanie v Azerbajdžane poskytujú univerzity, 
vysoké školy a inštitúty, ktoré sú štátne (31 spadajúcich pod 
ministerstvo školstva, 7 špeciálnych spadajúcich pod iné 
ministerstvá – obrany, vnútra alebo pre mimoriadne udalosti)  
a neštátne (16). Ich zoznam je na stránke Národnej kancelárie 
programu Erasmus+ (http://erasmusplus.org.az/?page_id=943).

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, bakalárske štúdium 
trvá 4 roky, magisterské 2 a doktorandské 3 roky. Základnou 
podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončené 
stredoškolské vzdelanie. Podmienkou prijatia na vyšší stupeň  
je ukončený nižší stupeň. Nie všetky vysoké školy poskytujú 
vzdelanie vo všetkých stupňoch. Výučba sa uskutočňuje  
v azerbajdžanskom a/alebo ruskom jazyku. Niektoré vysoké 
školy majú štátnu licenciu na prípravné kurzy na vysokoškolské 
štúdium pre cudzincov. Prijímanie cudzincov a štúdium 
cudzincov na vysokých školách v Azerbajdžane upravuje 
vládne nariadenie „Rules of study of citizens of the Republic 
of Azerbaijan in foreign countries and foreigners and stateless 
persons in the Republic of Azerbaijan” (bližšie informácie: 
http://edu.gov.az/en/page/134; http://edu.gov.az/en/page/61). 
Cudzinci spravidla študujú ako samoplatcovia na základe zmluvy 
s vysokou školou.
Akademický rok trvá spravidla od 15. septembra do júla  
a skladá sa z dvoch 20-týždňových semestrov.
Zaujímavé webové stránky o štúdiu 
www.edu.gov.az – 
ministerstvo školstva
www.erasmusplus.org.az  
– národná kancelária 
programu Erasmus+ 
www.tqdk.gov.az  
– Štátna komisia na 
prijímanie študentov

BIELORUSKO (РЭСПУБЛIКА 
БЕЛАРУСЬ/РЕСПУБЛИКА БЕЛАРУСЬ)

RESPUBLIKA BELARUS
REPUBLIC OF BELARUS

Rozloha: 207 595 km2

Počet obyvateľov: 9 460 000 (2012)
Hlavné mesto: Minsk
Úradný jazyk: bieloruský a ruský

Územno-správne členenie: 6 oblastí (Brest, Vitebsk, Gomeľ, 
Grodno, Minsk a Mogiľov). Hlavné mesto Minsk je samostatnou 
územnosprávnou jednotkou. Každá oblasť sa člení na okresy, 
mestá a iné územné a hospodársko-správne jednotky.

Vysokoškolské 
vzdelávanie poskytuje 
niekoľko typov 
vysokoškolských 
inštitúcií – univerzity, 
akadémie, vysoké 
školy a inštitúty, ktoré 
sú štátne a súkromné. 
V súčasnosti je  
v Bielorusku 52 
vysokoškolských 
inštitúcií, z nich 43 je 
štátnych (z toho 33 univerzít). Súkromných je 9, väčšina má 
sídlo v metropole Minsk. 
Vyučovacími jazykmi sú bieloruský a ruský jazyk, niektoré 
inštitúcie umožňujú štúdium aj v anglickom, prípadne inom 
cudzom jazyku. Zoznam programov vyučovaných v angličtine 
je na stránke http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/en/main.
aspx?guid=2361.
Vysokoškolské štúdium je trojstupňové, prvý stupeň trvá  
3 až 6 rokov, druhý stupeň 1 až 2 roky a tretí 2 až 3 roky. 
Podmienkou prijatia cudzinca na prvý stupeň štúdia je ukončené 
stredoškolské vzdelanie a ovládanie vyučovacieho jazyka. 
Cudzincom, ktorí neovládajú ruský jazyk, sú určené ročné 
prípravné kurzy na univerzitné štúdium (za poplatok). Zahraniční 
študenti platia školné, ktoré sa podľa odboru a školy pohybujú 
od 700 do 3 500 USD. 
Informácie pre cudzincov o ponuke jednotlivých vysokých škôl  
a výške školného sú zverejnené na stránke ministerstva školstva
(www.edu.gov.by/page-26331 v ruskom jazyku  
www.edu.gov.by/page-22931 v anglickom jazyku)
Akademický rok sa delí na dva semestre, prvý trvá od 
septembra do januára, druhý od februára do júna.
Zaujímavé webové stránky o štúdiu 

http://edu.gov.by – ministerstvo školstva
http://studyin.edu.by – portál Strediska pre medzinárodnú 
spoluprácu vo vzdelávaní

http://erasmus-plus.belarus.unibel.by – národná kancelária 
programu Erasmus+

http://www.edu.gov.az
http://www.tqdk.gov.az
http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/en/main.aspx?guid=2361
http://erasmus-plus.belarus.unibel.by/en/main.aspx?guid=2361
http://www.edu.gov.by/page-26331
http://www.edu.gov.by/page-22931
http://edu.gov.by
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KAZACHSTAN 
ҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ

