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PRÍLEŽITOSTI PRE DOKTORANDOV
Uzávierky štipendií vyplývajúcich 
z medzivládnych dohôd a ponúk 

zahraničných vlád,  
ktoré administruje SAIA, n. o. (žiadosti sa 
podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

krajina uzávierka
Belgicko 21. február 2019
Bielorusko 14. marec 2019

Bulharsko 5. február 2019

Česko 14. február 2019

Čína 7. február 2019

Egypt 7. marec 2019
Grécko 26. február 2019
Chorvátsko 7. február 2019
India február 2019
Izrael 7. január 2019
Japonsko máj 2019
Kazachstan 14. marec 2019
Kórejská republika február 2019
Macedónsko 7. február 2019
Maďarsko 17. december 2019
Mexiko spravidla v júli
Moldavsko 5. február 2019
Nemecko 30. apríl, 15. november
Poľsko 19. február 2019

Rakúsko 15. marec, 15. máj,  
15. október, priebežne

Rumunsko 5. február 2019
Rusko 7. február 2019
Slovinsko 7. február 2019
Srbsko 7. február 2019
Švajčiarsko spravidla v novembri
Ukrajina 14. marec 2019

Tému decembrového Bulletinu SAIA sme sa rozhodli venovať príležitostiam pre 
doktorandov. Zamerali sme sa najmä na štipendiá a iné formy finančnej podpory 
mobilít študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia. Prinášame prehľad ponúk, 
ktoré sú určené pre cieľovú skupinu doktorand (krátkodobé alebo dlhodobé pobyty 
počas doktorandského štúdia), prípadne postdoktorand (pokiaľ je tento termín 
priamo v ponuke). Do prehľadu sme zaradili aj štipendiá na celé doktorandské 
štúdium, keďže o niektoré sa okrem absolventov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, 
študentov končiacich ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia môžu uchádzať aj 
doktorandi. 
Na niektoré tieto štipendiá prijíma žiadosti SAIA, n. o. Bližšie informácie o týchto 
ponukách záujemcovia získajú v databáze štipendií na www.granty.saia.sk  
(do ktorej sa môžu prekliknúť z modrého názvu štipendia) alebo v pracoviskách 
agentúry v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline. 
Pri ostatných ponukách uvádzame webovú stránku, na ktorej záujemcovia získajú 
bližšie informácie. Ak už bol stanovený termín uzávierky, uvádzame ho pri ponuke.

Informácie o doktorandských programoch, ktoré ponúkajú európske univerzity, 
záujemcovia nájdu napríklad na portáli www.phdportal.eu, o organizácii 
doktorandského štúdia v členských krajinách Európskej únie, o prijímacom konaní 
na stránke http://eurodoc.net/promodoc. Štipendiá, o ktoré sa môžu uchádzať 
doktorandi, možno okrem databázy www.granty.saia.sk, vyhľadávať napríklad na 
portáli www.scholarshipportal.eu či http://scholarship-positions.com. Výskumné 
pozície pre doktorandov a postdoktorandov sú tiež zverejňované na Európskom 
portáli EURAXESS v časti Jobs & Funding (https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/
search).
Prehľad stáží v inštitúciách a agentúrach Európskej únie, o ktoré sa môžu 
uchádzať aj študenti doktorandského štúdia, je zverejnený na portáli Europa.eu  
https://europa.eu/european-union/about-eu/working/students_sk, ako aj na 
portáli  Európskeho úrad pre výber pracovníkov (European Personnel Selection 
Office, EPSO) https://epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_sk. 
Výberové konania pre stáže organizujú jednotlivé inštitúcie a agentúry EÚ. 
Prihlášky sa spravidla podávajú on-line, výber záujemcov prebieha  
vo všeobecnosti 4 až 9 mesiacov pred plánovaným začiatkom stáže.

http://scholarship-positions.com
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RÔZNE KRAJINY 

 Národný štipendijný program SR – štipendiá a cestovné granty, uzávierka 30. apríl 2019, bližšie informácie: www.stipendia.sk
Národný štipendijný program SR poskytuje štipendiá a cestovné granty osobám s trvalým pobytom na Slovensku, ktorí študujú/pracujú na 
Slovensku, na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt kdekoľvek vo svete. 

 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov

 CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá) – štipendijné pobyty pre doktorandov,  
      uzávierka: 15. jún 2019 (mobility v rámci sietí), bližšie informácie: www.ceepus.info; www.ceepus.saia.sk

Štipendijné pobyty môžu byť realizované v rámci schválených sietí alebo ako mimosieťová mobilita (freemover). Program podporuje 
semestrálne pobyty doktorandov (3 až 10 mesiacov) a krátkodobé pobyty doktorandov (1 až 2 mesiace) spojené s vypracovaním dizertačných 
prác.
Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, 
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova. 

 Štipendiá a granty financované zo zdrojov Európskej únie
 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+, bližšie informácie:  
      www.erasmusplus.sk

Program je otvorený pre účastníkov zo všetkých členských krajín EÚ/EHP, podporuje aj vzdelávacie mobility jednotlivcov. O grant sa môže 
uchádzať inštitúcia, nie jednotlivec. Individuálne žiadosti o štipendium sa spravidla podávajú na domácej inštitúcii, ktorá je do programu 
zapojená.

 Horizont 2020 – rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, bližšie informácie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
Aktuálne otvorené výzvy programu H2020 sú uverejnené na stránke http://ec.europa.eu/research/participants. 
 Štipendijný program Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA; bližšie informácie:  
     http://ec.europa.eu/research/mariecurieactions), podporuje mobilitu, tréning a kariérny rast výskumníkov. V rámci schémy COFUND 
     (Co-funding of Regional, National and International Programmes) podporuje doktorandské programy (Doctoral programmes)  
     fungujúce na princípe opatrenia ITN (Innovative Training Networks) zamerané na rozvoj a rozšírenie výskumných kompetencií mladých 
     výskumníkov, ktorí sú prijatí na doktorandské štúdium. 

 Vyšehradský štipendijný program, uzávierka: 15. marec 2019, bližšie informácie:  
      https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

Medzinárodný vyšehradský fond bol založený na podporu akademických výmen s finančnou podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, 
Česko a Slovensko). Štipendiá sú určené občanom krajín V4 na 1- až 2-semestrálny študijný alebo výskumný pobyt v inej krajine V4 alebo  
na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Gruzínsku, Macedónsku, 
Moldavsku, Srbsku a na Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove.

 Štipendium Martina Filka, uzávierka: spravidla v apríli/máji, bližšie informácie: www.minedu.sk/stipendium-martina-filka/
Cieľom grantového programu je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov popredných 
zahraničných vysokých škôl. Štipendium je určené na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné 
pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne 2 akademických rokov, za čo sa štipendista zaviaže odpracovať 3 roky vo verejnej správe.  
O štipendium sa môžu uchádzať občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium (v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise 
na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na vysokých školách v zahraničí (3. stupeň; denná forma) v podporovaných študijných 
oblastiach. Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia 
univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.

 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:  
      http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/

V rámci programu sú poskytované finančné granty aj na pokrytie časti nákladov na účasť na letných školách na niektorej z renomovaných 
univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa VŠ vo veku do 30 rokov. Program 
je určený študentom všetkých akreditovaných VŠ; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.

 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie:
www.google.com/studentswithdisabilities-europe
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných technológií alebo 
úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú zapísaní na doktorandské štúdium na univerzite v Európe. 

 The Women Techmakers Scholars Program, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie: www.womentechmakers.com/ 
      scholars

The Women Techmakers Scholars Program (niekdajšie Pamätné štipendium Anity Borgovej) je určené ženám s vynikajúcimi študijnými 
výsledkami, ktoré sú študentkami (full-time student; part-time student) doktorandského štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo 
súvisiacich technických odvetví na univerzite v Európe. 

ŠTIPENDIÁ A INÉ PROGRAMY PODPORY ŠTUDIJNÝCH/VÝSKUMNÝCH MOBILÍT 
DOKTORANDOV

www.stipendia.sk
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
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
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 Štipendium Branca Weissa, uzávierka: 15. január 2019, bližšie informácie: https://brancoweissfellowship.org/
The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom projekte. Podporujú 
sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul, pričom od jeho udelenia nemohlo 
uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou 
výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický 
inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische Hochschule Zürich).

 Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference – EMBC)  
so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov:
 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt, uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom, 

bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
Štipendium je určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu  
v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať medzi členskými krajinami EMBC, pridruženými členskými krajinami a spolupracujúcimi 
partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.

 Štipendium na dlhodobý výskumný pobyt, uzávierka: druhý piatok vo februári a druhý piatok v auguste, bližšie informácie:
http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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.

