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ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM EHP SLOVENSKO
Podpora mobilít a projektovej spolupráce slovenských stredných a vysokých škôl  

s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom

Európsky hospodársky priestor (EHP) tvorí 31 členských štátov, 
ktoré využívajú spoločný prístup k vnútornému trhu a spoločne 
vyznávajú štyri slobody: slobodu pohybu osôb, služieb, tovaru  
a kapitálu. 
Granty EHP predstavujú príspevky Nórska, Islandu a Lichtenštajnska 
viacerým členským štátom EÚ. Slúžia k zníženiu hospodárskych  
a sociálnych rozdielov a na posilňovanie bilaterálnych vzťahov  
s krajinami EÚ v strednej a južnej Európe a Pobaltím. 
Príspevok pre Slovenskú republiku z Grantov EHP a Nórskych grantov 
bola v rokoch 2009 – 2014 viac ako 80 miliónov EUR. 
Bližšie informácie: www.eeagrants.org a www.eeagrants.sk

Cieľom programu bolo zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl, ako aj rozvoj 
bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom na jednej strane a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom  
na druhej strane.
Realizácia programu sa začala vo februári 2014 a ukončená bude v apríli 2017. Program bol určený pre inštitúcie,  
nie jednotlivcov, a v rámci 5 vyhlásených výziev na predkladanie žiadostí o projekt sa zapojilo 11 stredných a 10 vysokých škôl. 

Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov EHP (85 %) a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky 
(15 %), v celkovej výške 2 255 882 EUR. Slovenské stredné a vysoké školy mohli získať vyše 1,95 milióna EUR. Správcom tohto 
programu sa na základe verejného obstarávania vyhláseného Úradom vlády SR ako národným kontaktným bodom pre Granty EHP 
a Nórske granty stala SAIA, n. o.

Zhodnotenie trojročného programu

Prípravné návštevy a stretnutia
Na jeseň 2014 a začiatkom roku 2015 sa konali Prípravné 
návštevy a stretnutia s cieľom nadviazania novej spolupráce 
alebo obnovenia predchádzajúcich inštitucionálnych kontaktov 
za účelom naplánovania spoločného projektu. Celkovo  
29 445 EUR bolo vynaložených na maximálne 5-dňové pobyty  
v partnerskej inštitúcii pre akademických pracovníkov  
zo 7 stredných a 8 vysokých škôl. Počas prípravných návštev  
a stretnutí navštívili Slovensko 2 nórski učitelia a 21 slovenských 
učiteľov vycestovalo do donorských štátov (3 na Island, 18 do 
Nórska). 
Z 15 realizovaných prípravných návštev a stretnutí medzi 
Slovenskom, Nórskom a Islandom vyústilo 14 do predloženia 
spoločnej žiadosti o projekt v rámci niektorého z ďalších 
opatrení Štipendijného programu EHP Slovensko. 

Mobilitné projekty medzi vysokými 
školami
Slovenské vysoké školy sa mohli zapojiť do Mobilitných 
projektov, ktorých cieľom bolo zvýšenie medzinárodnej 
mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov 
vysokých škôl prostredníctvom dlhodobej mobility študentov  
a doktorandov a výučbových pobytov akademických 
pracovníkov. Predpokladom na realizáciu projektu bolo 
zapojenie minimálne jednej partnerskej vysokej školy z Nórska, 
Islandu alebo Lichtenštajnska, ktorá je držiteľom Univerzitnej 
charty Erasmus. 
Výzva na predkladanie žiadostí o projekt bola vyhlásená  
v septembri 2014, s celkovou alokáciou 600 000 EUR. 
Predložené a schválené boli žiadosti 4 slovenských vysokých 
škôl, ktoré zapojili spolu 8 partnerov zo všetkých troch 
donorských štátov – 4 vysoké školy v Nórsku, 2 vysoké školy na 
Islande a 1 vysokú školu v Lichtenštajnsku. 
Realizácia projektov trvala 16 – 18 mesiacov a prebiehala najmä 
v akademickom roku 2015/2016.
Zrealizovaných bolo 83 mobilít. Zo Slovenska boli na pobyt 
vyslaní 3 študenti, 10 doktorandov a 32 akademických 
pracovníkov. Prijali sme 4 doktorandov a 34 akademických 
pracovníkov. Tematicky boli realizované mobility najmä  
v oblastiach sociálne a behaviorálne vedy (politológia, 
ekonomika, vzdelávanie), technické vedy (inžinierstvo, 
architektúra) a prírodné vedy (biológia).