KAZAKHSTAN RESPUBLIKASY
REPUBLIC OF KAZAKHSTAN

Rozloha: 2 724 900 km2  
Počet obyvateľov: 16 675 392 (2011)
Hlavné mesto: Astana
Úradný jazyk: kazašský (jazykom 
medzietnickej komunikácie je ruština)

Územno-správne členenie: 14 oblastí a 2 mestá s osobitným 
štatútom (Astana a Almaty)

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné vysoké 
školy. Vyučovanie sa uskutočňuje v kazašskom, ruskom a na 
niektorých školách aj v anglickom alebo inom cudzom jazyku 
(tureckom, nemeckom). Vysokých škôl je v súčasnosti viac ako 
130, z ktorých 55 je súkromných. Štátne vysoké školy sa delia 
na národné (VŠ s osobitným postavením), ktorých je 10,  
štátne VŠ a VŠ, ktoré pôsobia ako akciové spoločnosti.  
Ich zoznam je na stránke ministerstva školstva (podľa typu, 
aj sídla) http://edu.gov.kz/ru/page/deyatelnost/visshee_i_
poslevuzovskoe_obrazovanie.
V Kazachstane pôsobia aj pobočky zahraničných univerzít 
(najmä ruských), ako aj spoločné vysokoškolské inštitúcie  
(s tureckou, americkou či nemeckou účasťou). 
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, prvý stupeň  
(bakalavriat) trvá 4 roky, druhý stupeň (magistratura) trvá 
jeden (profesne zamerané štúdium) až dva roky (vedecko-
pedagogické zameranie). Tretí stupeň (doktorantura) trvá 
minimálne 3 roky. 
Akademický rok sa začína spravidla 1. septembra, jeho členenie 
stanovujú vysoké školy. Akademický rok sa môže deliť na 
semestre, trimestre alebo štvrťroky, celkovo však musí trvať 
obdobie výučby minimálne 30 týždňov a skúškové obdobie 
minimálne 4 týždne. 
Podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium je ukončené 
stredoškolské štúdium. Podmienky si stanovujú jednotlivé 
vysoké školy, od zahraničných uchádzačov sa môže vyžadovať 
znalosť vyučovacieho jazyka, zloženie skúšky, prípadne 
telefonický rozhovor alebo osobný pohovor (ak uchádzač môže 
prísť do Kazachstanu). Výška školného závisí od typu školy, ako 
aj zvoleného odboru. Pohybuje sa od 2 000 do 4 000 USD za 
rok. 
Zaujímavé webové stránky o štúdiu 
www.edu.gov.kz – ministerstvo školstva a vedy

www.erasmusplus.kz – Národná kancelária programu 
Erasmus+; informácie o vysokoškolskom vzdelávaní, zoznam 
vysokoškolských inštitúcií

KIRGIZSKO
KYRGYZ RESPUBLIKASY
KYRGYZ REPUBLIC

Rozloha: 198 500 km2  
Počet obyvateľov: 5 477 600 (2011)
Hlavné mesto: Biškek
Úradný jazyk: kirgizský a ruský 

Územno-správne členenie: 7 oblastí (Čujská, Issykkuľská, 
Ošská, Narynská, Talasská, Džalalabadská, Batkenská) a hlavné 
mesto Biškek, 40 okresov, 21 miest a 29 obcí mestského typu

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a neštátne vysoké 
školy. Štátnych je v súčasnosti 31 a neštátnych 19. V krajine 
pôsobí aj 6 pobočiek ruských vysokých škôl. Vysoké školy 
sa delia na univerzity, akadémie, inštitúty a špecializované 
vysoké školy. Zoznam vysokých škôl je na stránke ministerstva 
školstva a vedy (http://edu.gov.kg/ru/high-education/vysshee-
obrazovanie-i-poslevuzovskoe-professionalnoe-obrazovanie/), 
zoznam univerzít, ktoré ponúkajú študijné programy v angličtite 
je na stránke národnej kancelárie programu Erasmus+  
(http://erasmusplus.kg).

Vysokoškolské inštitúcie poskytujú základné a úplné  
vysokoškolské vzdelanie. Základné zodpovedá bakalárskemu 
štúdiu, trvá najmenej štyri roky (podľa typu stredoškolského 
vzdelania), úplné zodpovedá magisterskému štúdiu, trvá 
najmenej šesť rokov alebo najmenej dva roky, ak nadväzuje na 
bakalárske štúdium. 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu 

http://edu.gov.kg/ – ministerstvo školstva a vedy

http://erasmusplus.kg – Národná kancelária programu 
Erasmus+

http://edu.gov.kz/ru/page/deyatelnost/visshee_i_poslevuzovskoe_obrazovanie
http://edu.gov.kz/ru/page/deyatelnost/visshee_i_poslevuzovskoe_obrazovanie
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MOLDAVSKO
REPUBLICA MOLDOVA
MOLDOVA