AUSTRÁLIA

 Endeavour Leadership Program – vládne štipendiá, bližšie informácie: http://internationaleducation.gov.au/endeavour 
Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Leadership Program (ELP) poskytuje v rámci štyroch schém štipendiá zahraničným študentom, 
výskumníkom a odborníkom na krátkodobé alebo dlhodobé štúdium. V rámci schémy Postgraduate je možné absolvovať PhD štúdium,  
v rámci schémy Research 4- až 6-mesačný výskumný pobyt počas doktorandského štúdia. 

BELGICKO 

 NATO – interné stáže, uzávierka: spravidla v marci/apríli, bližšie informácie: www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm 
Program spravidla 6-mesačných stáží v sídle centrály NATO v Bruseli je určený občanom členských krajín NATO vo veku od 21 rokov (v čase 
nástupu na stáž). Uchádzač musí byť študent (ukončené aspoň 2 roky štúdia) alebo absolvent VŠ (titul získaný pred menej ako 12 mesiacmi) 
v rôznych odboroch: politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, právo, ekonomika a financie, účtovníctvo a audit, ľudské zdroje, 
informačné technológie, žurnalistika, archívnictvo, tlmočníctvo (komparatívnou výhodou je znalosť arabského, ruského a ukrajinského jazyka), 
ale aj stavebníctvo a architektúra a ďalšie. Musí ovládať výborne aspoň jeden z dvoch oficiálnych jazykov NATO (angličtina, francúzština), 
pričom praktická znalosť druhého jazyka je vítaná. Nevyhnutná je schopnosť vykonávať samostatný výskum a analýzu. Podmienkou pre nástup 
na stáž je získanie bezpečnostnej previerky.

 Francúzske spoločenstvo – štipendiá excelentnosti WBI, uzávierka: na dlhodobý pobyt spravidla 1. marca, na krátkodobý pobyt  
      (1 – 3 mesiace) spravidla 1. februára, 1. mája a 1. októbra, bližšie informácie: www.wbi.be/fr/inwbi 

Wallonie-Bruxelles International (WBI) ponúka pre doktorandov, postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 2 typy pobytov:  
dlhodobé v trvaní minimálne 1 roka a krátkodobé v trvaní 1 až 3 mesiace. Prioritné oblasti: transport a logistika, strojárstvo, vedy o živote, 
agropotravinársky priemysel, aeronautika – kozmonautika, technológie týkajúce sa životného prostredia, prípustné sú aj ostatné študijné odbory 
z iných vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné).

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

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 
poskytuje

1- až 10-mesačný výskumný pobyt                                                                                                                 uzávierka: 14. marec 2019

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

● štipendista si musí zabezpečiť 
   zdravotné poistenie na svoje 
   náklady

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

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

kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace)                                                                                                       uzávierka: 14. marec 2019

● bieloruský alebo ruský jazyk ● štipendista si musí zabezpečiť 
   zdravotné poistenie na svoje  
   náklady

● cestovné náklady do miesta 
pobytu a späť

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

https://internationaleducation.gov.au/endeavour%20program/scholarships-and-fellowships/international-applicants/pages/international-applicants.aspx
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
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BULHARSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk) 

Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt                                                                          uzávierka: 5. február 2019

● akceptačný alebo pozývací list
● bulharský jazyk alebo iný dohodnutý 
   jazyk potvrdený v akceptačnom liste

● cestovné náklady do miesta pobytu  
   a späť 
● príplatok k štipendiu: 120 USD/mes.

● štipendium podľa vnútroštátnych predpisov  
   (90 leva/mes.)
● bezplatné štúdium
● pomoc pri zabezpečení ubytovania a stravovania

letný kurz bulharského jazyka                                                                                                                          uzávierka: 5. február 2019
● základy bulharského jazyka
Poznámka:
● uprednostnení môžu byť študenti 
   slovanských jazykov

● cestovné náklady do miesta pobytu  
   a späť

● stravovanie
● ubytovanie
● kultúrny program
● vnútroštátnu dopravu

ČESKÁ REPUBLIKA  
 Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy 
     ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na

 www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 
poskytuje

študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)                                                                                uzávierka: 14. február 2019

● akceptačný list 
● doktorand verejnej vysokej školy  
   na Slovensku

● pobyt sa musí uskutočniť na verejnej  
   vysokej škole
● nevyžadujú sa preklady dokladov  
   o vzdelaní do českého jazyka

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 9 500 CZK  
● ubytovanie a stravovanie  
   na internáte za úhradu

letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)                                                                                                   uzávierka: 14. február 2019

● nevyžadujú sa preklady dokladov  
   o vzdelaní do českého jazyka
● česká prihláška sa vypĺňa po slovensky
● uchádzači si môžu vybrať letnú 
   školu v Prahe, alebo v Olomouci: 
   http://lsss.ff.cuni.cz; http://lsss.upol.cz

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť (študentom 
   a učiteľom slovenských 
   vysokých škôl)

● poplatky spojené s výučbou  
   a exkurziami
● náklady na ubytovanie  
   a stravovanie

 CERGE-EI – doktorandské štúdium v oblasti ekonómie, uzávierka: 31. marec 2019, bližšie informácie:  
      https://www.cerge-ei.cz/phd-admissions/tuition#h2-financial-support-for-the-phd-in-economics-program

CERGE-EI je spoločné pracovisko Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity v Prahe (The Center for Economic 
Research and Graduate Education – CERGE) a Národohospodárskeho ústavu Českej akadémie vied (Economic Institute – EI). 
4-ročný študijný program Ekonómia a ekonometria je akreditovaný v ČR a USA. Prijatí uchádzači môžu získať čiastočné štipendium.  
Štúdium je určené absolventom VŠ s výbornou znalosťou anglického jazyka (doložená certifikátom); ekonomické vzdelanie je výhodou,  
nie je však povinné; solídne matematické znalosti sú výhodou.

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

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana 
poskytuje

ročný študijný pobyt                                                                                                                   
ročný študijný pobyt pre študentov medicíny                                                                                   uzávierka: 7. február 2019

● akceptačný list je výhodou, čínsky jazyk alebo iný 
   dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže byť aj 
   jazyková príprava 
● notársky overená kópia diplomu z najvyššie 
  dosiahnutého vzdelania + úradný preklad

● súčasťou výberu je osobný 
   pohovor
● platnosť pasu nesmie 
   skončiť skôr ako 6 mesiacov 
   po ukončení pobytu 

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

● štipendista neplatí školné,  
   poplatky za ubytovanie  
   a za základné študijné 
   materiály
● štipendium 1 400 až  
   1 700 jüanov/mes.
● zdravotné zabezpečenie

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670
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 Štipendiá čínskej vlády-EU Program, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.chinamission.be
Chinese Government Scholarship-EU Program ponúka štipendiá na celé doktorandské štúdium. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom Úradu pre 
vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej ľudovej republiky pri Európskej únii.

 Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie: 
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html
Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky (výnimočne na 4 roky). 
Umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan 
University, The Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong Institute of Education, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong 
University of Science and Technology a The University of Hong Kong.

DÁNSKO

 Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov na letné kurzy dánskeho jazyka, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:  
      http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme

Štipendiá sú určené pre doktorandov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.

EGYPT
 Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého školstva

a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje
3- až 5-mesačný výskumný pobyt                                                                                                                  uzávierka: 7. marec 2019

● akceptačný list (nepredkladajú  
   študenti arabistiky)
● arabský alebo iný dohodnutý jazyk

● uprednostnení sú študenti 
   spoločenských vied  
   a arabistiky

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

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravu za úhradu
● štipendium 600 EGP

kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)                                                                         uzávierka: 7. marec 2019

● základy arabského jazyka ● uskutočňuje sa počas 
   akademického roka, 
   spravidla v októbri

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● úhradu stravy a ubytovania  
   v študentských domovoch
● cestovné v rámci exkurzií

ESTÓNSKO

 Estophilus – štipendiá pre doktorandov, uzávierka: 1. marec a 1. október (každoročne),  
      bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship; http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-0

Estónske ministerstvo školstva a výskumu ponúka cudzincom – študentom doktorandského štúdia, ako aj absolventom doktorandského 
štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom. 
Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo spojené  
s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.

 Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov, bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/dora-phd-mobility
Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov sú určené na 1- až 10-mesačné pobyty. Hosťujúci doktorand musí byť zapísaný na 
doktorandské štúdium na akreditovanej organizácii v domovskej krajine a musí sa zaviazať, že bude pokračovať v doktorandskom štúdiu  
v domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu. Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita zapojená do programu, termín nominácií je 
spravidla v decembri.

