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Téma:
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spolupráca vo vede a vzdelávaní
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AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO,  
SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede  
a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce 
medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, 
vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom  
zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre školstvo, 
vedu a výskum Rakúskej republiky. 
Podpora prioritných oblastí sa realizuje formou individuálnych 
štipendií Akcie, podporou projektov, ako aj osobitnými 
aktivitami. 

Z histórie programu
V máji 1992 podpísali ministri zodpovední za vysoké školstvo a vedu 
Dr. Erhard Busek a prof. Ján Pišút, DrSc., medzivládny program 
„Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“ na 
roky 1992 – 1996.  
Na základe dosiahnutých výsledkov a obojstrannej spokojnosti 
rozhodli obe strany o pokračovaní v spolupráci v oblasti vzdelávania  
a vedy. Dňa 22. novembra 2001 štátny tajomník Ministerstva 
školstva SR Martin Fronc a rakúska veľvyslankyňa na Slovensku 
Gabriele Matznerová-Holzerová podpísali v Bratislave Protokol  
o pokračovaní Akcie Rakúsko – Slovensko na roky 2002 až 2007.  
V júni 2008 bolo v rámci 3. zasadnutia Zmiešanej rakúsko-
slovenskej komisie vo Viedni rozhodnuté o predĺžení trvania 
programu do konca roku 2013.  
V júni 2013 sa uskutočnilo 4. zasadnutie Zmiešanej rakúsko-
slovenskej komisie vo Viedni, v rámci ktorého bol program 
predĺžený na ďalšie programové obdobie, a to od 1. januára 2014 
do 31. decembra 2019.

 ŠTIPENDIÁ (uzávierka žiadostí on-line na www.scholarships.at)

TYP UZÁVIERKA

 štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace) 15. marec 2018, 15. október 2018

 štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) 15. marec 2018, 15. október 2018

 štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiace) 15. marec 2018, 15. október 2018

 štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)  priebežne

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac) 
v roku 2018 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi  
z prírodovedných odborov a im príbuzných odborov (vrátane 
lekárskych, veterinárnych, farmaceutických  
a poľnohospodárskych vied)

15. marec 2018

 PROJEKTY (uzávierka žiadostí on-line na www.scholarships.at)

OBLASTI PODPORY UZÁVIERKA

I. Spolupráca mladých výskumníkov 15. marec 2018, 15. máj 2018,  
15. október 2018

II. Doktoráty pod dvojitým vedením 15. marec 2018, 15. máj 2018,  
15. október 2018

III. Organizácia rakúsko-slovenských doktorandských školení 15. marec 2018

IV. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov 15. október 2018

V. Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov 15. marec 2018, 15. máj 2018,  
15. október 2018

Formuláre k žiadosti o štipendium 
Na stránke programu www.aktion.saia.sk sú k dispozícii formuláre materiálov, ktoré je potrebné priložiť k žiadosti o štipendium:

 Akceptačný/pozývací list (Betreuungszusage)
 Odporúčanie
 Doklad o jazykových znalostiach nemčiny

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=277
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=40
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=80
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=643
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=652
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/formulare-k-ziadosti-o-stipendium/ 
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ŠTIPENDIÁ AKCIE RAKÚSKO – SLOVENSKO

Študenti vysokých škôl, doktorandi a postdoktorandi pôsobiaci 
na slovenských štátnych, verejných vysokých školách a na 
ústavoch Slovenskej akadémie vied sa v rámci bilaterálneho 
programu Akcia Rakúsko – Slovensko môžu uchádzať  
o 5 typov štipendií na štúdium, výskum a jazykový kurz. 

ŠTIPENDIÁ PRE DIPLOMANTOV
Uzávierka: 15. marec a 15. október 2018

Štipendium (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť 
využívať pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje  
v Rakúsku, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. 
Žiadosť o štipendium pre diplomantov si môžu podať študenti 
slovenských verejných a štátnych vysokých škôl, ktorí ku dňu 
uzávierky absolvovali minimálne jeden semester štúdia  
v 2. stupni (ak študijný program v sebe kombinuje prvý a druhý 
stupeň, musí mať žiadateľ absolvovaných aspoň 7 semestrov).
Výška štipendia: 800 EUR/mesiac (vypláca OeAD-GmbH)
Cestovné výdavky prepláca SAIA po zaslaní záverečnej správy 
z pobytu a predložení výpisu absolvovaných skúšok alebo 
potvrdenia o absolvovaní pobytu vystaveného organizáciou 
pobytu. Cestovné náklady (autobusová alebo vlaková doprava  
2. triedy) sa preplácajú na základe predloženia originálov 
cestovných lístkov.

Poznámky:
• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté 
  úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady 
  na toto poistenie si pokrýva zo štipendia
• ubytovanie si hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám 
  (Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie  – internát 
  alebo v byte. Mesačné náklady: 220 až 470 EUR; výška 
  závisí od typu ubytovania. Za sprostredkovanie sa platí  
  OeAD-GmbH 18 EUR mesačne ako správny poplatok.)
• štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium

Podávanie žiadostí je on-line na www.scholarships.at. 
K žiadosti treba priložiť (on-line zoskenované):
- akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie od 
odborného garanta pobytu/supervízora (Betreuungszusage;  
v nemčine alebo v angličtine),
- dve odporúčania (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo 
v angličtine) od vysokoškolských učiteľov (docentov, profesorov 
alebo vedeckých pracovníkov s ekvivalentným zaradením; 
jedno odporúčanie musí byť od školiteľa diplomanta/vedúceho 
diplomovej práce),
- kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z 1. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania (bakalárske štúdium), ak existuje,
- potvrdenie o jazykových znalostiach (Nachweis der 
Deutschkenntnisse) potvrdené rakúskym lektorom nemeckého 
jazyka pôsobiaceho na slovenských vysokých školách, resp. 
potvrdenie katedry germanistiky alebo cudzích jazykov 
(nepredkladajú germanisti), v prípade pobytu realizovaného  
v angličtine, doklad o znalostiach anglického jazyka,
- súhlas vedenia domovskej organizácie so študijným/
výskumným pobytom (v nemčine alebo v angličtine, podpísaný 
dekanom/prodekanom fakulty, riaditeľom ústavu SAV).

Nástup na štipendijný pobyt je možný najskôr 3 mesiace 
od termínu uzávierky. Pobyt musí jasne súvisieť s témou 
diplomovej práce štipendistu a takto musí aj byť plánovaný.
Štipendium nemožno predĺžiť a nie je možné ho udeliť  
opätovne.

ŠTIPENDIÁ PRE DOKTORANDOV
Uzávierka: 15. marec a 15. október 2018
Štipendium (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. 
Žiadosť o výskumné štipendium si môžu podať doktorandi  
z verejných a štátnych vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie 
vied, ktorí ku dňu uzávierky absolvovali minimálne jeden 
semester doktorandského štúdia.
Výška štipendia: 1 050 EUR/mesiac (vypláca OeAD-GmbH)
Cestovné výdavky prepláca SAIA po zaslaní záverečnej správy 
z pobytu a predložení výpisu absolvovaných skúšok alebo 
potvrdenia o absolvovaní pobytu vystaveného organizáciou 
pobytu. Cestovné náklady (autobusová alebo vlaková doprava  
2. triedy) sa preplácajú na základe predloženia originálov 
cestovných lístkov.