Fotografie použité v texte boli poskytnuté prijímateľmi v rámci 
predkladaných správ o projekte, prípadne zverejnené na webových 
stránkach projektov.  
Mapa na tejto strane je zo stránky http://eeagrants.org.

www.saia.sk
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Počty zrealizovaných mobilít (vyslania aj prijatia)  
v rámci všetkých zapojených krajín

Projekty inštitucionálnej spolupráce
Hlavným ťažiskom Štipendijného programu EHP Slovensko bola 
realizácia projektov Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými 
školami a v stredoškolskom vzdelávaní. 
V rámci 2 spoločných výziev bolo pre stredné a vysoké školy 
sprístupnených viac ako 1,76 mil. EUR. Podmienkou udelenia 
grantu bolo zapojenie min. 1 partnerskej strednej, resp. 
vysokej školy z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska, pričom 
žiadateľ mohol mať aj partnerov zo Slovenska. V rámci projektu 
sa vyžadovala 10%-ná finančná spoluúčasť na celkových 
schválených nákladoch na projekt. Tematické zameranie 
projektov nebolo stanovené, cieľom bolo podporiť vyvážené 
partnerstvá zahrňujúce aktivity prospešné pre všetky zapojené 
subjekty.
Prvá výzva na predkladanie žiadostí o projekt s alokáciou  
814 306 eur bola otvorená v mesiacoch jún až september 2014. 
Žiadosť o projekt predložilo 7 stredných a 10 vysokých škôl. 
Požadovaný projektový grant predložených žiadostí bol viac 
ako 1,5 mil. eur, t. j. takmer dvojnásobok disponibilnej alokácie 
na výzvu. Na základe výsledkov výberového procesu bolo 
podporených 5 žiadostí o projekt stredných škôl a 4 žiadosti  
o projekt vysokých škôl. 
Partnermi v týchto projektoch bolo 5 stredných a 4 vysoké školy 
z Nórska a 1 vysoká škola na Islande. Zakontrahovaných bolo 
94 % alokácie na výzvu.
Realizácia projektov z 1. výzvy sa začala vo februári 2015  
a ukončená bola najneskôr v apríli 2016, t. j. projekty trvali  
9 – 15 mesiacov. Tematicky sa projekty stredných škôl 
zameriavali na rozvoj kompetencií študentov aj učiteľov, 
moderné metódy vzdelávania a spoznávanie kultúry a histórie 
Slovenska a Nórska, projekty vysokých škôl na didaktiku 
matematiky, biofyziku a kryptografiu. 
Druhá spoločná výzva na predkladanie žiadostí o projekt 
inštitucionálnej spolupráce bola vyhlásená v mesiacoch marec 
až máj 2015. Predložených bolo spolu 20 žiadostí, z toho  
5 stredných škôl a 15 vysokých škôl. Celková alokácia na výzvu 
bola vyššia ako pri prvej výzve, a to viac ako 900 tisíc eur, avšak 
požadovaný projektový grant predložených žiadostí bol však 
opäť takmer dvojnásobok disponibilnej alokácie,  
t. j. 1,6 mil. eur. Podporené boli 3 projekty stredných škôl  
a 9 projektov vysokých škôl. 
Partnermi v týchto projektoch boli 2 stredné a 8 vysokých škôl 
z Nórska a 1 stredná a 1 vysoká škola na Islande. Dodatočným 
partnerom v jednom projekte bola aj slovenská vysoká škola. 
Zakontrahovaných bolo takmer 100 % alokácie na výzvu.

Projekty z 2. výzvy boli realizované od septembra 2015 do 
konca júna, resp. augusta 2016, t. j. projekty trvali 10 – 12 
mesiacov. Tematicky sa projekty stredných škôl zameriavali na 
environmentálne a kultúrne témy, ako aj rozvíjanie jazykových 
schopností študentov, projekty vysokých škôl na rôzne oblasti, 
od prírodných vied cez politológiu, umenie, až po vzdelávanie 
sociálnych a pedagogických pracovníkov. 
Celkovo bolo v rokoch 2015 – 2016 pridelených stredným  
a vysokým školám viac ako 1,7 mil. eur na implementáciu  
21 projektov inštitucionálnej spolupráce, ktoré umožnili 
vzájomné spoznanie sa, výmenu skúseností a odborných 
poznatkov prostredníctvom mobilít študentov, učiteľov, 
doktorandov, výskumníkov, ako aj riadiacich  
a administratívnych pracovníkov. Účastníci projektu spoločne 
organizovali semináre, školenia, letné školy, súťaže, exkurzie,  
či konferencie s rôznym odborným zameraním. 