FÍNSKO

 EDUFI Fellowships – štipendium pre doktorandov, uzávierka: 5 mesiacov pred plánovaným začiatkom pobytu,  
     bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/edufi_scholarships/edufi_fellowships 

Štipendium je určené 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.

http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
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FRANCÚZSKO

 Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej  
     spolupráce medzi  Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 
     záležitostí Francúzskej republiky – univerzitné a vedecké štipendiá, uzávierka: 31. marec 2019, bližšie informácie:  
     https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

 štipendiá pre doktorandov, výskumná stáž 1 až 3 mesiace
 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením, 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov
 kofinancované štipendiá – sú určené študentom, ktorým finančná situácia umožňuje spolupodieľanie sa na financovaní ročného 
     študijného pobytu. Uchádzač získa štatút štipendistu a nárok na zdravotné poistenie (zdravotné + úrazové, zodpovednosť za škody, 
     repatriácia), oslobodenie od zápisného a štipendium, na ktorého výške sa finančne spolupodieľa. 

 Eiffelove štipendiá excelentnosti, uzávierka: 11. január 2019, bližšie informácie:  
      www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel; 

Eiffel Bourses d´Excellence na doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov; spoločné vedenie dizertačnej práce, maximálne 10 mesiacov)  
pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí zaviazať navštevovať kurz francúzštiny pred 
nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu: 1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode 
(life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom prostredí, informačné a komunikačné vedy; 2. ekonómia a manažment; 3. právo, 
politické vedy, medzinárodné vzťahy. 

 Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, IFREMER), 
bližšie informácie: https://wwz.ifremer.fr/Accueil-de-doctorants-et-de-post-doctorants
 štipendium na doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v júni

Štipendium je určené absolventom vysokých škôl (s titulom Master 2 alebo jeho ekvivalentom, ktorý umožňuje prijatie na 3. stupeň štúdia) 
a doktorandom.   

 štipendium na postdoktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v septembri 
Štipendium na 12-mesačné pobyty sú určené mladým vedeckým pracovníkom (do 35 rokov) s ukončeným doktorandským štúdiom.  
O štipendium sa nemôžu uchádzať vedci, ktorí už absolvovali postdoktorandský výskum na IFREMER.

 Národné stredisko astronomického výskumu (CNES) – štipendiá na výskumný pobyt, uzávierka: 31. marec (každoročne),  
     bližšie informácie: www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php; https://cnes.fr/en/web/CNES-en/7430-research-grants.php

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. 

 Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium Core Fellowship Program, uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie:
www.camargofoundation.org
The Camargo Foundation Core Fellowship Program je určený pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu francúzskej  
a frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov a vedcov v oblasti umenia  
a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 4-, 8- alebo 11-týždňový pobyt. 

 Le Studium – štipendiá pre výskumných pracovníkov, uzávierka: 9. február 2019, bližšie informácie:  
      http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship

Regionálna agentúra Le Studium ponúka v rámci štipendijného programu Smart Loire Valley Programme štipendiá na 1-ročné výskumné pobyty 
vo francúzskom regióne Centre-Val de Loire. 

GRÉCKO
 Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

5- až 10-mesačný výskumný pobyt                                                                                                            uzávierka: 26.február 2019

● akceptačný list
● grécky, anglický alebo francúzsky 
   jazyk

● školné nebude odpustené; 
   ak si štipendista vyberie 
   študijný program, za ktorý 
   sa platí školné, musí si ho 
   pokryť z vlastných zdrojov 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● 450 eur/mesiac
● jednorazový príspevok vo výške 500 – 550 eur
● jednorazový príspevok na cestovné v rámci 
   krajiny (ak si to vyžaduje výskumný zámer)  
   vo výške 150 eur

letný kurz modernej gréčtiny                                                                                                                     uzávierka: 26.február 2019

● základy gréckeho jazyka ● štipendium je určené
   uchádzačom, ktorí ešte 
   nezískali toto štipendium

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu  
   a späť

● celé pobytové náklady

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
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 Štipendiá Onassisovej nadácie, uzávierka: spravidla v januári/februári, bližšie informácie:  
     www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php

O štipendiá Alexander S. Onassis Public Benefit Foundation (Κοινωφελές Ίδρυμα Αλέξανδρος Σ. Ωνάσης) na realizáciu výskumného alebo 
študijného pobytu sa môžu uchádzať aj doktorandi a postdoktorandi. 

HOLANDSKO

 Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva, uzávierka: 31. január 2019, bližšie informácie: 
https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/
Kurz na Hague Academy of International Law je určený absolventom práva a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo 
francúzsky jazyk.  

CHORVÁTSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej  
     republiky (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)                                                                                   uzávierka: 7. február 2019

● akceptačný list 
● chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk
● vyplnená prihláška Ministerstva vedy, 
   školstva a športu Chorvátskej republiky

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 1 500 HRK/mesiac na pokrytie nákladov  
   na ubytovanie v študentských domovoch, na stravovanie 
   v študentských jedálňach a poplatky MHD

letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole                                                                      uzávierka: 7. február 2019
● základy chorvátskeho jazyka
● vyplnená prihláška Ministerstva vedy,  
   školstva a športu Chorvátskej republiky

● cestovné nákladydo miesta 
   pobytu a späť

● kurzovné
● ubytovanie
● stravné
● cestovné na miestnu dopravu

INDIA

 Štipendiá indickej vlády (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky Prijímajúca strana poskytuje

ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre                                     uzávierka: spravidla vo februári

● občan SR 
● vek od 21 do 35 rokov  
● dobrá znalosťangličtiny 
● základy hindčiny (jazyková úroveň A2)

● ubytovanie je zabezpečené v hosteli (za 250 rupií  
   mesačne), v ktorom je povinné bývanie  
● v hosteli je podávaná výlučne vegetariánska  
   strava

● 3 500 rupií mesačne 
● jednorazový príspevok 1 000 rupií na knihy 
● spiatočnú letenku 
● dopravu z letiska do Agry

INDONÉZIA

 Program indonézskej vlády Darmasiswa, uzávierka: spravidla vo februári,  
     bližšie informácie: https://www.kemlu.go.id/bratislava/lc/default.aspxk; http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/darmasiswa/;  
     http://apply.darmasiswa.kemdikbud.go.id/ 

Indonézska vláda ponúka v rámci programu Darmasiswa 6-mesačný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka (september 
– február) a ročný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka a umenia: tradičný tanec, tradičná hudba a indonézske remeslá 
(september – júl). Vekový limit pre uchádzačov je 35 rokov. Uchádzač musí byť slobodný (unmarried).

ISLAND

 Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka, uzávierka: spravidla 1. decembra, bližšie informácie:  
      www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en  

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium (od 1. septembra do 30. apríla) islandského jazyka ako druhého jazyka  
na Islandskej univerzite. O štipendium sa môžu uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského jazyka sú 
uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
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IZRAEL
 Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR  
hradí Prijímajúca strana poskytuje

8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt                                                                                                        uzávierka: 7. január 2019
● akceptačný list 
● anglický jazyk alebo hebrejčina 
● vek do 35 rokov 
● ďalšie podmienky stanovené univerzitou

● výber prebieha formou 
   osobného pohovoru 
● štipendisti na študijnom 
   pobyte môžu navštevovať
   prednášky
● štipendisti na výskumnom 
   pobyte neplatia školné, ale  
   nemôžu sa zúčastňovať 
   prednášok

● cestovné  
   náklady 
   do miesta  
   pobytu a späť

● študijný pobyt: štipendium môže byť 
   čiastočné alebo výnimočne úplné
   ● čiastočné štipendium zahŕňa: zdravotné 
      poistenie a bezplatné štúdium alebo 
      mesačný príspevok na životné náklady 
   ● plné štipendium zahŕňa: bezplatné štúdium, 
      mesačný príspevok na životné náklady  
      a zdravotné poistenie
● výskumný pobyt: štipendium pokrýva všetky 
   náklady 

letný kurz modernej hebrejčiny                                                                                                                           uzávierka: 7. január 2019

● základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický 
   jazyk 
● vek do 35 rokov

● výber prebieha formou 
   osobného pohovoru

● cestovné 
   náklady 
   do miesta  
   pobytu a späť

● bezplatné štúdium 
● diéty na pokrytie životných nákladov  
   (podľa podmienok jazykovej školy)  
● základné zdravotné poistenie 

 Štipendiá Nadácie Dana Davida, uzávierka: 10. marec 2019, bližšie informácie: www.dandavidprize.org
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 2019 sú to oblasti Macro History (past), Defending Democracy (present)  
a Combatting Climate Change (future).