Poznámky:
• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté 
  úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady 
  na toto poistenie si pokrýva zo štipendia
• ubytovanie si hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám 
  (Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie  – internát 
  alebo v byte. Mesačné náklady: 220 až 470 EUR; výška 
  závisí od typu ubytovania. Za sprostredkovanie sa platí  
  OeAD-GmbH 18 EUR mesačne ako správny poplatok.)
• štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium

Podávanie žiadostí je on-line na www.scholarships.at. 
K žiadosti treba priložiť (on-line zoskenované):
- akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie 
(Betreuungszusage; v nemčine alebo v angličtine),
- dve odporúčania (Empfehlungsschreiben; v nemčine alebo 
v angličtine) od vysokoškolských učiteľov (docentov, profesorov 
alebo vedeckých pracovníkov s ekvivalentným zaradením; jedno 
odporúčanie musí byť od školiteľa doktoranda),
- kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa 
vysokoškolského vzdelávania (magisterské, inžinierske alebo 
doktorské štúdium),
- potvrdenie o jazykových znalostiach (Nachweis der 
Deutschkenntnisse) potvrdené rakúskym lektorom nemeckého 
jazyka pôsobiaceho na slovenských vysokých školách, resp. 
potvrdenie katedry germanistiky alebo cudzích jazykov 
(nepredkladajú germanisti), v prípade výskumného pobytu  
v angličtine, doklad o znalostiach anglického jazyka,
- súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným 
pobytom (v nemčine alebo v angličtine, podpísaný dekanom/
prodekanom fakulty, riaditeľom ústavu SAV).

Nástup na štipendijný pobyt je možný najskôr 3 mesiace 
od termínu uzávierky. Pobyt musí jasne súvisieť s témou 
dizertačnej práce štipendistu a takto musí aj byť plánovaný.
Štipendium nemožno predĺžiť a nie je možné ho udeliť  
opätovne.
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ŠTIPENDIÁ PRE POSTDOKTORANDOV
Uzávierka: 15. marec a 15. október 2018
Štipendium na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) je určené pre 
vysokokvalifikovaných postdoktorandov. 
Žiadosť si môžu podať vysokokvalifikovaní postdoktorandi zo 
slovenských štátnych a verejných vysokých škôl a Slovenskej 
akadémie vied (vedeckí a pedagogickí pracovníci, ktorým bol 
udelený titul PhD. alebo ekvivalent, nie sú habilitovaní a od 
udelenia titulu PhD. neuplynulo k termínu uzávierky viac  
ako 10 rokov).
Výška štipendia: 1 500 EUR/mesiac (vypláca SAIA, n. o.)
Poznámky:

• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté 
  úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady 
  na toto poistenie si pokrýva zo štipendia
• ubytovanie si hradí štipendista z prostriedkov štipendia sám 
   (Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie – internát 
   alebo v byte. Mesačné náklady: 220 až 470 EUR; výška 
   závisí od typu ubytovania. Za sprostredkovanie sa platí 
   OeAD-GmbH 18 EUR mesačne ako správny poplatok.)
• cestovné náklady si hradí štipendista z vlastných 
   prostriedkov

Podávanie žiadostí je on-line na www.scholarships.at.
K žiadosti treba priložiť (on-line zoskenované):
- pozývací list (list riaditeľa inštitútu/dekana fakulty ako 
  potvrdenie, že žiadateľ je na prijímajúcej inštitúcii vítaný)  
  od prijímajúcej inštitúcie (v nemčine alebo angličtine),
- kópia diplomu o udelení titulu PhD. (alebo ekvivalentu),
- zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú 
  činnosť,
- súhlas domácej inštitúcie s výskumným pobytom  
  (v nemčine alebo angličtine, podpísaný dekanom/prodekanom 
  fakulty, riaditeľom ústavu SAV).

Na www.scholarships.at je potrebné pozorne vyplniť časť 
„Research Proposal“. Tu treba uviesť podrobný a zrozumiteľný 
opis výskumného zámeru s ohľadom na východiská, metodiku 
a plánované ciele.

Nástup na štipendijný pobyt je možný najskôr 3 mesiace od 
termínu uzávierky. Na prijímajúcej výskumnej inštitúcii sa majú 
skúmať nové vedecké prístupy, metódy, postupy a techniky; 
získané know-how by malo byť využité rakúskou, resp. 
slovenskou vedou a s využitím vedeckej odbornosti uchádzača 
sa má trvalo posilniť vedecká kvalita prijímajúcej inštitúcie. Obe 
strany majú z tejto výmeny skúseností profitovať. Následne 
sa očakáva, že sa posilní spolupráca aj s domácou inštitúciou 
štipendistov po ich návrate s cieľom využitia a oživenia 
slovenského, resp. rakúskeho výskumného priestoru.

Štipendium nemožno predĺžiť a nie je možné ho udeliť 
opätovne. Štipendisti, ktorí v minulosti získali Jubilejné 
štipendium Akcie sa považujú za štipendistov tohto štipendia,  
a preto sa už nemôžu uchádzať o toto štipendium.

Posúdenie odbornej stránky žiadosti vykonajú dvaja 
nezávislí externí hodnotitelia. Žiadateľ navrhuje  
v rámci prihlasovacieho formuláru odborných hodnotiteľov 
z akademickej/výskumnej oblasti, ktorí sa považujú za 
nezaujatých. Môže pripojiť aj tzv. negatívny zoznam 
hodnotiteľov, ktorí by sa vzhľadom na ich možnú zaujatosť 
nemali podieľať na hodnotení žiadosti.  

Hodnotitelia sa považujú za zaujatých, ak:
- môžu pracovne, finančne alebo osobne profitovať  
  zo schválenia alebo zamietnutia žiadosti,
- hodnotiteľ v posledných 5 rokoch so žiadateľom (alebo  
  s niektorou z inštitúcií) spoločne publikoval, spolupracoval 
  alebo pracoval na tom istom výskumnom pracovisku,
- existujú medzi žiadateľom (alebo s niektorou z inštitúcií)  
  a hodnotiteľom zásadné nezhody vo vedeckom názore  
  (napr. spor vo vedeckej škole/metóde),
- okrem iného existuje pracovne alebo osobne blízky pomer, 
  ktorý by u tretej strany mohol vzbudiť podozrenie zo 
  zaujatosti.

V tzv. negatívnom zozname môže žiadateľ vylúčiť maximálne 
3 potenciálnych hodnotiteľov, u ktorých predpokladá, že 
konkurenčný vzťah alebo spor medzi vedeckými školami môže 
ovplyvniť objektívnosť hodnotenia. Negatívny zoznam musí byť 
krátko odôvodnený.

ŠTIPENDIÁ NA KRÁTKODOBÉ POBYTY
Uzávierka: priebežne
Štipendium možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne 
kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny  
(maximálne 3 dni). 
Žiadosť si môžu podať pedagogickí a vedeckí pracovníci  
a doktorandi zo štátnych a verejných vysokých škôl, ako aj  
z akadémií vied. 
Výška štipendia: 90 EUR/deň (vypláca SAIA, n. o.)
Poznámky:

• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté 
   úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady  
   na toto poistenie si pokrýva zo štipendia
• ubytovanie si zabezpečuje a hradí štipendista z prostriedkov 
   štipendia sám
• cestovné náklady si hradí štipendista z vlastných  
   prostriedkov

Podávanie žiadostí je on-line na www.scholarships.at.
K žiadosti treba priložiť (on-line zoskenované): 
- pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie (v nemčine 
alebo v angličtine),
- súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným 
pobytom (v nemčine alebo v angličtine, podpísaný dekanom/
prodekanom fakulty, riaditeľom ústavu SAV).

Začiatok pobytov možno plánovať najskôr 60 dní od podania 
žiadosti.