Počet partnerov zo SŠ a VŠ v donorských krajinách

 SŠ      VŠ

Počet projektov slovenských stredných a vysokých škôl  
podľa krajov
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Inštitucionálna spolupráca  
v stredoškolskom vzdelávaní
Zo Štipendijného programu EHP Slovensko bolo podporených 
9 projektov stredných škôl, ktoré spolupracovali so strednými 
školami v Nórsku a na Islande. Pripravených bolo viac ako  
20 nových učebných pomôcok, zorganizovaných 9 seminárov  
a workshopov a 2 intenzívne kurzy, školy zo vzájomnej 
spolupráce publikovali 12 spoločných článkov a publikácií.  
244 študentov zo všetkých zapojených krajín sa zúčastnilo na 
viac ako 100 exkurziách po Slovensku, Nórsku a Islande.  
Na mobilitách za zúčastnilo 100 učiteľov a 10 administratívnych, 
resp. vedúcich pracovníkov.
Gymnázium Grösslingová v Bratislave v spolupráci  
s nórskou strednou školou St. Hallvard z mesta Drammen 
pripravila v rámci projektu „BraDraShip“ 11 nových učebných 
pomôcok k výučbe anglického jazyka, spoločenskovedných 
predmetov a prírodovedných predmetov. V elektronickej podobe 
sú všetky učebné pomôcky dostupné na webovej stránke 
projektu https://www.gamca.sk/p/bradraship/. 30 slovenských 
žiakov spolu s 3 učiteľmi navštívilo v máji 2015 partnerskú školu 
St. Hallvarda v Drammene a 30 nórskych žiakov spolu  
s 3 učiteľmi navštívilo v októbri 2015 Gymnázium Grösslingová 
v Bratislave. Žiaci absolvovali v partnerskej škole vyučovanie, 
zúčastnili sa na vedomostných súťažiach a rôznych exkurziách. 
Slovenskí žiaci pre svojich nórskych priateľov pripravili  
v rámci poobedňajších aktivít aj niekoľko disciplín z povestných 
Gamčáckych Olympijských hier.

Slovenskí študenti z Gymnázia Grösslingová, Bratislava a nórski študenti 
zo strednej školy St. Hallvard, Drammen v Nórsku

Bolo zaujímavé zažiť aké to je byť študentom na Slovensku.  
V porovnaní s Nórskom bolo všetko veľmi neformálne.  

V Nórsku máme striktný harmonogram, na Slovensku to bolo viac 
uvoľnené. 
Peder Thorsnes Buttedahl, študent strednej školy St. Hallvard, 
Nórsko

Gymnázium Jána Magina Beňovského z Vrbového  
v spolupráci s islandskou školou Frojbrautaskóli Vesturland 
z mesta Akranes pripravil v rámci projektu „Zvyšovanie 
environmentálnej úrovne žiakov“ pre študentov rôzne exkurzie 
a workshopy zamerané na environmentálne témy (energie, 
udržateľný rozvoj, vplyv priemyslu a turizmu na životné 
prostredie a pod). Študenti sa zapájali do súťaží, pripravovali 
prezentácie a pracovali na spoločných zadaniach. Počas mobility 
na Islande vysadili 40 stromčekov a založili malý les. Na 
Slovensku bola vysadená bylinková záhradka.

Slovenskí študenti z Gymnázia J. M. Beňovského, Vrbové  
a islandskí študenti z Frojbrautaskóli Vesturland, Akranes na Islande

Táto forma, spojenie študentov z dvoch rôznych krajín, sa 
ukázala ako najúčinnejšia forma vzdelávania na našej škole. 