ÍRSKO

 Walsh Fellowship Programme – výskumné štipendiá, uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie:  
      https://www.teagasc.ie/about/research--innovation/postgraduate-fellowships/call-for-applications/

Štipendijný program so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva, rozvoj vidieka, 
vidiecke prostredie a lesníctvo je určený absolventom VŠ a doktorandom, ktorým umožňuje pracovať na výskumnom projekte, ktorý zodpovedá 
prioritám výskumného programu inštitútu. Pobyt sa realizuje na rôznych inštitútoch írskeho Úradu pre rozvoj poľnohospodárstva  
a potravinárstva Teagasc. 

 Írska národná univerzita: Hardimanove doktorandské štipendiá, uzávierka: 15. február 2019, bližšie informácie:  
      www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/

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: biomedicínske vedy a inžinierstvo; sociálne vedy a verejná politika; životné prostredie, námorníctvo a energie; 
humanitné vedy v kontexte; informatika, fyzikálne a výpočtové vedy.

JAPONSKO
 Program japonskej vlády Monbukagakusho (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámka Prijímajúca strana poskytuje

výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé doktorandské štúdium                                                                   uzávierka: máj 2019

● japonský alebo anglický jazyk 
● ochota učiť sa japončinu (výučba prebieha v japončine) 
● pre uchádzačov narodených po 1. apríli 1985
● dobrý zdravotný stav 
● akceptačný list treba predložiť po osobnom  
   pohovore, do konca augusta 2019

● začiatok štipendijného pobytu: apríl alebo 
   október 2019
● prvých šesť mesiacov kurz japonského jazyka 
● súčasťou výberu je osobný pohovor a test  
   na japonskom veľvyslanectve

● letenku turistickej triedy
● od 143 000 do 145 000 
   jenov/mes.podľa zamerania 
   pobytu 
● školné 

 Japonská spoločnosť na propagáciu vedy – štipendiá pre zahraničných výskumníkov, uzávierka: v stanovených termínoch
niekoľkokrát do roka, bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english
Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researcher Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy (Japan Society for Promotion  
of Science)  je určený mladým výskumníkom (postdoktorandom). Podmienkou je kontakt na japonského školiteľa pred podaním žiadosti. 
Dlhodobé štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 1 až 12 mesiacov. Žiadosti sa podávajú buď prostredníctvom japonskej 
prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied (Odbor medzinárodnej 
spolupráce Úradu SAV – www.oms.sav.sk). 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
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JORDÁNSKO

 Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR) – štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov, uzávierka:  
     1. február 2019, bližšie informácie: www.acorjordan.org

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

KANADA

 Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v októbri,  
      bližšie informácie: www.vanier.gc.ca

Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD ročne. Návrh na 
udelenie štipendia Vanier CGS musí podať kanadská vysoká škola.

 Štipendiá na výskumné pobyty v kanadských laboratóriách v oblasti prírodných a technických vied, uzávierka: priebežne
(podľa vybranej univerzity), bližšie informácie: www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_eng.asp
Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ponúka štipendiá na 12- až 36-mesačné výskumné pobyty v laboratóriách počas 
doktorandského štúdia absolventom vysokých škôl a doktorandom. 

 Medzinárodná rada pre kanadské štúdiá – štipendiá pre absolventov a postdoktorandov, uzávierka: spravidla v novembri,
bližšie informácie: www.iccs-ciec.ca
The International Council for Canadian Studies ponúka absolventom vysokých škôl a postdoktorandom štipendiá na 1- až 3-mesačné výskumné 
pobyty v oblasti kanadských štúdií. 

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

Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

3- až 10-mesačný výskumný pobyt                                                                                                             uzávierka: 14. marec 2019

● kazašský alebo anglický jazyk
● akceptačný list vítaný

● štipendium
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 

KÓREJSKÁ REPUBLIKA
 Štipendiá kórejskej vlády (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky Prijímajúca strana poskytuje

celé doktorandské štúdium                                                                                                                                      uzávierka: február 2019

● magisterský diplom
● vek do 40 rokov
● kórejský alebo anglický jazyk
● dobrý zdravotný stav

● štúdiu predchádza ročná 
   jazyková príprava
● súčasťou výberového 
   konania je osobný pohovor  

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť  
● 900 000 wonov/mesačne 
● príspevok na výskum (humanitné a spoločenské vedy 210 000,   
   prírodné a technické vedy 240 000 wonov/semester)  
● 200 000 wonov pri príchode do krajiny 
● ročnú jazykovú prípravu 
● školné 
● náklady na tlač dizertačnej práce (od 500 000 do 800 000 wonov) 
● zdravotné poistenie 20 000 wonov

 KAIST – štipendiá na celé doktorandské štúdium, uzávierka: 22. marec 2019 (v prípade nevyčerpania kvóty)
KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) ponúka v rámci programu Embassy Recommendation Program občanom SR dve 
štipendiá. O štipendium sa môžu uchádzať absolventi 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú anglický alebo kórejský jazyk. 

 Graduate School of Korean Studies, uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.aks.ac.kr
Štipendium na doktorandské štúdium a výskumný pobyt so zameraním na humanitné vedy, umenie a spoločenské vedy. 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688
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LITVA

 Litovské štipendiá na zimné a letné jazykové kurzy, uzávierka: spravidla vo februári a v novembri, bližšie informácie:  
     http://stipendijos.lt, https://studyin.lt/scholarships/lithuanian-language-and-culture-courses-summer-and-winter/

Študenti sa môžu uchádzať o kurzy, ktoré sa uskutočnia v júli/auguste alebo vo februári. Kvóta pre „ostatné krajiny“, medzi ktoré patrí 
aj Slovensko, je 30 štipendií.

LOTYŠSKO

 Lotyšské štipendiá, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: http://www.viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/
Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.
 študijný/výskumný pobyt pre doktorandov 

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 670 eur/mesiac na maximálne 11 mesiacov. 
Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady 
spojené so zdravotným poistením.

 letná škola
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.

MACEDÓNSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva a vedy

Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)                                                                                                        uzávierka: 7. február 2019

● akceptačný list
● znalosť macedónskeho jazyka  
   alebo iného dohodnutého jazyka

● povinnosť zabezpečiť si  
   individuálne zdravotné 
   poistenie na vlastné náklady

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu  
   a späť 

● bezplatné štúdium
● študijné materiály
● štipendium 70 eur 
● ubytovanie na vysokoškolských internátoch
● verejná doprava

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

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

1- až 10-mesačný doktorandský pobyt                                                                                                        uzávierka: 17. december 2018

● interný doktorand
● akceptačný list
● potvrdenie o znalosti dohodnutého jazyka
● potvrdenie o zdravotnom stave

● maďarský jazyk alebo 
   iný dohodnutý jazyk 
   potvrdený v akceptačnom 
   liste 

● cestovné náklady  
   do miesta pobytu a späť
● štipendium  
   298,74 eur/mes. 

● ubytovanie na internáte  
   za úhradu

letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne)                                                                                                         uzávierka: 17. december 2018

● potvrdenie o znalosti maďarského jazyka;  
   uchádzači o jazykový kurz v anglickom jazyku  
   potvrdenie o úrovni anglického jazyka
● potvrdenie o zdravotnom stave

●  jazykové kurzy sa konajú  
   spravidla v Budapešti, 
   Debrecíne, Pécsi  
   a Szegede 

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● účastnícky poplatok  
   (náklady na štúdium,  
   exkurzie a ubytovanie)
● strava

 Verejná nadácia Tempus, bližšie informácie: http://tka.hu/ (podávanie žiadostí na www.scholarship.hu)
 Štipendiá na čiastočné alebo celé doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v januári/februári

Určené pre absolventov VŠ a doktorandov všetkých vedných odborov. Podmienkou je plynulá znalosť maďarčiny. Štipendium je podmienené 
následným prijatím na doktorandské štúdium na univerzite, kde sa nevyžaduje školné. Trvanie podpory je 36 mesiacov. 
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MEXIKO
 Štipendiá mexickej vlády (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)  
     (zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt, je súčasťou výzvy) 

Podmienky v čase podávania žiadosti Prijímajúca strana poskytuje

1- až 12-mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt                                               uzávierka: spravidla v júli

● španielsky jazyk 
● akceptačný list 

● školné 
● štipendium 12 066 pesos
● vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

celé doktorandské štúdium (ročné s možnosťou predĺženia 24 mesiacov)                                                          uzávierka: spravidla v júli

● absolvent 2. stupňa VŠ
• španielsky jazyk
• akceptačný list

● školné 
● štipendium 12 606 pesos  
● vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

ročný špecializačný pobyt                                                                                                                         uzávierka: spravidla v júli

• španielsky jazyk
• akceptačný list

● školné 
● štipendium 9 605 pesos  
● vnútroštátne cestovné z Mexico City do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

MOLDAVSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky

v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt                                                                                                     uzávierka: 5. február 2019

● znalosť moldavského alebo 
   anglického jazyka

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

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

NEMECKO
 Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line 
     na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de)
Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky DAAD poskytuje

krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov (1 – 6 mesiacov)                                                   uzávierka: 15. november a 30. apríl

● akceptačný list
● nemecký a/alebo anglický jazyk

● štipendista sa pred nástupom na pobyt 
   nesmie zdržiavať v Nemecku dlhšie ako  
   15 mesiacov 

● 850 – 1 200 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu

dlhodobé výskumné pobyty pre doktorandov (7 – 10 mesiacov)                                                                     uzávierka: 15. november

● doktorand
● akceptačný list
● nemecký a/alebo anglický jazyk

● štipendista sa pred nástupom na pobyt 
   nesmie zdržiavať v Nemecku dlhšie ako  
   15 mesiacov  

● 850 – 1 200 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu
● príplatok na študijný materiál a výskum
● prípadne príplatok na nájomné a rodinu

 Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie: 
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku 735 eur alebo 895 eur  
(v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane, maximálne dvakrát.

 Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny, uzávierka: 1. február, 1. jún  
      a 1. október, bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom (vo veku do  
27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na 2 roky s možnosťou predĺženia  
o ďalších 12 mesiacov.
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 Nadácia Friedricha Naumanna – študijné a výskumné pobyty, bližšie informácie: https://www.freiheit.org/stipendien

Friedrich Naumann Stiftung podporuje nadaných doktorandov na vysokých školách v Nemecku. Pri výbere sú uprednostnené ženy a doktorandi 
prírodných a technických vied a uchádzači z vyšších odborných škôl. Nadácia nepodporuje doktorandov v odbore medicína a stomatológia  
a postdoktorandov. 

 Nadácia Hannsa Seidela – štipendiá pre doktorandov zapísaných na nemeckých vysokých školách, bližšie informácie:  
      www.hss.de/stipendium.html 

Hanns Seidel Stiftung podporuje nadaných zahraničných doktorandov všetkých vedných disciplín, ktorí sú riadne zapísaní na vysokých školách  
v Nemecku. 

 Univerzita vo Würzburgu – štipendiá na študijné pobyty, uzávierka: spravidla 1. decembra, bližšie informácie: 
www.studienboerse.germanistik.uni-wuerzburg.de
Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung v spolupráci s Inštitútom pre nemeckú filológiu Univerzity vo Würzburgu ponúka štipendiá 
pre kvalifikovaných germanistov – doktorandov germanistiky na slovenskej univerzite a pre záujemcov o získanie doktorandského titulu na 
univerzite vo Würzburgu. Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho predĺžiť.

 Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium, uzávierka: 31. marec 2019, bližšie informácie: 
www.hector-fellow-academy.de/en/doktoranden.html 
Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti prírodných a technických 
vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú podporu na tri roky a zároveň 15 000 EUR ročne 
na ostatné výdavky.

 Inštitút Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá v Berlíne – výskumné granty na výskum v knižnici inštitútu,
uzávierka: 31. máj a 31. október (každoročne), bližšie informácie: www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html
Výskumné granty sú určené pre doktorandov s trvalým pobytom v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej sa Spojených štátov alebo Kanady  
v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia a ekonomika. 4- až 6-týždňový pobyt im má umožniť počiatočný výskum v knižnici 
Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá (The John F. Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite 
Berlín (Freie Universität Berlin). 

NOVÝ ZÉLAND

 Univerzita v Otagu – štipendium na doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie:  
      www.otago.ac.nz/study/scholarships/database/search/otago665476.html

Univerzita v Otagu poskytuje štipendium na doktorandské štúdium v interdisciplinárnom odbore BEATS (Buid Environmental and Active Trasport 
to School). 

NÓRSKO

 Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách, uzávierka: 1. apríl 2019, bližšie informácie: 
www.studyinnorway.no/Mobility-Grants 
Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom 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.  

POĽSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

1- až 3-mesačný výskumný pobyt                                                                                                             uzávierka: 19. február 2019

● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk uvedený v akceptačnom liste
● vyplnená prihláška Úradu pre uznávanie vzdelávania a medzinárodné 
   výmenné pobyty

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť
● štipendium 210 – 240 USD/ 
   mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie  
   a stravovanie za úhradu

letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne)                                                                                                 uzávierka: 19. február 2019

● základná znalosť poľského jazyka 
● prednosť majú slovakisti a polonisti

● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť

● náklady na letný kurz
● ubytovanie, stravovanie  
   a vreckové podľa 
   vnútroštátnych predpisov

 Štipendijný program Thesaurus Poloniae – Program Junior, uzávierka: 15. február a 15. júl (každoročne), bližšie informácie: 
http://mck.krakow.pl/thesaurus-poloniae
Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá doktorandom na 3-mesačné 
pobyty na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska a strednej Európy. 

13

http://www.hector-fellow-academy.de/en/doktoranden.html 
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73


BULLETIN SAIA 12/2018 

Téma/Príležitosti pre doktorandov
 Nadácia Krzysztofa Skubiszewského – štipendiá a granty pre končiacich doktorandov, uzávierka: spravidla v apríli,  
     bližšie informácie: www.skubi.net

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego ponúka štipendium na ročnú stáž a grant na dvojmesačnú stáž na Varšavskej 
univerzite alebo inej poľskej univerzite so zameraním na právo, politické vedy a súčasnú históriu.

PORTUGALSKO

 Štipendiá portugalskej vlády na 1-mesačný letný kurz portugalského jazyka a kultúry a na 8-mesačný študijný pobyt   
      v oblasti portugalského jazyka a kultúry, uzávierka: spravidla v auguste/septembri, bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt

RAKÚSKO
 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (www.aktion.saia.sk, uzávierka žiadostí on-line na www.scholarships.at)

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

Podmienky v čase podávania žiadosti AKCIA hradí

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

● akceptačný list
● dve odporúčania (z toho jedno od školiteľa)

● mesačné štipendium max. 1 050 eur
● štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium

štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)                                                                                             uzávierka: priebežne

● pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie ● štipendium 90 eur/deň 

štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)                                                                                       uzávierka: 15. marec 

● odporúčanie od vysokoškolského učiteľa vítané (v prípade 
   doktoranda od školiteľa) 
● v roku 2019 sa môžu uchádzať doktorandi zo spoločenskovedných odborov 

● štipendium 345 eur  
● náklady na letný kurz
● ubytovanie

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

I. Cielená projektová podpora Akcie                                                                                                                  uzávierka: 15. október 

Podporované oblasti: 
● organizácia rakúsko-slovenských školení, 
● organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov, 
● doktoráty pod dvojitým vedením, trvanie projektu max. 36 mesiacov, podpora max. 20 000 EUR na rok

II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie                                                                  uzávierka: 15. marec, 15. máj, 15. október 

Zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky 
obmedzené, max. trvanie projektu 12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR

 Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum – štipendium Ernsta Macha, uzávierka:  
     1. február 2019, bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 

Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium mimo Rakúska, alebo 
práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 1 050 eur/mes. (v prípade štipendistu nad 30 rokov s doktorátom:  
1 150 eur/mes.).

 Európske fórum Alpbach 2019 – štipendiá na kongres a letnú školu, uzávierka: 29. marec 2019,  
      bližšie informácie: www.alpbach.org

V rámci Európskeho fóra Alpbach (EFA) sa každoročne uskutočňujú letné školy so zameraním na ekonómiu a európske záležitosti. Študenti 
vysokých škôl do 30 rokov a učitelia vysokých škôl do 40 rokov získavajú v prípade úspešného výberu zľavu zo školného (podrobnosti na 
webovej stránke fóra). Študenti VŠ a absolventi do 30 rokov sa môžu uchádzať o štipendium na pobyt na fóre a sprievodných podujatiach.
Témou fóra, ktoré sa uskutoční od 14. do 30. augusta 2019, bude Sloboda a bezpečnosť (Liberty and Security).
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RUMUNSKO
 Program spolupráce medzi  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom národného školstva 
    Rumunska v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk) 

Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt                                                                                     uzávierka: 5. február 2019

● akceptačný alebo pozývací list 
● rumunský alebo anglický jazyk   

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● príplatok ku štipendiu 153 – 166 USD podľa  
   ročníka doktorandského štúdia

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravovanie za rovnakých podmienok  
   ako pre občanov Rumunska

letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry                                                                                    uzávierka: 5. február 2019

● základy rumunského jazyka ● cestovné náklady do miesta pobytu a späť ● náklady spojené s kurzom vrátane cestovného  
   v Rumunsku
● stravu, ubytovanie

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

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana  
poskytuje

1- až 10-mesačný výskumný pobyt                                                                                                             uzávierka: 7. február 2019

● akceptačný list, resp. pozývací list
● ruský jazyk

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

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

● bezplatné štúdium

1-mesačný letný kurz ruského jazyka                                                                                                         uzávierka: 7. február 2019

● ruský jazyk
● lekárske potvrdenie o spôsobilosti  
   absolvovať kurz 

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

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

● bezplatný kurz

SINGAPUR

 Program SINGA, uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore- 
      International-Graduate-Award-SINGA

The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka vynikajúcim študentom z celého sveta štipendiá na 4-ročné doktorandské štúdium 
na troch singapurských univerzitách – Nanyang Technological University, National University of Singapore, Singapore University of Technology 
and Design. 