Štipendium nemožno poberať súčasne so schváleným 
projektom Akcie alebo s iným štipendiom. Štipendium 
nemožno predĺžiť. O štipendium sa môže výskumník 
opätovne uchádzať najskôr 6 mesiacov od skončenia pobytu, 
ktorý bol financovaný štipendiom zo zdrojov Akcie.
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ŠTIPENDIÁ NA LETNÝ JAZYKOVÝ KURZ
Uzávierka: 15. marec 2018 
Cieľom štipendia je zlepšiť jazykovú kompetenciu študentov 
(vrátane doktorandov) zo štátnych a verejných vysokých škôl a 
zo Slovenskej akadémie vied. Riadiace grémium Akcie každý rok 
určí odbor, ktorého študenti sa môžu uchádzať o štipendium.  
V roku 2018 sú to prírodné vedy (vrátane medicíny, 
pôdohospodárskych vied a veteriny).
Štipendium sa viaže s určitou konkrétnou letnou jazykovou 
školou. V roku 2018 budú štipendisti umiestnení na letnú 
jazykovú školu v Salzburgu alebo Innsbrucku. Termíny:  
2. 7. – 20. 7. 2018 alebo 23. 7. – 10. 8. 2018. 
Uprednostnení budú uchádzači, ktorí ešte nezískali toto 
štipendium (v jednom stupni štúdia).

Výška štipendia: 115 EUR/týždeň (letný jazykový kurz býva  
spravidla 3-týždňový). Poplatky za jazykový kurz a za 
ubytovanie hradí Akcia Rakúsko – Slovensko.

Poznámky:
• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté 
  úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady 
  na toto poistenie si pokrýva zo štipendia
• cestovné náklady si hradí štipendista z vlastných 
  prostriedkov

Podávanie žiadostí je on-line na www.scholarships.at.
K žiadosti treba priložiť (on-line zoskenované):
- kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške  
  z najvyššieho ukončeného stupňa vysokoškolského 
  vzdelávania, ak bolo absolvované,
- motivačný list (v nemčine alebo v angličtine),
- potvrdenie o štúdiu (s aktuálnym dátumom, vydané 
  študijným oddelením),
- nepovinne: jedno odporúčanie (Empfehlungsschreiben;  
  v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolského učiteľa 
  (docent, profesor alebo vedecký pracovník s ekvivalentným 
  zaradením; v prípade doktoranda odporúčanie od školiteľa).

PROJEKTY AKCIE

Cieľom projektov je pomôcť pri rozvíjaní a posilňovaní 
bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach 
vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci 
podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu 
spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. 
Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé 
realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích 
krajín do projektov je možné, ich účasť na projekte však 
nebude financovaná z prostriedkov Akcie. Pri projektoch  
s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúsko-
slovenská spolupráca.

Oprávnení projektoví partneri

z Rakúska: 

1) Predkladateľom žiadosti alebo partnerom môžu byť 
príslušníci štátnej univerzity, Rakúskej akadémie vied  
a študijných odborov odborných vysokých škôl 
(Fachhochschule) financovaných v prevažnej miere zo zdrojov 
Spolkového ministerstva pre školstvo, vedu a výskum.
2) Ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou uvedenou  
v bode 1) môžu byť pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, 
ktorých inventár je nevyhnutný pre realizáciu projektu.

zo Slovenska:

1) predkladateľom žiadosti alebo partnerom môžu byť 
príslušníci štátnej alebo verejnej vysokej školy a Slovenskej 
akadémie vied.
2) ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou uvedenou 
v bode 1) môžu byť pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, 
ktorých inventár je nevyhnutný pre realizáciu projektu.
Pri projektoch z oblasti III. (školenia pre doktorandov) môže 
byť žiadateľom aj mimovládna organizácia zo Slovenska alebo 
Rakúska, no iba v spojení s oprávnenou vysokou školou druhej 
krajiny.

Definícia mladých výskumníkov:
doktorandi – zapísaní študenti doktorandského štúdia na 
oprávnenej inštitúcii,
postdoktorandi – vedci z oprávnenej inštitúcie, ktorým bol 
udelený doktorandský titul (PhD. alebo ekvivalent) a zároveň 
od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov; v rámci 
projektov Akcie nie je u postdoktorandov habilitácia alebo 
vymenovanie za profesora prekážkou podpory, ak sú splnené 
uvedené kritériá.

Oprávnené výdavky

Finančné prostriedky Akcie môžu byť použité pre nasledujúce 
oblasti (ak nie je inak špecifikované):
- mobilitné výdavky (cestovné, nocľažné a diéty/štipendium; 
  ako cestovné sú uznávané iba výdavky na verejnú dopravu; 
  pri plánovaní mobilitných výdavkov sa treba riadiť 
  predpísanými dennými sadzbami),
- iné odôvodnené výdavky (v tomto prípade je už v rozpočte 
  potrebné zdôvodniť nevyhnutnosť týchto výdavkov; môže ísť 
  napr. o výrobu vyučovacích materiálov, náklady na  
  komunikáciu atď.).
Financovanie platov je spravidla neoprávnené. Prípustné 
je vyplácanie platov lektorom a prednášajúcim v oblastiach 
podpory III. (Organizácia rakúsko-slovenských školení)  
a IV. (Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových 
kurzov) a vyplácanie platu pomocnej sile v rámci projektu  
(v odôvodnených prípadoch, s výnimkou v oblasti podpory V.). 

Zaujímavé webové stránky

www.bmbfw.gv.at – Spolkové ministerstvo pre školstvo, 
vedu a výskum
www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska výmenná služba
www.grants.at – rakúska databáza štipendií
https://studyinaustria.at/ – portál o štúdiu v Rakúsku
www.studyguide.at – zoznam vysokých škôl a umeleckých  
vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa 
odborov 
www.aq.ac.at – zoznam súkromných vysokých škôl 
www.help.gv.at – pomocník pri vybavovaní náležitostí na 
pobyt a prácu v Rakúsku (bývanie, pobyt, prihlásenie, sobáš 
a pod.). 
www.euraxess.at – národný portál EURAXESS pre 
výskumných pracovníkov
www.osd.at – Rakúsky jazykový diplom z nemeckého 
jazyka – ÖSD
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V oboch prípadoch je potrebné dodržať pravidlá financovania 
projektov v rámci Akcie.

Dĺžka podpory

Pre projekty platí vo všeobecnosti maximálne trvanie podpory 
jedného projektu 12 mesiacov s výnimkou projektov v oblasti 
III. (Organizácia rakúsko-slovenských školení), pri ktorých je 
maximálne trvanie podpory jedného projektu 24 mesiacov.  
S projektami, ktoré v minulosti získali podporu, sa o ňu 
nemožno opäť uchádzať. Podpora ďalších nadväzujúcich 
projektov partnerov (tzv. follow-up projekty) sa taktiež 
neschvaľuje.

Oblasti podpory (ciele):
 
I. SPOLUPRÁCA MLADÝCH VÝSKUMNÍKOV
Uzávierka: 15. marec, 15. máj a 15. október 2018
Projekty majú za cieľ podporiť kariérny rast doktorandov  
a postdoktorandov prostredníctvom užšej spolupráce s inými 
doktorandmi a postdoktorandmi z Rakúska a Slovenska. 
Projekty s nasledujúcim zameraním budú prednostne 
podporené:

• nadviazanie novej vedeckej spolupráce,
• spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, 
  ktorí sa venujú rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme,
• spoločné aktivity vedúce k habilitácii.

Pri plánovaní projektu treba zohľadniť aj ďalšiu udržateľnosť 
podporenej spolupráce.
Podporované sú výlučne aktivity doktorandov  
a postdoktorandov. Účasť tretích osôb je možná, avšak nebude 
financovaná z prostriedkov Akcie.