Rozloha: 33 843 km2

Počet obyvateľov: 4 070 300 (2013)
Hlavné mesto: Kišiňov
Úradný jazyk: moldavský/rumunský 
(ústava zabezpečuje používanie ruského, 

ukrajinského, gagauzského a iných jazykov)
Územno-správne členenie: 32 rajónov, 5 municipalít (Bălţi, 
Benderi, Komrat, Kišiňov, Tiraspol), autonómna územná 
jednotka Gagauzsko a územná jednotka Podnestersko 
(Transnistria, ľavý breh Dnestra)

Vysokoškolské vzdelávanie v Moldavsku poskytujú štátne  
a súkromné vysoké školy. Ich zoznam je zverejnený na stránke 
moldavského ministerstva školstva (http://www.edu.gov.md/ro/
content/institutiile-de-invatamant-superior). Vyučovanie je  
v moldavčine (rumunčine) a/alebo ruštine.
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové. Prvý stupeň, 
bakalársky (licenţă) trvá 3 až 4 roky (štúdium práva, strojárstva 
a pedagogických vied), druhý stupeň, magisterský,  trvá 1,5 až 
2 roky, tretí stupeň (doctorate) trvá 3 roky. 
Základnou podmienkou prijatia na prvý stupeň vysokoškolského 
štúdia je doklad o ukončení stredoškolského vzdelania. Bližšie 
podmienky a vyžadované doklady sú zverejnené na stránkach 
jednotlivých škôl. 
Akademický rok sa člení na dva semestre.
Zaujímavé webové stránky o štúdiu 
www.edu.gov.md – ministerstvo školstva
www.erasmusplus.md – Národná kancelária programu 
Erasmus+

RUSKÁ FEDERÁCIA
РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ
RUSSIAN FEDERATION

Rozloha: 17 075 200 km2

Počet obyvateľov: 143 200 000 (2012)
Hlavné mesto: Moskva
Úradný jazyk: ruský

Územno-správne členenie: 83 subjektov federácie: 21 republík, 
9 krajov, 46 oblastí, 1 autonómna oblasť, 4 autonómne okruhy, 
2 mestá federálneho významu (Moskva, Petrohrad)

Vysokoškolské vzdelávanie v Ruskej federácii poskytujú 
univerzity, akadémie a vysoké školy. Slovenskí občania môžu  
v Rusku študovať ako štipendisti alebo samoplatcovia. Školné sa 
pohybuje od 300 USD/mesiac, životné náklady sa pohybujú od 
300 do 400 USD/mesiac.
V súčasnosti v Rusku pôsobí 950 vysokých škôl, z nich 548 
je štátnych a 402 súkromných. Ich zoznam je zverejnený na 
portáli Štúdium v Rusku (www.studyinrussia.ru).

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové. Prvý stupeň, 
bakalársky (бакалавр) je 4-ročný, druhý stupeň, magisterský 
(магистр) je 2-ročný. Tretí stupeň, doktorandský (аспирант), 
je 3-ročný. Vyučovacím jazykom je ruština. Cudzinci, ktorí 
prichádzajú študovať ako samoplatcovia, musia absolvovať 
štandardizovaný test z ruského jazyka. Bližšie podmienky si 
určujú samotné univerzity, preto je nutné kontaktovať priamo 
vysokoškolskú inštitúciu. 
Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium 
je ukončenie príslušného vzdelania – stredoškolského pre 
bakalárske štúdium, bakalárskeho pre magisterské štúdium  
a magisterského pre doktorandské štúdium (ašpirantúra).

Akademický rok trvá od 1. septembra do 30. júna a delí sa na 
dva semestre (prvý je od 1. septembra do 25. januára, druhý od  
9. februára do 30. júna). 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu 
www.mon.gov.ru – ministerstvo školstva a vedy
http://studyinrussia.ru/ – portál Štúdium v Rusku
http://erasmusplusinrussia.ru – Národná kancelária programu 
Erasmus+
www.edu.ru – federálny portál Vzdelávanie v Rusku

Záujemcom o štúdium v Ruskej federácii je určený portál Štúdium  
v Rusku (http://studyinrussia.ru/). Nájdu tu aj návod, ako sa 
prihlásiť na ruskú univerzitu (v ruštine, angličtine a čínštine)

http://www.edu.gov.md
www.mon.gov.ru
www.edu.ru


BULLETIN SAIA 11/2016 

Téma/Vysokoškolské štúdium v krajinách SNŠ

11 

TADŽIKISTAN
DŽUMCHURII TODŽIKISTON
REPUBLIC OF TAJIKISTAN

Rozloha: 143 100 km2

Počet obyvateľov: 7 900 000 (2013)
Hlavné mesto: Dušanbe
Úradný jazyk: tadžický, ruský

Územno-správne členenie: dva kraje (Sugd, Hatlon),  
autonómny kraj (Horský Badakšán) a okres hlavného mesta.