SLOVINSKO
 Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom kultúry SR

a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky
a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na 
www.granty.saia.sk)

Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt                                                                                     uzávierka: 7. február 2019

● akceptačný list   
● slovinský alebo iný dohodnutý jazyk
● vek do 26 rokov (štúdium) alebo do 30 rokov (výskum)

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť ● bezplatné štúdium
● ubytovanie v internáte
● štipendium 296 eur/mes. 

letná škola a seminár slovinského jazyka                                                                                                   uzávierka: 7. február 2019

● základy slovinského jazyka ● cestovné náklady do miesta pobytu a späť ● bezplatné štúdium
● bezplatné ubytovanie, stravu
● vreckové
● vnútroštátnu prepravu
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SRBSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom  
    školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa  
    podávajú on-line na www.granty.saia.sk) 

Podmienky v čase podávania žiadosti MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt                             uzávierka: 7. február 2019

● srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk ● cestovné náklady do miesta 
   pobytu a späť

● štipendium podľa vnútroštátnych predpisov  
   – 15 000 srbských dinárov/mesiac

letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry                                                                                   uzávierka: 7. február 2019

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

● bezplatné štúdium
● bezplatné ubytovanie
● stravu za nižší poplatok
● štipendium 10 000 srbských dinárov
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť

ŠVAJČIARSKO
 Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov  
     (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)   

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky Prijímajúca strana  
poskytuje

štipendium na doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov)                                                                   uzávierka: spravidla v novembri

● absolvent 2. stupňa VŠ ● akceptačný list
● vek do 35 rokov ● štipendium 1 920 CHF/mes.

štipendium na výskumný pobyt (maximálne 12 mesiacov)                                                                     uzávierka: spravidla v novembri

● doktorand
● vek do 35 rokov

● štipendium je možné využiť iba na študijné/výskumné pobyty  
   na švajčiarskych univerzitách a technických vysokých školách
● cestovné náklady ani školné nie sú hradené

● štipendium 1 920 CHF/mes.

 Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
 The Senior Fellowship Programme, uzávierka: 4. marec 2019, bližšie informácie:  
      https://careers.smartrecruiters.com/CERN/fellowships 

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:

 The Doctoral Student Programme, uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie: https://careers.cern/students
Štipendium je určené absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodovedné, technické vedy, aplikované vedy  
s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane Slovenska), ktorí sú zapísaní  
na doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma).

TAIWAN

 Taiwanský štipendijný program, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé doktorandské štúdium  
(maximálne 4 roky). 

 Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES), uzávierka: spravidla
v marci, bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem naučiť sa 
mandarínsky jazyk, spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi Taiwanom a domovskou krajinou.

 Taiwanský medzinárodný doktorandský program TIGP, uzávierka spravidla v apríli, bližšie informácie: 
http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php; http://tigp.sinica.edu.tw/Scholarship.html
Taiwan International Graduate Program (TIGP) Academia Sinica umožňuje 3-ročné doktorandské štúdium so zameraním na prírodné  
a technické vedy. Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské štúdium a ovládať anglický jazyk. 
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TALIANSKO

 Štipendiá talianskej vlády, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/opportunita/  
      a Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, https://iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/borse_di_studio 

Ponuka býva spravidla zverejnená v apríli, prihlasovanie je na portáli Study in Italy (https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse). V ponuke 
spravidla bývajú aj štipendiá na časť doktorandského štúdia, na výskumný pobyt v talianskych štátnych univerzitách/výskumných pracoviskách, 
verejných múzeách a archívoch či kurzy talianskeho jazyka a kultúry pre pokročilých. 

 Scuola Normale Superiore – štipendiá na celé doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v júni, 
bližšie informácie: http://phd.sns.it 
Scuola Normale Superiore (Pisa, Florencia) ponúka ročne 91 štipendií na 3- až 4-ročné doktorandské štúdium v oblastiach ako dejiny umenia,  
filozofia, moderná literatúra, moderná a súčasná história, biofyzikálne vedy, metódy a modely molekulárnych vied, matematika, finančná 
matematika, fyzika, politické vedy a sociológia. Štipendium pokrýva školné a životné náklady. Uchádzači (vo veku do 30 rokov) musia mať 
ukončený taliansky laurea magistrale alebo ekvivalentný stupeň štúdia realizovaný mimo Talianska. Štipendiá sú udeľované na základe 
akademickej a vedeckej práce uchádzača a pohovorov.

TURECKO

 Turecké štipendiá (Türkiye Burslari), uzávierka: spravidla v marci/apríli a priebežne (štipendiá na výskumné pobyty),  
      bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 Štipendiá na celé doktorandské štúdium (pre uchádzačov do 35 rokov):
- 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)

 Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) 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)

 Turecká rada pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) – štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia, 
      uzávierka: spravidla v apríli a októbri (štipendiá pre výskumných pracovníkov), priebežne (štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov),  
      bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Program Research Fellowship Programme for International Researchers je určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým 
postdoktorandom (vo veku do 35 rokov) na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku. Uchádzač musí mať pozývací list z vysokej školy alebo 
výskumnej inštitúcie v Turecku. Štipendistom je poskytnuté mesačné štipendium a cestovný grant.

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

Podmienky v čase podávania žiadosti Poznámky MŠVVaŠ SR hradí Prijímajúca strana poskytuje

1- až 10-mesačný výskumný pobyt                                                                                                             uzávierka: 14. marec 2019

● akceptačný alebo pozývací list
● ukrajinský alebo ruský jazyk

● pas platný 3 mesiace  
   po ukončení pobytu

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

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

seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)                                                                                                       uzávierka: 14. marec 2019

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

● cestovné náklady 
   do miesta pobytu a späť

● stravu
● ubytovanie
● bezplatné štúdium 
● vreckové

USA

 Štipendium na výskumný pobyt v laboratóriách spoločnosti Symantec, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie:
https://www.symantec.com/about/careers/graduate-fellowship
Symantec Research Labs Graduate Fellowships umožňujú absolvovať doktorandom technického zamerania ročný výskumný pobyt  
v laboratóriách spoločnosti Symantec. 
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Téma/Príležitosti pre doktorandov
 Štipendiá Gettyho nadácie na výskumné a umelecké pobyty, uzávierka: v závislosti od konkrétneho programu, bližšie 

informácie: www.getty.edu/foundation/apply/
The Getty Foundation poskytuje štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov zamerané na umenie a výskum umenia, konzervovanie 
umeleckých diel, manažment a riadenie v oblasti umenia. Nadácia poskytuje rôzne granty podľa aktuálne stanovených priorít. 

VEĽKÁ BRITÁNIA A SEVERNÉ ÍRSKO

 Warburgov inštitút Londýnskej univerzity (University of London), uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: 
http://warburg.sas.ac.uk/research
The Warburg Institute ponúka doktorandom a postdoktorandom so zameraním na históriu a kultúru štipendiá na krátkodobé a dlhodobé pobyty, 
ktoré sa budú realizovať na School of Advanced Study v Londýne. Štipendiá sú určené doktorandom s minimálne jedným rokom výskumu na 
dizertačnej práci a postdoktorandom maximálne rokov od získania titulu PhD.  

 Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky, uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie: 
http://apply.supa.ac.uk/
Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky  
(Astronomy and Space Physics, Condensed Matter and Materials Physics, Energy, Particle Physics, Photonics, Physics and Life Sciences, 
Nuclear and Plasma Physics) na 3,5-ročné doktorandské štúdium v Škótsku na niektorej z 8 univerzít združenia (Aberdeen, Dundee, Edinburgh, 
Glasgow, Heriot-Watt, St. Andrews, Strathclyde, University of the West of Scotland). 
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy 
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné 
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené 
otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.  
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.  
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to 
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,  
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2019 on-line na www.stipendia.sk

 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

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 a medikov. 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici

Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)

Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách 
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb 
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch 
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej  
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie. 
Bližšie informácie: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/

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

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.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2019

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

Štipendiá UWC na medzinárodný bakalaureát
Uzávierka: 17. január 2019

Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú určené študentom  
2. a 3. ročníka gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB – International 
Baccalaureate), štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na 
cestovné a vreckové. Výška štipendia je určená na základe finančných možností rodiny študenta. Na roky 2019/2020  
a 2020/2011 sú v ponuke štipendiá na školy UWC v Arménsku, Bosne a Hercegovine, Hong Kongu, Taliansku a v USA. 
Bližšie informácie: www.uwc.sk

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2019

Štipendiá sú určené na magisterské štúdium a na študijný pobyt v rámci doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt  
občanom krajín V4 na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt v inej krajine V4 (Česko, 
Maďarsko, Poľsko, Slovensko) alebo na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne  
a Hercegovine, Čiernej Hore, Gruzínsku, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 BELGICKO
Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné štipendiá vo Flámsku
uzávierka: 1. február 2019

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt (maximálne 6 mesiacov) akademikom a vedeckým pracovníkom v oblasti 
holandských štúdií. Cieľom pobytu je výskum v rámci doktorandskej alebo habilitačnej práce. Štipendijný fond nepodporuje 
postdoktorandské projekty.  
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/financieringen/31-onderzoeksbeurzen

Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 21. február 2019 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://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: 14. marec 2019 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

 BULHARSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 5. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk 

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)  
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt   
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk 
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz bulharského jazyka    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení 
môžu byť študenti slovanských jazykov.

 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: 14. február 2019 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.

AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január 2019 (Priority Application Deadline)

Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems – 
AIPES) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na medzinárodný letný kurz v oblasti politickej ekonómie  
v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2019 sa kurz uskutoční od 13. júla do 3. augusta.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
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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Akadémia vied Českej republiky – Fellowship Josefa Dobrovského
Uzávierka: 28. február 2019

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/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/fellowshipy/fellowship-j.-dobrovskeho/

 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva 
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk 

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

 ročný študijný pobyt pre študentov medicíny
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky 
alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou.  

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

 ČÍNA – HONGKONG
Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 31. december 2018 

Hongkonská Lingnan University (Liberal Arts 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/

 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 2019 (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://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/
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 2019 

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 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo 
spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship; http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-0

 FÍNSKO 
EDUFI Fellowships
Uzávierka: 5 mesiacov pred plánovaným pobytom

Štipendium je na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou 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.cimo.fi/programmes/edufi_scholarships/edufi_fellowships

Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra (Suomen kielen ja kulttuurin) pre absolventov a výskumníkov
Uzávierka: 2 mesiace pred plánovaným nástupom 

Štipendium je určené absolventom (minimálne magisterského stupňa) alebo výskumníkom v oblasti fínskeho jazyka a kultúry 
alebo ugrofínskych jazykov na krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt na fínskej univerzite. 
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 
Uzávierka: 31. marec 2019

Francúzska vláda ponúka občanom SR 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)

 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), 

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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- 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.

 kofinancované štipendiá COLAS – MEAE – sú určené študentom 4. až 6. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore stavebné 
    inžinierstvo (pozemné stavby, riadenie projektov výstavby…) na ročný študijný pobyt na Univerzite Cergy Pontoise  
    s možnosťou získať diplom Master 2 (Stavebné inžinierstvo; špecializácia Projektovanie a inžinierstvo verejných stavieb).  
    Udelenie štipendia je podmienené prijatím uchádzača na Univerzitu Cergy Pontoise (Université de Cergy-Pontoise;  
    https://www.u-cergy.fr/fr/index.html)
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/.

Eiffelove štipendiá excelentnosti
uzávierka: 11. január 2019

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské a doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov; spoločné vedenie dizertačnej práce, 
maximálne 10 mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí 
zaviazať navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:  
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom 
prostredí, informačné a komunikačné vedy; 2. ekonómia a manažment; 3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy. 
Bližšie informácie: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel 

Le Studium – štipendiá pre výskumných pracovníkov 
Uzávierka: 9. február 2019

Regionálna agentúra Le Studium ponúka v rámci štipendijného programu Smart Loire Valley Programme štipendiá pre 
výskumných pracovníkov na 1-ročné výskumné pobyty vo francúzskom regióne Centre-Val de Loire.  
Bližšie informácie: http://www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 26. február 2019 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.

 HOLANDSKO
Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 31. január 2019

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

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
https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/
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Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné štipendiá
uzávierka: 1. február 2019

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt (maximálne 6 mesiacov) akademikom a vedeckým pracovníkom v oblasti holandských 
štúdií. Cieľom pobytu (v Holandsku alebo Flámsku) je výskum v rámci doktorandskej alebo habilitačnej práce. Štipendijný fond 
nepodporuje postdoktorandské projekty.  
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/114-scholarship-fund-research

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk 

 
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú 
chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)  
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

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

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

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

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

 IZRAEL 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva 
a vedy 
Uzávierka: 7. január 2019 on-line na www.granty.saia.sk

 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov

 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov 
    2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2018

Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu v rámci Visiting Professors Program uchádzať  
o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmanovom vedeckom inštitúte (Weizmann Institute of Science). Pobyt sa uskutoční medzi 
októbrom 2019 a septembrom 2020.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
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Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2019

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 2019 sú to oblasti Macro History (past), 
Defending Democracy (present) a Combatting Climate Change (future).
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org

 ÍRSKO 
Hardimanove doktorandské štipendiá
Uzávierka: 15. február 2019

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/

 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2019 

Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. 
Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa skladá z týždňového seminára o Japonsku, 
4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať 
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo, 
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia. 
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 JORDÁNSKO
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR) – štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2019 

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

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašs-
kej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 14. marec 2019 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.

http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
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Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 MAĎARSKO
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS 
Uzávierka: 31. január 2019 (mobility v rámci sietí a mimo sietí) on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info, https://tka.hu/new/11105/ceepus-prolongation-of-submission-
deadline-for-studentteacher-mobility-applications-to-hungary-31-january-2019

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

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 5. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk

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

 5- až 10-mesačný študijný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 NEMECKO
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 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/

Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá na rok 2020
Uzávierka: 31. január 2019

Herzog August Bibliothek ponúka čiastkové alebo plné štipendiá na 2- až 12-mesačné pobyty výskumných pracovníkov 
zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov. 
Bližšie informácie: www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html

27

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
https://ceepus.saia.sk/
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215


BULLETIN SAIA 12/2018

Štipendiá a granty 
Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. január 2019

Klassik Stiftung Weimar poskytuje štipendiá na 1- až 6-mesačný výskum absolventom, postdoktorandom a vedeckým 
pracovníkom v oblasti dejín kultúry, ktorí pre svoj výskum potrebujú dokumentačné materiály z weimarských fondov.
Bližšie informácie: www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215

Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2019

 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

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2019

Občania Európskej únie sa môžu uchádzať o čiastkové štipendiá na bakalárske a magisterské kurzy, ktoré sa uskutočnia  
v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) Univerzity v Oslo. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť 
anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS). V roku 2019 sa kurzy uskutočnia od 22. júna do  
2. augusta. 
Bližšie informácie: www.uio.no/english/studies/summerschool/

Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 1. apríl 2019

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

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelá-
vania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 19. február 2019 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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Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 15. február 2019

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 2019 (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: max. 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: max. 1 050 EUR/mes. 

 štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: max. 1 400 EUR/mes. 

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac) 
Štipendiá sú určené pre študentov 1., 2. a 3. stupňa VŠ. Výška štipendia: 345 EUR + hradený kurz a ubytovanie.  
V roku 2019 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi zo spoločenskovedných 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 

Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade  
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu  
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. február 2019 (štipendium Ernsta Macha) a 1. marec 2019 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.).

 Štipendium 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. + mesačný príspevok na mobilitu 600 eur (pri 
pobytoch dlhších ako 3 mesiace). 

 Štipendium 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. + mesačný príspevok na mobilitu 600 eur (pri 
pobytoch dlhších ako 3 mesiace).

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 
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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 66 070 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora 
72 630 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/

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 5. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester) 
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. 

 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo 
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončených minimálne 4 semestre; rusisti 2 semestre) a študentom  
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list (u študentov ruského jazyka je akceptačný list vítaný). 
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.

 2-mesačná jazyková stáž
Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka 
A. S. Puškina v Moskve. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. 
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt musí byť absolvovaný na štátnej vysokej škole.

 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte 
ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.

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

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

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ a absolventom 1. 
stupňa VŠ.