II. DOKTORÁTY POD DVOJITÝM VEDENÍM
Uzávierka: 15. marec, 15. máj a 15. október 2018
Za účelom zvyšovania vedeckej kvality mladých vedeckých 
pracovníkov je dôležité získavať podnety z rôznych vedeckých 
škôl, bližšie spoznať a kriticky zhodnotiť ich metódy, a tak na 
základe rôznych impulzov zlepšovať svoju vedeckú prácu. Preto 
je možné v rámci Akcie podporiť spoluprácu tímov doktorandov 
a ich školiteľov z Rakúska a zo Slovenska. V centre záujmu 
stoja práce jedného alebo viacerých doktorandov pod vedením 
minimálne jedného rakúskeho a jedného slovenského školiteľa.
Podporené budú nasledujúce aktivity:

• mobilitné výdavky na spoločné stretnutia doktorandov  
  a školiteľov (za účelom výmeny podnetov/konzultácií alebo 
  vykonania experimentu/výskumného zámeru),
• aktívna účasť doktorandov na tematických vedeckých 
  konferenciách (predovšetkým medzinárodných),
• organizácia odborných, resp. tematických kolokvií pre 
  doktorandov s možnosťou výmeny skúseností medzi 
  doktorandmi s podobnou témou (takéto kolokviá by mali 
  byť prístupné aj iným doktorandom z oboch krajín),
• mobilitné výdavky pre medzinárodných hodnotiteľov – ak 
  nie je možné použiť prostriedky domácej inštitúcie a účasť 
  takýchto hodnotiteľov jednoznačne prispeje k zvyšovaniu 
  vedeckej kvality dizertačnej práce. 

Ako výstup po ukončení projektu sa očakáva publikovanie 
minimálne jedného vedeckého článku (v spolupráci  
s doktorandom ako spoluautorom) v relevantnom odbornom 
časopise.
Podporované sú výlučne aktivity doktorandov, ich školiteľov 
a hodnotiteľov. Účasť tretích osôb je možná, avšak nebude 
financovaná z prostriedkov Akcie.

III. ORGANIZÁCIA RAKÚSKO-SLOVENSKÝCH  
       DOKTORANDSKÝCH ŠKOLENÍ
Uzávierka: 15. marec 2018
Bilaterálne školenia majú byť zamerané na zlepšenie odborných 
znalostí alebo na zlepšenie zručností v oblasti soft skills (ako 
napr. prezentačné a komunikačné zručnosti pri prezentácii 
vlastnej vedeckej práce, projektový manažment, zúčtovanie 
projektu a pod.). Prioritne budú podporené také projekty, ktoré 
v sebe zahŕňajú oba komponenty (teda zlepšenie odborných 
znalostí a zároveň zlepšenie zručností v oblasti soft skills).
Prioritne budú podporené projekty, v rámci ktorých sa 
školení zúčastnia doktorandi; účasť študentov na uvedených 
školeniach môže byť v odôvodnených prípadoch tiež podporená. 
Podmienkou podpory je účasť doktorandov z oboch krajín.

IV. ORGANIZÁCIA RAKÚSKO-SLOVENSKÝCH 
      LETNÝCH JAZYKOVÝCH KURZOV
Uzávierka: 15. október 2018
Z prostriedkov Akcie sa podporuje organizácia bilaterálnych 
jazykových kurzov, v rámci ktorých sa slovenskí študenti učia po 
nemecky a rakúski študenti po slovensky. Voľnočasové aktivity 
treba organizovať tak, aby si študenti v čo najlepšej miere 
prakticky precvičovali vedomosti získané v rámci výučbovej 
časti. Očakáva sa vlastný príspevok od účastníkov (50 EUR), 
ktorý pokryje časť organizačných výdavkov letného jazykového 
kurzu. Tento typ projektu nemožno kombinovať s individuálnymi 
štipendiami Akcie na letné jazykové školy.

V. PREDNÁŠKOVÉ CYKLY VYNIKAJÚCICH 
     VEDECKÝCH PRACOVNÍKOV
Uzávierka: 15. marec, 15. máj a 15. október 2018
Cieľom je podpora keynotespeakrov, prednáškových cyklov  
a tiež podpora výmeny najnovších vedeckých poznatkov  
v danom odbore. Prednášajúci by mali byť výlučne vedeckí 
pracovníci s vynikajúcimi výsledkami vo svojej práci. Prednášky 
by mali byť bezplatne prístupné nielen pre odborníkov  
z hosťujúcej inštitúcie, ale aj pre študentov, budúcich študentov 
a iných záujemcov mimo hosťujúcej inštitúcie.
Maximálna výška podpory v rámci Akcie je pri tomto type 
projektov 5 000 EUR. Očakáva sa, že hosťujúca inštitúcia tiež 
finančne prispeje k realizácii projektu. V rámci Akcie budú pri 
tomto type projektov financované hlavne pobytové a mobilitné 
náklady (honoráre nebudú preplatené).
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Projektové žiadosti sa podávajú on-line na www.scholarships.at. Aby bolo možné podať projekt, treba sa najprv zaregistrovať. 

Na podanie projektu treba vypracovať tieto dokumenty:

1. Projektová žiadosť (vypĺňa sa on-line po nemecky alebo po anglicky) – formulár žiadosti obsahuje aj časť „Rozpočet projektu“ 
   (mobilitné výdavky a iné výdavky).

2. Opis projektu, ktorého rozsah nepresahuje tri strany. Text by mal byť formulovaný vo všeobecne zrozumiteľnej rovine, ďalej 
    má obsahovať predstavenie odbornej problematiky a stanovenie vedeckých cieľov, plánovaný pracovný program a očakávané 
    výsledky projektu spolupráce. Taktiež by v ňom mali byť objasnené nasledujúce body: význam spolupráce, vedecké synergické 
    efekty, prípadné európske (existujúce alebo budúce zapojenie do niektorého programu EÚ) a iné medzinárodné perspektívy, ako 
    aj existujúce alebo očakávané vyhliadky na zavedenie výsledkov projektu do praxe formou aplikácie. Ústavy/organizácie 
    zapojené do projektu musia jasne vyjadriť svoj záujem na spolupráci.

3. Plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít projektovému tímu, časový harmonogram).

4. Písomný súhlas a vyjadrenie podpory každej organizácie zapojenej do projektu. „Súhlas a vyjadrenie podpory“ musí 
    byť v prípade slovenskej inštitúcie podpísané dekanom fakulty alebo riaditeľom ústavu SAV. V prípade rakúskych inštitúcií musí  
    byť dokument podpísaný riaditeľom inštitútu vysokej školy alebo inštitútu Rakúskej akadémie vied.
Očakáva sa, že projektoví partneri tiež finančne prispejú k realizácii projektu. Ak sú takéto finančné prostriedky k dispozícii, je 
potrebné priložiť dokument s týmito informáciami k projektovej žiadosti.
 
Začiatok projektu treba plánovať najskôr tri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.

Poznámky:
• Vypracúva sa spoločná projektová žiadosť spolupracujúcich inštitúcií (osôb) a predkladá sa vedeniu Akcie Rakúsko – Slovensko 
  v Bratislave. Dodatočné informácie možno získať od Kancelárie Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) a od Kancelárie pre medzinárodnú 
  spoluprácu a mobilitu Rakúskej výmennej služby (OeAD-GmbH) vo Viedni (www.oead.at).
• Rozpočet musí byť členený podľa kalendárnych rokov.
• V rozpočte sa musí v prípade financovania vlastnými zdrojmi jasne uviesť, ktoré aktivity projektu a ktoré výdavky sa takto 
  financujú.
• Chybné, neúplné alebo neskoro podané projektové žiadosti nebudú posudzované.
• Spätná podpora aktivít nie je možná, preto treba plánovať začiatok projektu najskôr tri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému 
  bol projekt podaný.

7



BULLETIN SAIA 2/2018

Štipendiá a granty 

08

 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 2018 on-line na www.stipendia.sk (pobyty počas akademického roka 2018/2019) 

 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. 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské štipendiá 
Uzávierka: 15. marec 2018

Visegrad scholarships sú určené pre študentov magisterského a post-magisterského štúdia a výskumníkov pochádzajúcich  
z krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko) na štúdium a výskum na akreditovaných univerzitách v krajinách V4  
a 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. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship

Grantové programy Nadácie Tatra banky
Uzávierka: 15. marec 2018 (stredoškoláci) a 13. apríl 2018 (vysokoškoláci)

 Grantový program Stredoškoláci do sveta
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.