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje 13 univerzít a 11 vysokých 
škôl. V krajine pôsobí aj 7 pobočiek zahraničných vysokých škôl.
Zoznam vysokých škôl je na stránke http://erasmusplus.tj/?page_
id=249&lang=en. 
Vysoké školy poskytujú 4- a 5-ročné študijné programy vedúce 
k titulu diplomovaný špecialista. Súbežne ponúkajú aj 4-ročné 
študijné programy vedúce k titulu bakalár, 6-ročné študijné 
programy vedúce k titulu magister a 3-ročné postraguálne 
programy vedúce k titulu PhD.
Zaujímavé webové stránky o štúdiu 
http://khovar.tj/eng/kultura-i-obrazovanie/ – portál národnej 
informačnej agentúry „Khovar“
http://www.erasmusplus.tj – Národná kancelária programu 
Erasmus+

TURKMÉNSKO
TÜRKMENISTAN
TURKMENISTAN

Rozloha: 488 100 km2

Počet obyvateľov: 5 110 000 (2013)
Hlavné mesto: Ašchabad
Úradný jazyk: turkménsky

Územno-správne členenie: 5 velajátov – oblastí/provincií (Ahal, 
Balkan, Daşoguz, Lebap, Mary) a hlavné mesto Ašchabad. 

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje 24 vysokoškolských 
inštitúcií, všetky sú štátne, z nich 19 je civilných a 5 vojenských. 
Ich zoznam je na stránke http://www.erasmusplus.org.tm/ru/
higher-education-in-turkmenistan/turkmen-universities/.
Univerzity ponúkajú 5-ročné študijné programy (s výnimkou 
lekárskych odborov a niektorých umeleckých, ktoré sú 6-ročné). 
Akademický rok sa začína 1. septembra a skladá sa z dvoch 
semestrov. Prvý je 18-týždňový, druhý 17-týždňový, po každom 
semestri je mesačné skúškové obdobie. 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu 
www.erasmusplus.org.tm – Národná kancelária programu 
Erasmus+

UKRAJINA
УКРАЇНА
UKRAINE

Rozloha: 603 700 km2

Počet obyvateľov: 46 446 083 (2007)
Hlavné mesto: Kyjev
Úradný jazyk: ukrajinský

Územno-správne členenie: 24 oblastí (Čerkaská, Černihivská, 
Černovická, Dnepropetrovská, Donecká, Ivanofrankivská, 
Charkovská, Chersonská, Chmeľnická, Kyjevská, Kirovohradská, 
Luhanská, Ľvovská, Mykolajivská, Odeská, Poltavská, Rivnenská, 
Sumská, Ternopiľská, Vinnická, Volynská, Zakarpatská, 
Záporožská, Žytomyrská), 2 mestá so špeciálnym statusom 
(Kyjev a Sevastopoľ*) a autonómna republika Krym*. 
* od roku 2014 sú súčasťou Ruskej federácie, čo Ukrajina neuznáva

Vysokoškolské vzdelávanie na Ukrajine poskytujú štátne 
a súkromné vysokoškolské inštitúcie rozdelené do 4 
akreditačných stupňov, inštitúcie na stupni III udeľujú titul 
bakalár (bakalavr) alebo odborník (specialist), inštitúcie na 
stupni IV udeľujú titul bakalavr, specialist a magister. Zoznam 
vysokých škôl je na viacerých portáloch, napríklad  
http://osvita.ua/vnz/guide/; http://vnz.org.ua/vnz. Zahraniční 
študenti môžu študovať na vyše 240 vysokých školách.
Vysokoškolské štúdium je trojstupňové, prvý stupeň 
– bakalárske štúdium – trvá 4 roky (medicína 6 rokov), druhý 
stupeň – magisterské štúdium – trvá 1 až 2 roky. Tretí stupeň 
– doktorandské štúdium – trvá 2 roky. 
Vyučovací jazyk je ukrajinský (takmer všetky bakalárske  
a magisterské programy), niektoré vysoké školy ponúkajú aj 
programy v ruštine, angličtine, francúzštine a nemčine  
(najmä na úrovni doktorandského štúdia). Na portáli  
studyinukraine.gov.ua/ sa dajú vyhľadávať univerzity podľa 
typu, regiónu a jazyka, v ktorom ponúkajú študijné programy. 
Podmienkou prijatia na bakalárske alebo magisterské štúdium 
je ukončené 
stredoškolské 
vzdelanie a adekvátna 
znalosť ukrajinského 
jazyka. Na Ukrajine 
sa platí školné, 
jeho výška závisí od 
zvoleného študijného 
programu a stupňa. 
Pohybuje sa od 2 
500 do 5 800 USD/rok (od cudzincov sa spravidla vyžaduje 
úhrada za prvý rok naraz, vo vyšších ročníkoch za semester).
Uchádzač o štúdium môže pri prijatí využiť služby agentúr, 
poplatok je približne 300 USD pri bakalárskom a 400 USD pri 
magisterskom a doktorandskom štúdiu. Odporúča sa overiť si, 
či sprostredkovateľská agentúra má autorizáciu ukrajinského 
ministerstva zahraničných vecí.
Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov, cudzinci sa na 
školy môžu zapísať v prípade bakalárskeho štúdia na začiatku 
oboch semestrov, v prípade vyšších stupňov iba v septembri.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu 
http://mon.gov.ua/ – ministerstvo vzdelávania a vedy
http://studyinukraine.gov.ua/ – portál o štúdiu na Ukrajine
http://enic.in.ua/index.php/en/ – portál národného 
informačného centra pre akademické mobility 
www.erasmusplus.org.ua – Národná kancelária programu 
Erasmus+