Pre študentov to bola unikátna skúsenosť prínosná pre celé 
štúdium. Stretnutie študentov z ďalekej krajiny, vymieňanie si 
skúseností a názorov ich naučilo oveľa viac ako mnoho hodín  
v školských laviciach.  
Finnbogi Rognvaldsson, učiteľ z Frojbrautaskóli Vesturland

Cieľom projektu „Rozumieme si“ realizovaného v partnerstve 
Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove a nórskou 
strednou školou v Molde bolo spoznávať kultúrne dedičstvo, 
tradície, historické hodnoty a zvyky, a tým pomôcť mladým 
ľuďom lepšie vzájomne pochopiť svoje vlastné kultúry, 
nachádzať spoločné prvky a vyzdvihovať jedinečné odlišnosti 
pri hľadaní a zachovaní ich vlastnej identity. Hlavným prínosom 
bola kultúrna výmena. Slovensko so svojou komunistickou 
históriou a Nórsko so svojou kráľovskou históriou majú viac 
spoločného, než by sme si mysleli – sú takmer rovnaké ako 
do počtu ich obyvateľov, tak aj odhodlaním bojovať za svoju 
krajinu, reč, slobodu.

Exkurzia do Ocenária v meste Ålesund, Nórsko

Program mobility na Slovensku bol veľmi dobre vyvážený, 
mali sme príležitosť dozvedieť sa viac o systéme vzdelávania 

na Slovensku a obsahu vyučovacích hodín, ale aj objavovať 
slovenskú históriu, kultúru a každodenný život.  
Leif Magne Lervik, vedúci oddelenia jazykov strednej školy  
v Molde, Nórsko

Podrobné výsledky Štipendijného programu EHP Slovensko budú prezentované na záverečnej konferencii 
dňa 25. januára 2017 v Bratislave.
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Stredná odborná škola lesníctva a služieb v Banskej 
Štiavnici a nórska stredná škola Solør v Sønsterud-Gjesåse  
sa v rámci projektu „Nech žije les!“ zamerali na témy 
spoločného záujmu, ktorými sú príroda, ochrana prírody, les, 
národné parky a eko-turizmus. Zorganizovali 4 vedomostné 
súťaže a 33 exkurzií pre študentov a učiteľov v Nórsku aj na 
Slovensku. Vytvorili spoločné učebné materiály a vymenili 
si poznatky a nápady ohľadom didaktiky učenia, ako aj 
manažmentu školy. Školy sa navzájom inšpirovali v rozvoji 
študijných programov a učebných pomôcok, ktoré môžu byť 
používané v každodennej praxi.

Slovenskí študenti a učitelia zo Strednej odbornej školy lesníctva  
a služieb v Banskej Štiavnici a nórskej strednej školy Solør  

v Sønsterud- Gjesåse na exkurzii vo Vysokých Tatrách

Získali sme nový pohľad na riešenie tém nášho spoločného 
záujmu – les, ekologické aspekty turizmu v národných 

parkoch, vyučovací proces, didaktické materiály. Novo získané 
poznatky využijeme pri výučbe a príprave nových učebných 
materiálov.  
Simen Østmoe, učiteľ, stredná škola Solør, Sønsterud-Gjesåse, 
Nórsko

Inštitucionálna spolupráca  
medzi vysokými školami
V rámci Štipendijného programu EHP Slovensko bolo 
podporených 13 projektov vysokých škôl, ktoré spolupracovali 
s vysokými školami v Nórsku a na Islande. Pripravených bolo 
40 nových učebných pomôcok, 2 spoločné študijné programy/
moduly, zorganizovaných 8 letných škôl a intenzívnych kurzov, 
46 seminárov, konferencií a workshopov. 
Zo vzájomnej spolupráce bolo publikovaných 33 spoločných 
odborných článkov a publikácií, výsledky spoluprác boli 
prezentované aj na medzinárodných konferenciách. Mobility sa 
prostredníctvom projektov inštitucionálnej spolupráce zúčastnilo 
143 študentov, 56 doktorandov, 160 akademických pracovníkov 
a 28 administratívnych, resp. vedúcich pracovníkov zo všetkých 
zapojených krajín.
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Univerzity 
Komenského v Bratislave v spolupráci s Nórskou 
univerzitou prírodných vied a techniky v Trondheime 
pripravila v rámci projektu „AiM“ 25 aplikácií na podporu učenia 
(sa) vybraných matematických tém a metodickú príručku  
v slovenskom a nórskom jazyku. Aplikácie boli zverejnené na 
Google Play a App Store a sú zdarma k dispozícii pre učiteľov 
a žiakov. Študenti zapojení do vývoja aplikácií pripravili 
5 bakalárskych a 2 diplomové práce. Projekt prepojil na 

slovenskej univerzite odbory Aplikovaná informatika a Teória 
vyučovania matematiky, čo inšpirovalo aj nórskeho partnera 
a na základe skúseností z projektu začal takúto spoluprácu 
v oblasti vývoja edukačného softvéru pre výučbu matematiky 
aj na svojej pôde. Partnerské školy získali vzájomnú dôveru 
pre dlhodobú výskumno-vývojovú spoluprácu a plánujú ďalšie 
spoločné medzinárodné projekty. 