 Grantový program Študenti do sveta (vysokoškoláci)
Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, 
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie 
časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými 
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého 
alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program 
je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, 
manažmentu a IT. 

Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

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
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=682
www.stipendia.sk
http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/stredoskolaci-do-sveta/
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/

Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)

 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 Európskej molekulárno-biologickej 
konferencie (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

 AUSTRÁLIA
Australia Awards–Endeavour Scholarships and Fellowships – vládne štipendiá na rok 2019
Uzávierka: koniec mája/začiatok júna 2018 (bližšie informácie majú byť zverejnené koncom apríla 2018)

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

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

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

 BELGICKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 22. február 2018 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.  

http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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
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 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 15. marec 2018 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). 

 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: 15. február 2018 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.

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. február 2018

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4. 
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného  
     a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace. 
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre 
     individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty  
     s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii. 
Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/

AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 16. apríl 2018

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 2018 sa kurz uskutoční od 7. do 31. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

Akadémia vied Českej republiky – Fellowship Josefa Dobrovského
Uzávierka: 28. február 2018

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/

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=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
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 ČÍNA
Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 9. apríl 2018

Hongkonská Lingnan University ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships. O štipendium sa môžu 
uchádzať absolventi stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným vysvedčením + minimálne 
1 650 bodov v teste SAT I), študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník) a absolventi uznávaných 
univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom 
a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho polovice). 
Bližšie informácie: www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka 
Uzávierka: 1. marec 2018

Danish Summer Language Scholarships sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí 
sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku. Kurzy sú 3-týždňové a konajú sa v mesiacoch júl a august. V roku 2018 bude 
udelených 206 štipendií.
Bližšie informácie: https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-
programme/danish-summer-language-scholarships/who-can-apply-for-a-danish-summer-language-scholarship

Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. máj 2018 

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo  
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku 
21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 EGYPT
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 2018 (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. 
Vyžaduje sa akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky).

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

 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).

http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/
https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/who-can-apply-for-a-danish-summer-language-scholarship
https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/who-can-apply-for-a-danish-summer-language-scholarship
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
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 ESTÓNSKO 
Štipendijný program Estophilus 
Uzávierka: 1. marec 2018 

Nadácia Archimedes ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia a postdoktorandom, štipendium 
na napísanie výskumnej práce s témou súvisiacou s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie takejto práce. 
Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 2 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo 
spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus

 FÍNSKO 
EDUFI Fellowships
Uzávierka: 5 mesiacov pred plánovaným pobytom

Štipendium je určené doktorandom a výskumníkom na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou programu sú 
študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť doktorát (alebo dvojitý doktorát) na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej 
národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva fínska univerzita.
Bližšie informácie: http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships

Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra (Suomen kielen ja kulttuurin)
Uzávierka: 31. marec 2018 (študenti), 30. apríl 2018 (absolventi a výskumníci) 

 Štipendium pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni
Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite  
a zhromaždenie materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia  
je 800 EUR/mesiac.
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_for_masters_students_in_finnish

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

 FRANCÚZSKO 
Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019
Uzávierka: 28. február 2018

Francúzska vláda ponúka občanom SR na akademický rok 2018/2019 možnosť uchádzať sa o niekoľko typov štipendií.
 Master 2 

10-mesačné štipendium je určené pre štvrtákov, piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl na absolvovanie 
druhého roku magisterského štúdia. Štipendijný pobyt môže smerovať k získaniu diplomu Master professionnel (štúdium 
zahŕňa výučbu a odbornú prax a má profesijné zameranie) alebo Master recherche (štúdium zahŕňa teoretické vzdelávanie  
a končí sa obhajobou diplomovej práce; predpokladá sa pokračovanie v doktorandskom štúdiu). 

 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov
Študijný pobyt (1- až 3-mesačný) odborného zamerania musí byť pre záujemcu opodstatnený, napríklad si chce osvojiť vo 
Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, 
vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Uchádzať sa môžu 
študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium.
Záujemcovia o vedecké štipendium nemusia ovládať francúzsky jazyk, ak to francúzske pracovisko akceptuje. 

 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov)

http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/scholarships_for_masters_students_in_finnish
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/scholarships_for_masters_students_in_finnish
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_in_finnish_language
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_in_finnish_language
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 kofinancované štipendiá – sú určené študentom, ktorým finančná situácia umožňuje spolupodieľanie sa na financovaní
študijného pobytu. Uchádzač získa štatút štipendistu a získa nárok na zdravotné poistenie (zdravotné + úrazové, 
zodpovednosť za škody, repatriácia), oslobodenie od zápisného, štipendium, na ktorého výške sa finančne spolupodieľajú 
(uchádzač musí preukázať zdroje vo výške 390 – 430 eur mesačne počas celej dĺžky štúdia). 
Štipendium je možné získať na absolvovanie:

- bakalárskeho štúdia: prvý, druhý a tretí rok bakalára (L1, L2 a L3), ktorý môže zahŕňať povinnú prax
- prvý rok magisterského štúdia (M1): ročný študijný pobyt, po ktorom môžu študenti získať fr. diplom „maîtrise“ 
alebo Master 1 (úroveň 4. ročníka vysokoškolského štúdia na Slovensku)
- druhý rok magisterského štúdia (profesijné zameranie) M2: ročný študijný pobyt s povinnou praxou (diplom 
zodpovedá slovenskému magisterskému alebo inžinierskemu diplomu), 
- druhý rok magisterského štúdia (vedecké zameranie – príprava na doktorát) M2: ročný študijný pobyt, 
väčšinou bez odbornej stáže, diplomová práca a obhajoba – pre uchádzačov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na úrovni  
3. cyklu – doktorát.

Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/.

Národné stredisko astronomického výskumu (CNES) – štipendiá na výskumný pobyt 
Uzávierka: 31. marec 2018

Národné stredisko astronomického výskumu ponúka štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov venujúcim sa astronómii 
(orbitálne a vesmírne systémy pre transport, vedy o vesmíre, Zemi, mikrogravitácii). Trvanie pobytu je 1 rok, doktorandi majú 
možnosť ho predĺžiť dvakrát, postdoktorandi jedenkrát. 
Bližšie informácie: www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php; https://cnes.fr/en/web/CNES-en/7430-research-
grants.php

Štipendiá pre postdoktorandov v oblasti oceánológie
Uzávierka: 15. apríl 2018

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

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 6. marec 2018 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 1978. 
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 1978.

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

Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 28. február 2018 

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

https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
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://www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php
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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. 