http://erasmusplus.tj/?page_id=249&lang=en
http://erasmusplus.tj/?page_id=249&lang=en
http://www.erasmusplus.org.tm/ru/higher-education-in-turkmenistan/turkmen-universities/
http://www.erasmusplus.org.tm/ru/higher-education-in-turkmenistan/turkmen-universities/
http://studyinukraine.gov.ua
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UZBEKISTAN
O’ZBEKISTON RESPUBLIKASI
THE REPUBLIC OF UZBEKISTAN

Rozloha: 448 900 km2

Počet obyvateľov: 30 000 000 (2013)
Hlavné mesto: Taškent
Úradný jazyk: uzbecký

Územno-správne členenie: 1 autonómna republika  
(Karakalpakstan), 12 oblastí (Andižanská, Bucharská, Džizacká, 
Kaškadarjinská, Navoiská, Namanganská, Samarkandská, 
Syrdarjinská, Taškentská, Surchandarjinská, Ferganská a 
Chorezmská), hlavné mesto so štatútom samostatnej oblasti 
(Taškent), 162 okresov, 121 miest, 116 obcí mestského 
charakteru

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje vyše 80 vysokoškolských 
inštitúcií – univerzity, akadémie a inštitúty, ktoré sú štátne  
a neštátne. Ich zoznam podľa oblastí je na portáli ministerstva 
vysokého školstva http://www.edu.uz/en/otm/index, podľa 
ministerstiev/inštitúcií, pod ktoré vysoké školy spadajú je 
na http://erasmusplus.uz/Higher-education/HEI/index.htm. 
Vyučovanie prebieha v uzbeckom jazyku, mnohé školy ponúkajú 
štúdium v ruskom jazyku.
Vysokoškolské vzdelávanie je dvojstupňové a skladá sa  
z bakalárskeho a magisterského stupňa. Bakalárske štúdium 
trvá najmenej 4 roky, magisterské najmenej 2 roky. Podmienkou 
prijatia na bakalárske štúdium je ukončené stredoškolské 
vzdelanie (12 rokov štúdia). 

Akademický rok sa začína 2. septembra a trvá do konca júna. 
Delí sa na dva semestre (semester – január, február – jún). 
Dĺžka semestra závisí od typu školy a študijného programu.
V Uzbekistane sa platí školné, jeho výšku stanovuje ministerstvo 
financií v spolupráci s ministerstvami, pod ktoré spadajú vysoké 
školy. Cudzinci spravidla platia vyššie školné ako domáci (pre 
domácich študentov sú stanovované kvóty, koľkí môžu byť 
prijatí na základe štátneho grantu a koľkí ako samoplatcovia). 
Zaujímavé webové stránky o štúdiu 
http://www.edu.uz/ – ministerstvo vysokého školstva

www.erasmusplus.uz – Národná kancelária programu Erasmus+
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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 2017 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2017/2018) 

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. V roku 
2017 môže dôjsť k zmene v podporovaných aktivitách s ohľadom na aktuálne rokovania o úprave podmienok NŠP, preto 
odporúčame sledovať stránku programu.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 30. november 2016 on-line na www.ceepus.info (mobility v letnom semestri mimo sietí – freemoveri) 

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

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Uzávierka: 31. január 2017

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/

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
http://ceepus.saia.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
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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: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/

Štipendiá EMBO na krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom

Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference 
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty (1 týždeň až 3 mesiace)  
pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu v zahraničí. 
Výskumné pobyty sa môžu realizovať medzi členskými krajinami EMBC, pridruženými členskými krajinami a spolupracujúcimi 
partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať medzi dvomi laboratóriami z tej iste krajiny. Výška štipendia závisí od cieľovej 
krajiny. 
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 1. december 2016

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 2016/2017 a budú pokračovať v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na univerzite v Európe 
v akademickom roku 2017/2018. Výška štipendia je 7 000 EUR na akademický rok.
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe

Women Techmakers Scholars Program
Uzávierka: 1. december 2016

The Women Techmakers Scholars Program (niekdajšie Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou 
Google) je určené ženám s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré sú študentkami (full-time student; part-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 2017/2018 je 7 000 EUR.
Bližšie informácie: https://www.womentechmakers.com/scholars

Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2017

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

 BELGICKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 23. február 2017 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. 

http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
http://studyinukraine.gov.ua
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
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 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.  

Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka
Uzávierka: 1. február 2017

Štipendiá Nederlandse Taalunie sú určené na výskumný pobyt vo Flámsku, v holandskej jazykovej oblasti (maximálne  
6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.  
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/taalunie-scholarships-research 

 BULHARSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 7. február 2017 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 2017 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.