Testovanie aplikácií na výučbu matematiky budúcimi užívateľmi

Žilinská univerzita v Žiline naštartovala spoluprácu  
s Islandskou univerzitou v rámci projektu „PARAGEO 
– Partnerstvo proti geohazardom“, do ktorého bola zapojená aj 
Prírodovedecká fakulta Univerzity Komenského  
v Bratislave, s cieľom podpory interdisciplinárneho 
vzdelávania. Tím expertov z rôznych vedeckých disciplín 
zameraných na problematiku geohazardov vypracoval učebné 
materiály pre študentov rôznych študijných programov. 
Uskutočnili sa 2 praktické tréningy a terénne merania počas 
dvoch exkurzií pre študentov a učiteľov všetkých zapojených 
inštitúcií – na Slovensku a na Islande. Akademickí pracovníci 
si vymieňali skúsenosti, realizovali spoločné výskumné 
aktivity a terénny výskum, porovnávali metódy používané na 
Slovensku a na Islande. Pripravená bola elektronická príručka 
o geohazardoch a vyvinutá bola webová stránka určená na 
výučbu. Výsledky výskumu boli publikované v 8 spoločných 
vedeckých príspevkoch na medzinárodných konferenciách. 
Partnerstvo vytvorilo nový, otvorený kontakt medzi dvoma 
krajinami a prinieslo nový pohľad na rôzne problémy prírodných 
hazardov, s ktorými sa zaoberajú odborníci v oboch krajinách  
a otvorilo novú cestu k spolupráci pre budúcnosť.

Dr. Þorsteinn Sæmundsson, 
Islandská univerzita,  
na konferencii Inžinierska 
geológia 2016

Prezentácia novej monitorovacej 
metódy zosuvu v Šútove 
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Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  
v Košiciach pripravila v spolupráci s nórskou Nord University  
v Bodø spoločný doktorandský študijný program „Zdravie  
a welfare vodných živočíchov“, ktorý je pripravený na 
predloženie na schválenie Akreditačnej komisii SR. Pripravená 
bola nová e-learningová vyučovacia metóda v rámci spoločného 
bakalárskeho študijného programu „Náuka o živočíchoch“  
a zrealizovali sa 2 pilotné intenzívne kurzy pre študentov  
a doktorandov s perspektívou organizovania aj v budúcnosti.

Na túto skúsenosť určite nikdy nezabudnem a kvantum nových 
poznatkov, ktoré som získala vďaka kurzu, rozhodne využijem 

vo svojom ďalšom štúdiu a praxi. 
Natália Štofková, študentka Univerzity veterinárskeho lekárstva  
a farmácie v Košiciach

Akademickí a administratívni pracovníci Univerzity veterinárskeho 
lekárstva a farmácie v Košiciach a Nord University, Bodø  

na pracovnom stretnutí v Nórsku 

Zo 4 spoločných workshopov Fakulty architektúry Slovenskej 
technickej univerzity v Bratislave a nórskej Bergenskej 
školy architektúry vznikla v rámci spoločného projektu 
„EWCC – Experimental Wooden Climatic Chamber“ 
experimentálna pozorovateľňa vtáctva DUNA na Hrušovskej 
zdrži na Dunaji pri Bratislave. Sama o sebe v celom procese 
jej navrhovania a realizácie poslúžila študentom a pedagógom 
ako učebná pomôcka. Celý proces navrhovania a realizácie 
je dôkladne zdokumentovaný tak, aby mohol slúžiť ako 
študijný materiál a inšpirácia a technické usmernenie pre 
ďalších študentov a profesionálov s obdobným zámerom. 
Mikroarchitektúra bude využívaná odborníkmi z oblastí ochrany 
prírody a poskytne možnosti organizovaných edukačných 
exkurzií. Svojím netradičným estetickým a fotogenickým 
prevedením má potenciál byť lákadlom pre rozvoj ekoturizmu  
v dunajskom regióne. 