 INDONÉZIA
Program indonézskej vlády Darmasiswa
Uzávierka: 18. február 2018

Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na ročné nediplomové štúdium indonézskeho jazyka, tradičného tanca, hudby 
a remesiel. Uchádzač musí byť študent s ukončeným stredoškolským vzdelaním vo veku od 17 do 35 rokov, mať základné 
vedomosti zo zvoleného odboru, byť slobodný a v dobrom zdravotnom stave (lekárske potvrdenie), schopný komunikovať  
v angličtine; znalosť indonézštiny (Bahasa Indonesia) výhodou. 
Bližšie informácie: https://www.kemlu.go.id/bratislava; http://darmasiswa.kemdikbud.go.id

 IZRAEL 
Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2018

Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom na ročný výskumný pobyt. Výskumné 
pobyty sú zamerané na tri oblasti – minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V roku 2018 sú to oblasti History of Science (past), 
Bioethics (present) a Personalized Medicine (future).
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org

Štipendijný pobyt pre doktorandov na Telavivskej univerzite 
Uzávierka: 15. apríl 2018

Telavivská univerzita (TAU, www.tau.ac.il) v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Izraeli a inovačnou 
spoločnosťou SKILL ponúka pre doktorandov slovenských univerzít a výskumných inštitúcií štipendijný program na  
1- až 3-mesačné výskumné pobyty na TAU. Cieľom štipendijného programu je podpora spolupráce medzi vysokoškolskými  
a výskumnými inštitúciami na Slovensku a v Izraeli. 
Bližšie informácie: http://skill-society.org/blog/tau-slovakia-graduate-research-fellowships

 ÍRSKO 
Hardimanove doktorandské štipendiá
Uzávierka: 16. február 2018

Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of Ireland, Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka 
občanom EÚ Hardimanove doktorandské štipendiá (The Hardiman PhD Scholarships) na doktorandský 4-ročný výskumný pobyt. 
Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových oblastí výskumu: sociálne vedy a verejná politika; biomedicínske vedy a inžinierstvo; 
životné prostredie, námorníctvo a energie; humanitné vedy v kontexte; informatika, fyzikálne a výpočtové vedy.
Bližšie informácie: www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/
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 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho 
Uzávierka: máj 2018 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

 štipendium na výskumný pobyt (Monbukagakusho Research Student Program; s možnosťou absolvovať celé 
    magisterské/doktorandské štúdium)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 2. stupňa, doktorandi, učitelia vysokej školy a výskumní pracovníci.

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov na rok 2019
Uzávierka: 31. máj 2018 (prihlášku nadácii predkladá prijímajúca inštitúcia)

Nadácia Clauda Leona (Claude Leone Foundation) ponúka štipendiá pre postdoktorandov (titul PhD. alebo ekvivalent udelený 
pred menej ako 5 rokmi) z celého sveta na výskumné pobyty na prírodovedeckých, technických a lekárskych fakultách 
univerzít a vo výskumných organizáciách v Juhoafrickej republike. Štipendijný pobyt trvá 2 roky a výška štipendia je 275 000 
ZAR/ročne.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 13. marec 2018 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.

 KÓREA
Štipendiá KAIST na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium 
Uzávierka: 22. marec 2018 

KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) ponúka v rámci programu Embassy Recommendation Program 
občanom SR dve štipendiá na 4-ročné bakalárske, 2-ročné magisterské a 4-ročné doktorandské štúdium. O štipendium sa môžu 
uchádzať absolventi strednej školy, študenti a absolventi 1. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú anglický alebo kórejský 
jazyk. 
Bližšie informácie: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688

 LITVA
Litovské štipendiá na letné jazykové kurzy
Uzávierka: 18. február 2018 

Litovská vláda ponúka študentom 1., 2. a 3. stupňa vysokých škôl štipendiá na 4-týždňové letné jazykové kurzy, ktoré sa 
uskutočnia v júli a v auguste na 5 litovských univerzitách. Kvóta pre „ostatné krajiny“, medzi ktoré patrí aj Slovensko, je 
20 štipendií.
Bližšie informácie: http://stipendijos.lt/en/call-for-applications-for-lithuanian-language-and-culture-courses-is-now-open

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688
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 LOTYŠSKO

Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2018 a 4. máj 2018 (letné školy)

Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa. Štipendium je určené na pokrytie životných 
nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 500 eur/mesiac pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania a 670 eur/mesiac pre doktorandov. Študenti získajú štipendium na maximálne 10 mesiacov, doktorandi na  
11 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si hradia 
cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.

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

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

Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/scholarships

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. február a 15. máj 2018 (prekladateľské stáže), 1. jún 2018 (vzdelávacie stáže)

 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. 

 Vzdelávacie prekladateľské stáže (1- až 3-mesačné)
Stáže sú určené mladým absolventom, ktorí pred termínom podávania prihlášok dokončili stredoškolské vzdelanie, ktoré 
oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej úrovni. Musia mať vynikajúcu 
znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť 
ďalších dvoch úradných jazykov EÚ. Najneskôr v prvý deň stáže musí uchádzač dosiahnuť vek 18 rokov. 

 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.

Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne 

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. 
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
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Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. február 2018

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4. 
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného  
     a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace. 
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre 
     individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty  
     s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii. 
Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/

Bilaterálne štátne štipendiá 
Uzávierka: 28. február 2018 (semestrálne, čiastkové štúdium) a 6. marec 2018 (letné kurzy)

Štipendiá administruje Verejná nadácia Tempus (Tempus Közalapítvány)
 Štipendiá na semestrálne/čiastkové štúdium (3 až 10 mesiacov) sú určené pre študentov bakalárskeho,  
     magisterského a doktorandského štúdia.

 Štipendiá na letné kurzy (3 až 4 týždne) sú určené pre vysokoškolských študentov, absolventov a výskumníkov.

Bližšie informácie: http://tka.hu/international-programmes/4133/information-for-applicants

 NEMECKO
Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. máj 2018

 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 Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD
Uzávierka: 1. máj 2018 on-line na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de

 krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 – 6 mesiacov)

 výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)

 výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
Uzávierka: 1. marec 2018

Copernicus ponúka semestrálne štipendiá pre študentov z odborov právo, politológia, medzinárodné vzťahy, ekonómia, 
spoločenské a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené štyri semestre štúdia. Štipendisti sú 
umiestnení na Humboldt-Universität Berlin alebo Universität Hamburg. Počas posledných dvoch mesiacov absolvujú študenti 
prax vo vybranej organizácii alebo firme. Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, mesačné vreckové, poistenie, cestovné náklady.
Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

Štipendium Výskumného inštitútu filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 15. marec 2018

Forschungsinstitut für Philosophie Hannover ponúka doktorandom a postdoktorandom štipendium na výskumný pobyt, ktorý sa 
uskutoční od 1. októbra 2018 do 31. júla 2019. 
Bližšie informácie: www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php
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Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2019
Uzávierka: 15. apríl 2018 

Einsteinovo fórum a Nadácia Daimler and Benz ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2019 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať 
na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta 
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa 
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista 10 000 
EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2018 

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/

Štipendium Centra pre náboženstvo a spoločnosť Univerzity v Bonne na celé magisterské štúdium  
Uzávierka: 31. apríl 2018

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

 NÓRSKO
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 31. marec 2018

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

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 20. február 2018 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.
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Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. február 2018

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4. 
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného  
     a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace. 
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre 
     individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty  
     s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii. 
Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 15. február 2018

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 držiteľom titulu PhD., Program Junior doktorandom .
Bližšie informácie: http://mck.krakow.pl/o-programie

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2018 (projekty, štipendiá) 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: 1 050 EUR/mes. 