Juhomoravské centrum pre medzinárodnú mobilitu – granty SoMoPro
Uzávierka: 30. november 2016 

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
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Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017

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

AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január 2017 (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 2017 sa kurz uskutoční od 8. do 29. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

Akadémia vied Českej republiky: Fellowship J. Dobrovského 
Uzávierka: 28. február 2017

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://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/podpora-vyzkumu/fellowshipy/fellowship-j.-dobrovskeho/ 

 ČÍNA
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: od 1. do 6. decembra 2016 (podľa univerzity) – záujemca o štipendium sa musí prihlásiť do elektronického systému 
Hong Kong PhD Fellowship Scheme Electronic System do 1. decembra 2016 a získať referenčné číslo skôr, ako podá žiadosť na 
vybranú univerzitu

Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky 
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong 
(uzávierka žiadostí: 6. december 2016), Hong Kong Baptist University (1. december 2016), Lingnan University (2. december 
2016), The Chinese University of Hong Kong (1. december 2016), The Education University of Hong Kong (1. december 2016), 
The Hong Kong Polytechnic University (1. december 2016), The Hong Kong University of Science and Technology (4. december 
2016) a The University of Hong Kong (1. december 2016).
Bližšie informácie: www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm, https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR  
v oblasti školstva 
Uzávierka: 7. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

 EGYPT
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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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 FRANCÚZSKO 
Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium Core Fellowship Program
Uzávierka: 24. november 2016 

The Camargo Foundation Core Fellowship Program je určený pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu 
francúzskej a frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov 
a vedcov v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 4-, 8- alebo 11-týždňový 
pobyt. Termíny rezidenčných pobytov sú na jeseň 2017 od 5. septembra do 31. októbra, na jar 2018 od 27. februára do  
10. apríla, od 27. februára do 24. apríla a od 27. februára do 15. mája.
Bližšie informácie: www.camargofoundation.org

Eiffelove štipendiá excelentnosti
Uzávierka: 6. január 2017

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: 9. február 2017

Regionálna agentúra Le Studium so sídlom v Orléans ponúka v rámci postdoktorandského štipendijného programu Smart Loire 
Valley postdoctoral fellowship programme štipendiá pre výskumných pracovníkov na 1-ročné výskumné pobyty vo francúzskom 
regióne Centre-Val de Loire. 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 

 HOLANDSKO
OSN – letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo (The United Nations International Law 
Fellowship Programme)
Uzávierka: 16. december 2016 

Štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu je určené absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov, ktorí majú skúsenosti  
v oblasti medzinárodného práva. Komunikačným jazykom odbornej školy, ktorá sa uskutoční od 26 júna do 4. augusta 2017, 
bude angličtina. 
Bližšie informácie: www.un.org/law/ilfp/

Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka
Uzávierka: 1. február 2017

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

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 9. február 2017 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. 

http://www.lestudium-ias.com/news/call-applications-smart-loire-valley-programme-campaign-20162017
http://www.un.org/law/ilfp/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
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 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)  
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vedeckým pracovníkom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program. 

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk

Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné  
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej 
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov  
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na http://itec.mea.
gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu ITEC). Indická 
strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy a študijnú cestu. 

 ISLAND
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
Uzávierka: 1. december 2016 

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na Islandskej 
univerzite. O štipendium sa môžu uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského jazyka sú 
uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). Štipendijný program 
administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum). Pobyt je možné 
absolvovať od 1. septembra 2017 do 30. apríla 2018. Štipendium je možné získať najviac trikrát.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

 IZRAEL 
Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2016 

Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu uchádzať o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmann 
Institute of Science v rámci Visiting Professors Program. Pobyt sa uskutoční medzi októbrom 2017 a septembrom 2018.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program

 JAPONSKO
Japonská nadácia – program intelektuálnej výmeny
Uzávierka: 1. december 2016 

Japanese Studies Overseas and Intellectual Exchange/Japanese Studies Fellowship Program je určený pre vedcov, výskumníkov, 
absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami na poli humanitných a spoločenských vied, 
alebo ktorí majú skúsenosti z výskumu, médií alebo neziskových organizácií. Podmienkou účasti na programe je, aby predmet 
výskumu uchádzača súvisel s Japonskom (odbor japonológia je z programu vylúčený). Program je určený pre projekty zamerané 
napríklad na tradície a kultúru, tvorenie občianskej spoločnosti, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, rodové role, urbanizáciu 
a regionálnu revitalizáciu, nastoľovanie mieru, súžitie, presadzovanie a nastoľovanie sociálneho poriadku a práva, ekonomickú 
globalizáciu a medzinárodnú spoluprácu, energetické otázky, otázky bezpečnosti, trhovej ekonomiky, environmentálne problémy, 
národnú diskusiu a interakciu, bilaterálne otázky...  
Bližšie informácie: http://www.jpf.go.jp/e/program/dl/guidelines_e_2017.pdf;  
www.sk.emb-japan.go.jp/project_japan_foundation.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://itec.mea.gov.in
http://www.sk.emb-japan.go.jp/project_japan_foundation.html
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Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 15. január 2017 

The Slavic Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity v japonskom Sappore v rámci Štipendijného programu pre zEU-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 2017. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/other-activities/minerva-fellowship

Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2017 

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. Prihlasovací on-line formulár má byť sprístupnený  
v novembri 2016.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 1. február 2017 (vzdelávacie stáže) a 15. február 2017 (prekladateľské stáže)

 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.