V procese finalizovania nákresov (stavby) sme absolvovali veľa 
výskumov a workshopov. Detaily, ktoré neboli rozpracované  

v nákresoch, sa ukázali ako dôležité a časovo náročné problémy 
na riešenie. Bolo veľmi zaujímavé spolupracovať so študentmi  
a učiteľmi z inej krajiny, stavať v inej krajine. Bol to úžasný 
zážitok, ťažká práca a veľa zábavy.  
Veronika Sløk Tvedt, študentka Bergenskej školy architektúry, 
Nórsko

Pozorovateľňa vtáctva DUNA vznikla zo spolupráce Slovenskej technickej 
univerzity v Bratislave a Bergenskej školy architektúry, Hrušovská zdrž

Bližšie informácie o Štipendijnom programe EHP Slovensko 
a jednotlivých projektoch nájdete na webovej stránke 
programu www.spehp.saia.sk, kde je zverejnená aj  
Mapa realizovaných projektov s odkazmi na webové stránky 
projektov.

Memorandá o porozumení pri implementácii Finančného mechanizmu EHP a Nórskeho finančného 
mechanizmu medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom podpísané

Dňa 28. novembra 2016 sa na Úrade vlády SR uskutočnil slávnostný podpis memoránd o porozumení pri implementácii Finančného 
mechanizmu EHP a Nórskeho finančného mechanizmu, na Slovensku známe ako Nórske granty. Memorandá o porozumení podpísal 
minister zahraničných vecí a európskych záležitostí SR Miroslav Lajčák a ministerka Nórskeho kráľovstva pre EÚ a EHP Elisabeth Vik 
Aspakerová.
Pôjde v poradí už o tretiu edíciu týchto grantov na Slovensku, vďaka čomu sa pre Slovensko otvoria možnosti prijať až do roku 
2021 finančné prostriedky vo výške približne 113 miliónov eur, čo je cca o 30 miliónov eur viac ako v predchádzajúcom období. 
Štátny rozpočet SR na financovanie programov rovnako ako v minulosti prispeje 15 percentami. Finančné prostriedky v novom 
období budú môcť byť použité na financovanie projektov v oblastiach podnikania a inovácií, zmeny klímy, kultúrneho dedičstva, 
boja proti rodovo podmienenému násiliu, miestneho rozvoja a inklúzie Rómov či transparentnosti  justície. Podstatnú časť príspevku 
tvorí aj fond pre občiansku spoločnosť. 
Inštitúcie v oblasti vzdelávania budú môcť v novom programovom období využiť na spoluprácu s partnermi v donorských krajinách 
schému malých grantov v rámci programu Vzdelávanie, štipendiá, učňovstvo a podnikanie mladých, ktorý bude implementovaný 
ako súčasť programovej oblasti Rozvoj obchodu, inovácií a MSP. Správcom tejto programovej oblasti bude Výskumná agentúra.

(Zdroj www.eeagrants.sk)

https://www.google.com/maps/d/viewer?mid=1Ih4hjlO5cvv-P9wz7JFUiWfs3UY&ll=59.02736508133292%2C-2.8700753681399647&z=4
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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 počas akademického roka 2017/2018) 

V rámci programu sa budú od roku 2017 poskytovať nasledujúce typy podpory:
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov 

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je v prípade 
potreby možné požiadať aj o cestovný grant, teda o príspevok na financovanie cestovného. 
V roku 2017 príde k viacerým zmenám v rámci Národného štipendijného programu. Budeme im venovať tému  
Bulletinu SAIA 1/2017.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

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/

United World College (UWC) – štipendiá na program medzinárodný bakalaureát
Uzávierka: 10. január 2017

Štipendiá na 2-ročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú určené študentom 2. a 3. ročníka 
gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB – International Baccalaureate), 
štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na cestovné  
a vreckové. Výška štipendia je rôzna podľa jednotlivých škôl. Na roky 2017 až 2019 sú v ponuke štipendiá na školy UWC  
v Arménsku, Bosne a Hercegovine, Holandsku, Nemecku, Taliansku a vo Veľkej Británii.
Bližšie informácie www.uwc.sk

http://www.granty.saia.sk
http://www.granty.saia.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
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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

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

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 a dlhodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)

Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference 
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov:
 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt 

Štipendium je určené 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 istej krajiny. 
Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 Štipendium na dlhodobý výskumný pobyt
Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohli uplynúť od získania 
doktorandského titulu viac ako 2 roky), ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana 
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na 
jeden až dva roky. Uzávierka predkladania žiadostí je priebežne, výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa posudzujú 
žiadosti predložené k druhému piatku vo februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships

Nadácia Tatra banky – Grantový program Stredoškoláci do sveta
Uzávierka: 15. marec 2017

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

http://www.society-in-science.org/home.html
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/
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 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. 