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

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)   
V roku 2018 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi z prírodovedných 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 
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov  
 Organizácia rakúsko-slovenských doktorandských školení 
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 64 670 EUR/rok alebo 
postdoktoranda-seniora 71 090 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) je do výšky 
12 000 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/
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Štipendiá Spolkového ministerstva pre školstvo, vedu a výskum
Uzávierka: 1. marec 2018 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín (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 

Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2018

Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2018 do 31. augusta 
2019. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 100 eur. 
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/33;  
http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/richtlinien_stadtschreiberin.pdf

Rakúska akadémia vied – Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 30. apríl 2018

Rakúska akadémia vied (Österreichische Akademie der Wissenschaften) každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov  
s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena/
Ignaz L. Lieben-Preis (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: https://stipendien.oeaw.ac.at/de/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-preis/

Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. máj 2018 

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo  
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku 
21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 RUSKO
UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme
Uzávierka: 26. marec 2018

Medzinárodné centrum pre udržateľný rozvoj energie (International Center for Sustainable Energy Development – ISEDC) 
v Moskve, inštitúcia UNESCO 2. kategórie, ponúka každoročne 20 štipendií na 4-týždňový študijný pobyt v centre. Cieľom 
je posilnenie inštitucionálnej a personálnej základne v oblasti udržateľného rozvoja energie a energetiky v rozvojových 
a transformujúcich sa krajinách, konkrétne v študijných odboroch: 1. Energia a trvalo udržateľný rozvoj, 2. Ekologický 
manažment, 3. Obnoviteľné zdroje energie, 4. Udržateľný spôsob výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Prihlasovanie 
prebieha prostredníctvom Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Bližšie informácie: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/; 
www.unesco.sk
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 SLOVENSKO

Fond na podporu umenia
Uzávierka: 28. február 2018, 15. marec 2018 (podľa typu štipendia)

Fond na podporu umenia (http://www.fpu.sk) poskytuje 2- až 12-mesačné štipendiá na podporu rôznych umeleckých aktivít  
v rámci programov Umenie; Výskum a vzdelávacie aktivity; Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.
28. februára sú uzávierky na štipendiá: Vydávanie prekladov umeleckej literatúry; Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť 
– divadlo; Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec; Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba;  
Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie; Literatúra: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť; 
Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
15. marca sú uzávierky na štipendiá: Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie; Tvorba a realizácia diel – dizajn; Tvorba 
a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry; Tvorba multimediálneho diela – fáza A; Výskum, publikačná a 
prekladateľská činnosť – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť. 
Bližšie informácie: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/struktura-podpory

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) – The Fellowship Programme
Uzávierka: 5. marec 2018 (The Fellowship Programme)

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

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

Minimálna dĺžka štipendia je 6 mesiacov, maximálna 36 mesiacov. 
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/job/12768

Univerzita v Ženeve – štipendium na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 15. marec 2018

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

 ŠVÉDSKO
Švédska rada pre výskum – výskumné štipendiá pre postdoktorandov
Uzávierka: 27. február 2018

Vládna agentúra Vetenskapsrådet (Švédska rada pre výskum) ponúka pre medzinárodných výskumníkov všetkých odborov 
rôzne typy grantov. 
Bližšie informácie: https://www.vr.se (vo švédčine: Forskningsfinansiering > Söka bidrag > Översikt – utlysningar 2018;  
v angličtine: Research funding > Apply for grants > Overview – calls 2018) 

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program 
Uzávierka: 31. marec 2018 (prihlasovanie sa začne 1. februára 2018)

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium  
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). V roku 2018 bude 
udelených 5 štipendií uchádzačom zo Slovenska a Rumunska. 
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1376.html
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Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2018

Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem 
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi 
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1389.html

 TALIANSKO
Granty na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka a kultúry 
Uzávierka: 23. marec 2018 (na júlový kurz) a 30. marec 2018 (na augustový kurz)

Università Degli Studi di Milano organizuje každoročne 3-týždňové letné kurzy talianskeho jazyka a kultúry v Gargnano del 
Garda. Uchádzači musia mať minimálne 18 rokov a znalosť taliančiny na úrovni B1/B2. Univerzita ponúka 50 cudzincom vo veku 
do 40 rokov granty. V roku 2018 sa kurzy uskutočnia od 2. do 21. júla a od 23. júla do 11. augusta.
Bližšie informácie: http://users2.unimi.it/centrocalcif/corsi-internazionali-di-gargnano-2/; 

Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2018 (pobyty začínajúce sa na jar 2019)

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

 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 (výskumný pobyt), 5. marec 2018 (magisterské a doktorandské štúdium), 14. máj 2018 (bakalárske 
štúdium)

 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)

 Štipendiá na celé bakalárske štúdium 
(pre uchádzačov do 21 rokov): 
- Čiernomorský štipendijný program (Black Sea Scholarship Program), všetky študijné odbory 

 Štipendiá na celé magisterské alebo doktorandské štúdium (pre uchádzačov do 30 rokov o magisterské štúdium  
     a do 35 rokov o doktorandské štúdium):

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

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1389.html
http://www.bfge.org
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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 UKRAJINA

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 15. marec 2018 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
Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 16. február 2018 

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

Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov v New Yorku
Uzávierka: 15. marec 2018

Medzinárodný vyšehradský fond ponúka umelcom vizuálneho umenia 3-mesačný štipendijný pobyt v New Yorku (od augusta 
do októbra 2018). Štipendium je určené absolventom (nie študentom bakalárskeho alebo magisterského štúdia) s výbornou 
znalosťou anglického jazyka. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/residencies-in-new-york/

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej 
Uzávierka: 30. marec 2018

Univerzita v Pittsburgu ponúka v rámci programu Nationality Rooms možnosť absolvovať výskumný štipendijný pobyt v rámci 
štipendia Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars. Štipendium je určené občanom Českej a Slovenskej 
republiky. Štipendijného programu sa môžu zúčastniť odborníci z oblasti školstva, prírodných vied, politických vied, ekonomiky  
a sociológie. Program je určený uchádzačom z akademického, vládneho a súkromného sektora.
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

 VEĽKÁ BRITÁNIA
The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
Uzávierka: 28. február 2018 

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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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
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Newtonove štipendiá pre mladých vedcov 
Uzávierka: 27. marec 2018 (žiadosť musí do tohto termínu odobriť prijímajúca organizácia; odporúča sa predložiť jej žiadosť  
5 pracovných dní pred termínom, najneskôr 20. marca 2018)

Štipendium programu Newton International Fellowship Scheme umožňuje mladým vedcom (postdoktorandom) v oblasti fyziky, 
prírodných vied, sociálnych a humanitných vied 2-ročný výskumný pobyt vo výskumnej inštitúcii vo Veľkej Británii. Žiadatelia 
musia mať titul PhD. a výskumnú prax menej ako 7 rokov (vrátane pôsobenia ako učiteľ na VŠ). V čase podávania žiadosti 
musia pôsobiť mimo Veľkej Británie. Žiadosť musí pred podaním odobriť britská prijímajúca výskumná organizácia. 
Bližšie informácie: http://www.newtonfellowships.org;  
http://www.newtonfellowships.org/media/1063/newton-international-fellowships-scheme-notes.pdf

Granty na školné za vysokoškolské štúdium v Škótsku
uzávierka: 31. marec 2018

Záujemcovia o čiastočné alebo úplné vysokoškolské štúdium na škótskych vysokých školách môžu požiadať Student Awards 
Agency for Scotland o grant na úhradu školného. V prípade, ak je na zvolenej škole alebo za zvolený program školné vyššie ako 
štandardné, rozdiel hradí študent. 
Bližšie informácie: www.saas.gov.uk/index.htm
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Aj tento rok môžete podporiť SAIA, n. o., 
a jej aktivity rozhodnutím 

o podiele zo zaplatenej dane z príjmov

Ak ste fyzická osoba (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba)
môžete rozhodnúť o poukázaní 2 % alebo 3 %* zo zaplatenej dane z príjmu  

na verejnoprospešný účel.
 (Táto suma však musí byť minimálne 3 €)

* 3 % môže poukázať fyzická osoba, ktorá v roku 2017 odpracovala aspoň 40 dobrovoľníckych hodín a má Potvrdenie  
   od organizácie/organizácií, v ktorých dobrovoľne pôsobila.

Dôležitý termín pre zamestnancov: 15. február 2018.  
Zamestnanec musí požiadať zamestnávateľa o ročné zúčtovanie preddavkov na daň.

Ak ste právnická osoba môžete rozhodnúť o poukázaní 1 % alebo 2 %*  
zo zaplatenej dane z príjmu na verejnoprospešný účel.