 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. 

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

 MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 9. február 2017 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: 21. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
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 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

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 10. január 2017 

Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 2-mesačné štipendiá vo výške  
2 000 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. 
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa/; www.osaarchivum.org

Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017

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. 
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: 7. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
    pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

  letný kurz moldavského jazyka (21 dní) pre študentov 1. stupňa VŠ, študentov 2. stupňa VŠ a vysokoškolských učiteľov 
   so základmi moldavského jazyka. 

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko 
Uzávierka: 1. december 2016 on-line na www.funding-guide.de a zároveň v SAIA, n. o. (on-line na www.granty.saia.sk  
a zároveň v papierovej podobe) 

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
http://www.granty.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
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Berlínsky program pre umelcov
Uzávierka: 1. december 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

Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2016

Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom na ročný pobyt. Štipendium pozostáva z mesačného 
príspevku 700 eur alebo 860 eur (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať 
opakovane, maximálne dvakrát.
Bližšie informácie: www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 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/

Študijné a výskumné pobyty KAAD
Uzávierka: 15. január 2017

KAAD (Katolícka akademická zahraničná služba) – štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN ponúka pre katolíkov  
z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá pre 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 (max. 6 mesiacov) výskumný pobyt.
Bližšie informácie: www.kaad.de

Výskumné štipendiá Knižnice kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli 
Uzávierka: 31. január 2017

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

Štipendiá na výskum Nadácie Weimarskej klasiky
Uzávierka: 31. január 2017

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
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 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2017

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, ktorá sa uskutočí od 24. júna  
do 4. augusta 2017. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).
Bližšie informácie: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 21. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov  
     2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ, 
     študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná znalosť poľského jazyka. Prednosť 
     majú slovakisti a polonisti.

Štipendijný fond Múzea histórie Poľska – štipendium pre historikov
Uzávierka: 27. november 2016

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

Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017

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

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. február 2017 

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva 
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska  
a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným 
profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD. 
Bližšie informácie: http://mck.krakow.pl/o-programie
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: priebežne on-line na www.scholarships.at a zároveň v papierovej podobe v SAIA, n. o.

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)

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/

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 7. február 2017 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: 7. február 2017 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.

 SINGAPUR
Program SINGA
Uzávierka: 1. január 2017 (pobyty začínajúce sa v auguste 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/

 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: 9. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku do 26 rokov na štúdium  
a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

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

 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou 
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou 
krajinou JZR)
Uzávierka: 9. február 2017 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. december 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/ga-scholarship/
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 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu
Uzávierka: 15. január 2017

Chiang Ching-kuova nadácia pre medzinárodnú akademickú výmenu (The Chiang Ching-kuo Foundation for International 
Scholarly Exchange; CCKF) v rámci programu CCK Fellowships for Ph.D. Dissertations and Postdoctoral Research ponúka 
doktorandom akreditovaných európskych univerzít štipendiá na dokončenie dizertačnej práce v oblasti čínskych štúdií a mladým 
výskumníkov (do 5 rokov od získania titulu PhD), ktorí nemajú zamestnanie na plný úväzok, štipendiá na postgraduálnu stáž. 
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/en/programs/european/DDPD

 TALIANSKO
Štipendiá Európskeho univerzitného inštitútu na doktorandské štúdium 
Uzávierka: 31. január 2017

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/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo/EUI-FundedGrants.aspx
(> Services and Admin > Academic Service > Doctoral Programme > Grant Info > EUI Special Doctoral Fellowships)

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

Cieľom programu 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. 
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
Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. december 2016

Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa 
transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EÚ.
Oblasti štúdia: Záležitosti Európskej únie, Európska integrácia a inštitúcie alebo vzťahy EÚ – USA (vonkajšia/vnútorná 
bezpečnosť, udržanie mieru, EÚ a NATO, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, financie, obchod, ľudské práva, 
poľnohospodárstvo a environmentálna politika, energetika, emigrácia/migrácia, rozširovanie EÚ, administrácia medzinárodného 
vzdelávania a ďalšie).
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi 
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program;  
www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
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Štipendijný program University of South Alabama na podporu slovenských študentov, pedagógov  
a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. január 2017

Na základe podpory Nadácie Hooker-Kubik udeľuje Univerzita v Južnej Alabame v rámci programu Hooker-Kubik Endowment 
Award Program každoročne štipendiá študentom, ktorí na nej študujú (podpora na 1 – 2 semestre na všetkých stupňoch 
štúdia – bakalárske, magisterské, PhD), študentom, ktorí študujú na slovenských univerzitách a 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 letnú školu vo Washingtone
Uzávierka: 20. január 2017