 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 (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2017 

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

 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 16. marec 2017 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

 BULHARSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 7. február 2017 on-line na www.granty.saia.sk 

 5-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.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
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
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 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.

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 Akadémie vied ČR, ktorí pre svoju vedeckú prácu potrebujú študovať v Českej republike 
tamojšie historické, kultúrne, umelecké, jazykové, geografické a prírodné reálie. 
Bližšie informácie: www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/podpora-vyzkumu/fellowshipy/fellowship-j.-dobrovskeho/ 

 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva 
Uzávierka: 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.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
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 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka 
Uzávierka: 1. marec 2017

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

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 7. marec 2017 (okrem krátkodobého vedeckého pobytu, ktorý má uzávierku priebežne, 5 mesiacov pred začatím 
pobytu) on-line na www.granty.saia.sk

 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého 
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list. 

 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

 FRANCÚZSKO 
Eiffelove štipendiá excelentnosti
Uzávierka: 6. január 2017 

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské a doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov; spoločné vedenie dizertačnej práce, 
maximálne 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: 7. 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

http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
http://www.lestudium-ias.com/programmes
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 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 9. marec 2017 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom narodeným po 1. januári 1974. 
Nie je možné poberať ho spolu s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych 
verejných univerzít a zo zoznamu schválených postgraduálnych študijných programov.  

 letný kurz modernej gréčtiny
Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), 
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom narodeným  
po 1. januári 1974.

 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

 HOLANDSKO
Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 31. január 2017 

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

Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2017

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

 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. 

 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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
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 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk

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

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

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

Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2017

Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom, spravidla desať na ročný výskumný 
pobyt na rôznych univerzitách vo svete a desať na Telavivskej univerzite v Izraeli. Výskumné pobyty sú zamerané na tri oblasti 
– minulosť, prítomnosť a budúcnosť, pričom témy sú vyhlasované na každý rok.  
Na rok 2017 boli vyhlásené témy: Minulosť – Archeológia a prírodné vedy; Prítomnosť – Literatúra; Budúcnosť – Astronómia) 
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org/scholarship-applications

 JAPONSKO
Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 15. január 2017 

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom (obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom, 
vedcom a úradníkom) so záujmom o Japonsko a spoluprácu Európskej únie s Japonskom z rôznych perspektív (obchod/prístup 
na trh, otázky priemyselnej politiky, výskumu a vývoja atď.) možnosť absolvovať 6-mesačný výskumný pobyt v centre v Tokiu, 
ktorý sa uskutoční od apríla do septembra 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. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 JORDÁNSKO
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR) – štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2017 

Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka niekoľko štipendií,  
o ktoré sa môžu uchádzať vysokoškolskí študenti a doktorandi z celého sveta. Tieto štipendiá podporujú účasť na projektoch 
archeologického výskumu v Jordánsku (napr. Bertt and Sally de Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, Pierre and Patricia 
Bikai Fellowship).
Bližšie informácie: www.acorjordan.org

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašs-
kej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 16. marec 2017 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

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

 Vzdelávacie 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 
3-mesačné stáže 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/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

 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.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/St�e
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
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 MAĎARSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 30. január 2017 a 21. február 2017 (letné jazykové kurzy) on-line na www.granty.saia.sk

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

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

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt   
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; 
od uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne 

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

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/

Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti – magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 1. február 2017

Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku.  
CEU udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí 
doktorandi získavajú plné štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium.
Bližšie informácie: www.ceu.edu
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 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 Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2017

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

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

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/

Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá
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

Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
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

 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. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť 
anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS). V roku 2017 sa kurzy uskutočnia od 24. júna do  
4. augusta. 
Bližšie informácie: www.uio.no/english/studies/summerschool/
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Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 31. marec 2017

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

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelá-
vania 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.