 (Právnická osoba môže podporiť viacerých prijímateľov, jedného však minimálne sumou 8 €)
* 2 % môže poukázať právnická osoba, ktorá v roku 2017 alebo najneskôr do termínu podania daňového priznania v roku 
   2018 darovala akejkoľvek organizácii cez darovacie zmluvy na verejnoprospešný účel prostriedky vo výške rovnajúcej sa 
   minimálne 0,5 % zaplatenej dane.
Na čo chceme použiť Vaše peniaze?

 zlepšovanie verejných on-line nástrojov (databáza štipendií a grantov pre slovenských a zahraničných záujemcov,  
    on-line navigácia administratívnymi postupmi pri riešení pobytu cudzincov na Slovensku),

 výmena skúseností a informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom skvalitňovania našich služieb,

 vylepšenie vnútorných procesov a skvalitnenie práce na pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre  
    a v Žiline.

Bližšie informácie o podmienkach a postupe pri darovaní podielu z dane za rok 2017:

www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/

V prípade, ak sa rozhodnete darovať 1 %, 2 % alebo 3 % z vašej dane z príjmu SAIA, n. o., budete potrebovať 
nasledujúce údaje:

názov organizácie:  SAIA, n. o.
sídlo:                    Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
IČO:      31821596
právna forma:  nezisková organizácia

http://www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/
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 BILINGVÁLNY ŠTUDIJNÝ PROGRAM OSN V ŽENEVE

Informačná služba OSN v Ženeve (Švajčiarsko) ponúka postgraduálnym študentom vo veku od 23 do 35 rokov so 
znalosťou angličtiny a francúzštiny možnosť zúčastniť sa 2-týždňového bilingválneho študijného programu. Témou 
v poradí 56. programu, ktorý sa uskutoční v Ženeve od 2. do 13. júla 2018, je Human rights at a crossroads: where 
we stand in 2018. 
Prihlasovanie je on-line do 2. marca 2018. Účasť na programe je bezplatná, organizátor nehradí cestovné ani 
pobytové náklady. 
Bližšie informácie: www.unog.ch (I am a... > Student or Researcher > Graduate Study Programme)

 PRÍSPEVKY NA UMELECKÉ PREKLADY Z TALIANSKEHO JAZYKA

Talianske ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o Ceny a príspevky na podporu 
umeleckých prekladov z talianskeho jazyka. Žiadosti na ocenenia a príspevky musia byť zaslané Talianskemu 
kultúrnemu inštitútu v Bratislave do 31. marca 2018.
Bližšie informácie: http://www.iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/premi_e_concorsi/premi_e_
contributi_alla_traduzione/premi-traduzione.html

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Výročná konferencia EUA (European University Association)
Engaged and responsible universities shaping Europe
5. a 6. apríl 2018, Zürich, Švajčiarsko
Bližšie informácie:
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2018/04/05/default-calendar/eua-2018-annual-conference

 NAFSA Annual Conference & Expo: Diverse Voices, Shared Commitment
27. máj – 1. jún 2018, Philadelphia, USA
Bližšie informácie: http://www.nafsa.org/Annual_Conference

 11th EUA-CDE Annual Meeting: 
     Excellence through Diversity: Doctoral education in a globalised world

7. a 8. jún 2018, Ľubľana, Slovinsko
Bližšie informácie:  
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2018/06/07/default-calendar/11th-eua-cde-annual-meeting

 INICIATÍVA ŠTÚDIUM V EURÓPE VSTÚPILA DO DRUHEJ FÁZY

Propagácia európskych vysokých škôl v rámci projektu Štúdium v Európe vstúpila do druhej fázy. Koordinátorom 
projektu Study in Europe 2 (2017 – 2020) je francúzska agentúra Campus France (www.campusfrance.org). 
Aj preto druhá fáza oficiálne odštartovala v Paríži, kde sa 29. a 30. januára 2018 uskutočnilo úvodné koordinačné 
stretnutie partnerov projektu za prítomnosti zástupcov Generálneho riaditeľstva pre vzdelávanie, mládež, šport  
a kultúru Európskej komisie, ktorá projekt financuje a 4-člennej medzinárodnej poradnej rady, v ktorej má 
zastúpenie španielska agentúra SEPIE (Národná agentúra pre internacionalizáciu a Erasmus+), Švédsky inštitút, 
združenie ESAA (Erasmus+ Student and Alumni Association), ako aj slovenská SAIA, n. o. Projekt nadväzuje na 
Study in Europe 1, ktorý sa realizoval v rokoch 2014 až 2017 a ktorého koordinátorom bola Britská rada (bližšie 
informácie: https://ec.europa.eu/education/study-in-europe, https://www.studyineuropefairs.eu/).
Nový projekt realizuje konzorcium zložené z agentúr zaoberajúcich sa internacionalizáciou a propagáciou 
vysokoškolského štúdia v zahraničí s dlhoročnými skúsenosťami. Okrem koordinátora Campus France je to 
Nemecká akademická výmenná služba (DAAD), holandská agentúra Nuffic, Britská rada a estónska Nadácia 
Archimedes. 
Cieľom projektu je posilniť postavenie širokého spektra európskych vzdelávacích inštitúcií na svetovej scéne, 
zlepšiť prístup k informáciám o možnostiach štúdia a pôsobenia vo výskume na európskych vzdelávacích  
a výskumných inštitúciách, posilniť expertízu v oblasti propagácie európskych vzdelávacích inštitúcií a agentúr. 
Projekt umožní zrealizovanie 6 medzinárodných veľtrhov zameraných na štúdium v Európe za účasti 
národných agentúr propagujúcich vysokoškolské štúdium v zahraničí, ako aj zástupcov jednotlivých vysokých škôl  
z Európy. Koncom tohto roka sa uskutočnia veľtrhy v Malajzii a Mjanmarsku, na budúci rok na 
Ukrajine, v Peru a Ekvádore (virtuálny veľtrh), Etiópii a v roku 2020 v Juhoafrickej republike.  
K posilneniu spolupráce agentúr pôsobiacich v oblasti propagácie vysokoškolského štúdia ako aj vysokých škôl  
z krajín programu Erasmus+ prispeje aj organizácia štyroch webinárov.

http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument
http://www.iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/premi_e_concorsi/premi_e_contributi_alla_traduzione/premi-traduzione.html
http://www.iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/premi_e_concorsi/premi_e_contributi_alla_traduzione/premi-traduzione.html
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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 – www.webaworld.com,  
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.

 Profesia days 2018
28. február – 1. marec 2018, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Study and Go Abroad Fair, február – marec 2018, Kanada
Vancouver (25. február), Montreal (3. marec), Toronto (4. marec)
Bližšie informácie: http://recruitincanada.com/

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
1. – 4. marec 2018, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Kariérne dni farmaceutov
     13. a 14. marec 2018 Bratislava, 20. marec 2018 Košice
      Bližšie informácie: www.drmax.sk/kariera-drmax/informacie-pre-studentov/karierne-dni/
 Dni príležitostí
     13. a 14. marec 2018 Košice, 20. a 21. marec 2018 Žilina, 10. a 11. apríl 2018 Bratislava
      Bližšie informácie: https://dniprilezitosti.sk

 ZurichEduCaExpo 2018 – 2nd International Education & Career Exhibition 
      14. a 15. marec 2018, Zürich, Švajčiarsko
      Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/ZurichEduCaExpo-2018/
 Education and Career/Education Abroad 2018

19. – 21. apríl 2018, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua/

 EEFT – European Education Fair Taiwan 
12. a 13. október 2018, Taipei 
14. október 2018, Taičung 
Bližšie informácie: http://www.eef-taiwan.org.tw/

 a² Student Fairs & School Visits, Maroko  
16. a 17. november 2018, Marakéš
19. a 20. november 2018, Tanger 
Bližšie informácie: http://www.a2fairs.com/morrocco_student_fair.php

 30. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
11. – 14. september 2018, Ženeva, Švajčiarsko 
Téma: Facing outward
Bližšie informácie: https://www.eaie.org/geneva.html

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
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