The Fund for American Studies (TFAS) spoločne s Friends of Slovakia (FOS) poskytne 5 slovenským študentom štipendiá  
na 2-mesačnú letnú odbornú školu vo Washingtone DC prestížnej George Mason University, ktorá je spojená so stážou  
v rôznych firmách, organizáciách alebo verejných inštitúciách. Súčasťou programu sú aj rôzne diskusie, prednášky a workshopy. 
Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí plánujú pôsobiť v podnikateľskom sektore, žurnalistike alebo dobrovoľníctve. 
Dôležitou podmienkou získania finančnej podpory je vynikajúca znalosť anglického jazyka. Letná škola sa uskutoční od 3. júna 
do 28. júla 2017.
Bližšie informácie: www.dcinternships.org; www.friendsofslovakia.org/wordpress/friends-slovakia-scholarship-2017/

Stredoškolský štipendijný program
Uzávierka: 28. november 2016

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

 VEĽKÁ BRITÁNIA 
Výskumné štipendiá pre mladých výskumníkov v oblasti lingvistiky, vzdelávania a hudby 
Uzávierka: 14. november 2016

Nadácia Isaac Newton Trust Rutherford ponúka 3-ročné výskumné štipendiá pre mladých výskumníkov so zameraním na oblasť 
lingvistiky, klasických jazykov, moderných a stredovekých jazykov, angličtiny (vrátane anglo-saského, severských alebo keltských 
jazykov), vzdelávania a hudby na Cambridgeskej univerzite. Výskumné pobyty sú určené pre mladých výskumníkov, ktorí titul 
PhD už získali alebo sú tesne pred získaním tohto titulu. Pobyty sa budú sa realizovať na fakultách: Churchill College, Fitzwilliam 
College, Murray Edwards College, Robinson College and Trinity Hall.
Bližšie informácie: https://www.chu.cam.ac.uk/about/master-fellows/junior-research-fellowships/jrfapplications/rf_2017/

Stredoškolský štipendijný program
Uzávierka: 28. november 2016

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

Dulvertonovo štipendium na ročný magisterský program na Oxfordskej univerzite
uzávierka: 6. alebo 20. január 2017

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 
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Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky v Škótsku
Uzávierka: 31. január 2017 

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/.

Výskumné štipendium The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh
Uzávierka: 28. február 2017 

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/visiting-research-fellowships/
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 NOVÉ PUBLIKÁCIE NA INTERNETE

Na portáli Eurydice boli v októbri a novembri zverejnené publikácie:

Structural Indicators for Monitoring Education  
and Training Systems in Europe 2016 
National Student Fee and Support Systems  
in European Higher Education – 2016/17 

Publikácie sú dostupné na stránke https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications

28

 SÚŤAŽ ECONOMICUS 2016

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 2017 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku  
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2016. 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: https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/

 SEMINÁR KVALITA MOBILITY NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH 
     V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+

SAAIC – Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu organizuje 23. novembra 
2016 tematický seminár „Kvalita mobility na vysokých školách v rámci programu Erasmus+“. Na seminári, ktorý 
sa uskutoční v Kongresom centre ŠD Družba v Bratislave, vystúpia zástupca Európskej komisie, akademickej obce, 
Erasmus Student Network a slovenskí i zahraniční „erasmáci“.
Registrácia na seminár je on-line na www.erasmusplus.sk/registracia/kvalita_mobility_2017.

Education and 
Training

Structural Indicators for

Training Systems in Europe

Eurydice Background Report
to the Education and Training Monitor 2016

Monitoring Education and

2016

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Výročná konferencia ACA: UniverCities. Higher education institutions and their habitat  
     20. – 22. november 2016, Budapeš, Maďarsko

Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be/index.php?id=881
 10. workshop EUA-CDE: Ethics and integrity in doctoral education and research training  
     18. – 19. január 2017, Lisabon, Portugalsko 

Bližšie informácie:  
www.eua.be/activities-services/events/event/2017/01/18/default-calendar/10th-eua-cde-workshop

 Výročná konferencia EUA (European University Association) 
Autonomy and freedom: The future sustainability of universities
6. a 7. apríl 2017, Bergen, Nórsko
Bližšie informácie:  
www.eua.be/activities-services/events/event/2017/04/06/default-calendar/eua-2017-annual-conference

http://www.erasmusplus.sk/registracia/kvalita_mobility_2017
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE 

Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – http://www.webaworld.com/, 
Studycentral – www.universityfairs.com či Edufindme – http://edufindme.com.

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania Pro Educo 
      29. november až 1. december 2016, Košice, Slovensko 
     Bližšie informácie: www.proeduco.sk
 Gaudeamus 
      25. a 26. január 2017, Praha, Česká republika
     Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz
 Profesia days 2017

1. a 2. marec 2017, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk/

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3

2. – 5. marec 2017, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2017, Pobaltie
Vilňus, Litva (16. marec), Riga, Lotyšsko (18. marec), Tallinn, Estónsko (19. marec)
Bližšie informácie: www.balticcouncil.org/en/fairs/days-of-international-educatio/

 12. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania StudyWorld 2017
12. – 13. máj 2017, Berlín, Nemecko
Bližšie informácie: www.studyworld.de
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