Jazyková stáž pre učiteľov (2 týždne)
Uzávierka: 10. január 2019

Dvojtýždňová stáž je určená učiteľom ruského jazyka a učiteľom predmetov vyučovaných v ruskom jazyku v základných, 
stredných a jazykových školách a učiteľom pre kontinuálne vzdelávanie pre ruský jazyk. Cieľom stáže je poskytnúť učiteľom 
možnosť praktického zdokonalenia sa v používaní ruského jazyka v rámci jeho kulturologického aspektu, umožniť im získať 
prehľad o moderných metodikách a didaktických pomôckach výučby ruského jazyka na primárnom, nižšom sekundárnom 
a vyššom sekundárnom stupni vzdelávania a ponúknuť im skúsenosť s vyučovaním ruského jazyka ako cudzieho jazyka vo 
vybranej vzdelávacej inštitúcii v Rusku. Úspešným uchádzačom ruská strana poskytne bezplatné štúdium, ubytovanie vo 
vysokoškolských internátoch za úhradu a slovenská strana uhradí výdavky spojené s vycestovaním do miesta štúdia a späť. 
Bližšie informácie: https://mpc-edu.sk/vyzva-na-dvojtyzdnovu-jazykovu-staz-v-ruskej-federacii-na-skolsky-rok-2019-2020

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

 SRBSKO
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania na roky
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk

 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo 
iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

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

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) na letnú školu
Uzávierka: 31. január 2019 (letná škola), 3. marec 2019 (The Fellowship Programme)

 Štipendium na letnú školu
Letná škola je určená študentom v odboroch stavebné inžinierstvo, elektrika, elektromechanika, zdravie, bezpečnosť  
a životné prostredie, informačné technológie, materiálové technológie, mechanika a fyzika (ukončené minimálne 3 roky 
denného štúdia) s dobrou znalosťou angličtiny, znalosť francúzštiny je vítaná.
Bližšie informácie: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999679008793-summer-student-programme-member-and-
non-member-states-
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 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: https://careers.smartrecruiters.com/CERN/fellowships

 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu
Uzávierka: 15. január 2019

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

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 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 

Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú 
skúšku a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov  
do 45 rokov):
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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 UKRAJINA

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 14. marec 2019 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
Letné kurzy Benjamina Franklina 
Uzávierka: 1. február 2019 

Program Benjamin Franklin Summer Institute umožňuje stredoškolským študentom (vo veku 16 až 18 rokov) štvortýždňový 
pobyt v USA. Kurzy sú zamerané na riešenie globálnych problémov, ktorým čelí európska a americká mládež. Hostiteľskou 
inštitúciou v roku 2019 bude Purdue University vo West Lafayette v štáte Indiana. 
Bližšie informácie: https://sk.usembassy.gov/education-culture/academic-exchange-programs/ben-franklin-tfsi/

Americké letné semináre
Uzávierka: 1. február 2019 

Fulbrightove letné semináre amerických štúdií sú 6-týždňové multidisciplinárne programy, zamerané na rôzne aspekty americkej 
spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na akademických inštitúciách. 
Vhodnými kandidátmi (vo veku 30 až 50 rokov) sú pedagógovia, vedúci katedier, špecialisti pripravujúci učebné osnovy, autori 
vysokoškolských resp. stredoškolských učebníc. Semináre sa konajú v mesiacoch jún – august na univerzitách v USA. 
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare
Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 15. február 2019 

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

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej 
Uzávierka: 30. marec 2019

Univerzita v Pittsburgu ponúka v rámci programu Nationality Rooms možnosť absolvovať výskumný štipendijný pobyt v 
rámci štipendia Ruth Crawford Mitchell (RCM) 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
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 VEĽKÁ BRITÁNIA

Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov 
Uzávierka: 18. január 2019 

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo 
6-mesačný študijný pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.  
Bližšie informácie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-fellowship

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
Uzávierka: 28. február 2019 

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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 CERN: VZDELÁVACIE POBYTY PRE UČITEĽOV STREDNÝCH ŠKÔL 

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) vo Švajčiarsku ponúka v roku 2019 dva 2-týždňové 
vzdelávacie programy pre učiteľov stredných škôl: Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov 
(The International High School Teacher Programme) a Týždne učiteľov (The International Teacher Weeks 
Programme). Oba programy prebiehajú v anglickom jazyku a sú určené pre aktívnych učiteľov fyziky z celého 
sveta. Ich cieľom je okrem podpory profesijného rozvoja učiteľov v oblasti časticovej fyziky a podpory výučby 
časticovej fyziky na stredných školách aj výmena znalostí a skúseností medzi učiteľmi rôznych národností a 
popularizácia fyziky v triede a mimo triedy. 
Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov sa uskutoční od 7. do 20. júla a Týždne učiteľov od  
4. do 17. augusta. Cestovné a pobytové náklady počas trvania programu hradí CERN. Uzávierka podávania 
prihlášok je 13. január 2019. 
Bližšie informácie: http://teacher-programmes.web.cern.ch/itp/international-teacher-programmes

 SÚŤAŽ ECONOMICUS 2018

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom 
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, vyhlásila súťaž vedeckých prác v oblasti 
ekonomických vied Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Súťaž je spojená s ocenením za 
najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie) 
uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.
Do súťaže možno do 31. januára 2019 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku  
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2018. Svoje odborné práce môžu prihlásiť 
mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách 
ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách (veková 
hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce).  
Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/

 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako  jednotného spoločenstva. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie 
rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym 
rozmerom. Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov 
Európskej únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. 
Termín na podávanie prihlášok je 28. januára 2019.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk

 LEKTORI/ASISTENTI VÝUČBY ANGLICKÉHO JAZYKA Z USA  
     PRE SLOVENSKÉ STREDNÉ ŠKOLY 

Slovenské stredné školy majú možnosť uchádzať sa o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok 
2019/2020. Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom podmienkou je nástup 
na začiatku školského roka. Školy môžu zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 
vyučovacích hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť 
prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie. Fulbrigtova komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium 
a hradí zdravotné poistenie, a tak škole nevzniká žiadna finančná záťaž. Lektor/asistent nepotrebuje pracovné 
povolenie a všetky záležitosti spojené s pobytom v SR vybavuje komisia. Na základe finančných prostriedkov, ktoré 
má komisia na školský rok 2019/2020 k dispozícii, môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta. 
Prednosť budú mať školy, ktoré doteraz nemali možnosť zúčastniť sa tohto programu. 
Žiadosti možno podať elektronicky do 15. januára 2019.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/194-lektori-asistenti-vyucby-anglickeho-jazyka-z-usa-pre-
slovenske-stredne-skoly-2019-2020
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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.

 12. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2019
22. – 24. január 2019, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha

 International Education Fair IEFG 2019 
22. a 23. február 2019, Tbilisi, Gruzínsko
Bližšie informácie: http://educationfair.ge/

 Study and Go Abroad Fair, február – marec 2019, Kanada
Vancouver (28. február), Montreal (2. marec), Toronto (3. marec)
Bližšie informácie: http://recruitincanada.com/

 35th IEFT Turkey Fairs Spring 2019, február – marec 2019, Turecko
Ankara (24. február), Izmir (26. február), Istanbul (ázijská časť: 28. február; európska časť: 2. a 3. marec) 
Bližšie informácie: www.ieft.net/i/yurtdisi-egitim/ieft_turkey_fairs

 Study in Europe Fair Ukraine
2. marec 2019, Kyjev, Ukrajina (registrácia vystavovateľov je do 15. januára 2019)
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/14/

 Profesia days 2019
6. – 7. marec 2019, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
7. – 10. marec 2019, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 ZurichEduCaExpo 2019 – 3rd International Education & Career Exhibition 
      12. a 13. marec 2019, Zürich, Švajčiarsko
      Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/ZurichEduCaExpo-2019/
 Study in Europe Virtual Fair Ecuador/Peru 
      11. máj 2019 (registrácia vystavovateľov je do 15. januára 2019)
      Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/15/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Seminár ACA (Academic Cooperation Association): What’s new in Brussels? Recent developments  
      in European policies and programmes 
     1. február 2019, Brusel, Belgicko 

Bližšie informácie: https://acaevents.events.idloom.com/whats-new-in-brussels

 14th Conference & Exhibition of Asia-Pacific Association for International Education (APAIE) 
      25. až 29. marec 2019, Kuala Lumpur, Malajzia

Bližšie informácie: https://www.apaie2019.org/
 7. stretnutie Rektorskej konferencie a Študentského fóra ASEF (ARC7): Higher Education taking Action 
     towards the Sustainable Development Goals: Perspectives from Asia and Europe
     11. až 14. máj 2019, Bukurešť, Rumunsko

Bližšie informácie: http://asef.org/projects/themes/education/4512-7th-asef-rectors-conference-and-students-
forum-arc7

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