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 
dedičstvaThesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva 
Poľska a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený 
univerzitným profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD.
Bližšie informácie: http://mck.krakow.pl/o-programie

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2017 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at 

Štipendiá 
 štipendiá pre diplomantov

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

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

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

O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od 
vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2017 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi  
z technických odborov.

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

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

Projekty
 Spolupráca mladých výskumníkov 
 Doktoráty pod dvojitým vedením 
 Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov  
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty 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/

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 1. marec 2017 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium 
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 1 050 EUR/mes. (v prípade 
štipendistu s doktorátom: 1 150 EUR/mes.).

 Štipendiá Franza Werfela 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu 
má štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 150 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.

 Štipendiá Richarda Plaschku 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu 
má štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 150 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.

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

Rakúska akadémia vied 
Uzávierka: 15. marec 2017 

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

Štipendium M. Csákyho vo výške 2 200 eur udeľuje Rakúska akadémia vied každý nepárny rok mladým vedeckým 
pracovníkom s výskumnou činnosťou v oblasti humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú 
významné vedecké úspechy. Štipendium sa udeľuje na výskumný pobyt v Rakúsku. Uchádzač musí mať ukončené 
magisterské štúdium, vek do 40 rokov a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, 
Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina. 
Bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

 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.

 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky) 
Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, 
ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

 celé magisterské štúdium (2 roky)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí  
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

Kultúrna stáž v Petrohrade
Uzávierka: 15. február 2017

Lichačevova nadácia ponúka každoročne 2-týždňovú kultúrnu stáž v ruskom Petrohrade odborníkom v oblasti kultúry a umenia, 
ktorí pracujú na projektoch týkajúcich sa ruskej kultúry. V roku 2017 sa stáž uskutoční od 15. do 28. mája.  
Bližšie informácie: http://cf.lfond.spb.ru
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 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
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania na roky
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). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list.

 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/

 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
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 TURECKO

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

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

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

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

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

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 16. marec 2017 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

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

 USA
Americké letné semináre
Uzávierka: 16. január 2017

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

Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 15. február 2017

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

 VEĽKÁ BRITÁNIA 
Dulvertonovo štipendium na ročný magisterský program na Oxfordskej univerzite
Uzávierka: 6. január 2017 a 20. január 2017

Dulverton Scholarships umožňuje študentom zo strednej a východnej Európy absolvovať ročný magisterský alebo 
doktorandský (Dphil) program na Oxfordskej univerzite podľa vlastného výberu. Štipendium pokrýva úplné školné a grant na 
životné náklady (minimálne 14 700 libier).
Bližšie informácie: www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/fees-funding-and-scholarship-search/scholarships-
1#dulverton

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

Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov 
Uzávierka: 31. január 2017 

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo 
6-mesačný študijný pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.  
Bližšie informácie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/page/thomson-reuters-foundation-fellowship
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The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
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

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

SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje 
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj  
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. 
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2017/2018 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín: 

 Izrael.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2017/2018 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 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

 Seminár ACA (Academic Cooperation Association): What’s new in Brussels? Recent developments  
      in European Policies and Programmes

2. február 2017, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=948

 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

 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/

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

 Gaudeamus
25. a 26. január 2017, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 31st International Education Fair, február 2017, Ruská federácia
Moskva (18. február), Petrohrad (19. február)
Bližšie informácie: www.iciep.ru; www.universityfairs.com

 International Education Fair IEFG 2017 
16. a 17. február 2017, Tbilisi, Gruzínsko
Bližšie informácie: http://educationfair.ge/

 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

 Study and Go Abroad Fair, marec 2017, Kanada
Vancouver (2. marec), Montreal (4. marec), Toronto (5. marec)
Bližšie informácie: http://recruitincanada.com/

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
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 The Africa Student Fairs Series – EdExpo

6. – 7. marec 2017, Dar es Salaam, Tanzánia
10. – 11. marec 2017, Nairobi, Keňa
Bližšie informácie: http://edexpo.catalystexpo.com/

 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/

 Education and Career/Education Abroad 2017
6. – 8. apríl 2017, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua/

 Study in Europe Fair Uzbekistan
12. máj 2017, Taškent, Uzbekistan
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu

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

 Study in Europe Fair Nigeria
20. máj 2017, Lagos, Nigéria 
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu
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