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PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV 2019
Už niekoľko rokov sú na jeseň témou Bulletinu SAIA príležitosti pre stredoškolákov a maturantov.  
Aj tento rok sme pripravili základné informácie o možnostiach štúdia v zahraničí a na Slovensku, ako aj  
o možnostiach financovania štúdia, teda o štipendiách, grantoch a iných možnostiach finančnej 
podpory, o ktoré sa môžu uchádzať stredoškoláci a/alebo absolventi stredných škôl. 
Tieto informácie sme vydali ako samostatnú publikáciu s názvom „Príležitosti pre stredoškolákov  
a maturantov”, ktorú si možno stiahnuť na www.saia.sk v časti „Bulletin SAIA a iné publikácie”.
V publikácii nájdete okrem štipendií pre stredoškolákov alebo absolventov stredných škôl zoznam 
všetkých 40 vysokých škôl/univerzít (spolu s ich webovými stránkami), ktoré poskytujú na Slovensku 
vysokoškolské štúdium. Z nich 20 je verejných, 3 štátne, 12 súkromných a 5 zahraničných. 

Informáciám o štúdiu v krajinách Európskej únie je venovaných veľa rôznych portálov. Všeobecným je 
portál, spravovaný Európskou komisiou https://ec.europa.eu/education/study-in-europe. Viaceré krajiny 
majú portály typu Štúdium v.../Study in..., na ktorých záujemcovia nájdu informácie o krajine, 
dôvodoch, prečo študovať práve v nej, o školskom systéme, o študijných príležitostiach, o prihlasovaní 
sa na štúdium, o štipendiách, grantoch či pôžičkách, o podmienkach pobytu, nákladoch na štúdium, 
pobyt a pod. 
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KOĽKO STOJÍ ŠTÚDIUM V EÚ?
Do publikácie sme pripravili (najčastejšie z údajov zverejnených na portáloch typu study in...) tabuľku orientačných súm 
školného či povinných poplatkov, ako aj priemerných mesačných životných nákladov v jednotlivých krajinách Európskej 
únie (uvádzame ich v eurách, aj keď sa v niektorých krajinách neplatí eurom). Vo všeobecnosti platí, že vo väčších mestách sú 
životné náklady vyššie. Ich výška je však rôzna aj podľa typu ubytovania (internát, privát) a môže sa pohybovať od 50 do  
400 EUR/mesiac, spôsobu stravovania, typu dopravy, životného štýlu (voľnočasové aktivity). 
Bezplatné štúdium spravidla platí pre verejné/štátne vysoké školy/univerzity a študijné programy vyučované v úradnom jazyku 
danej krajiny. Na súkromných školách sa zväčša platí školné. Školné sa môže platiť aj za programy vyučované v inom ako úradnom 
jazyku danej krajiny. Výška školného je v niektorých krajinách rôzna podľa stupňa štúdia, študijného programu  
a prestíže školy. Niektoré krajiny stanovujú alebo odporúčajú rámce školného (spravidla jeho minimálnu a maximálnu výšku),  
v niektorých krajinách školné uhrádza štát, pričom umožňujú aj štúdium tzv. samoplatcov (v prípadoch, ak uchádzač spĺňa kritériá 
na prijatie, škola má kapacitu na jeho prijatie, ale naplnila už kvótu štátom financovaných študentov).

Krajina
(dĺžka bakalárskeho 
štúdia)

Školné a/alebo povinné poplatky
(bakalárske štúdium pre občanov EÚ)

Priemerné 
životné náklady/
mesiac (EUR)

Portál typu study in...

Belgicko
(3 roky)

Flámsko: 890 EUR/rok (za niektoré programy môže byť 
školné vyššie) 
Valónsko: maximálne 835 EUR/rok

850 až 930 www.studyinbelgium.be  
www.studyinflanders.be

Bulharsko
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné (v bulharčine);
pre samoplatcov je školné 2 900 až 8 000 EUR/rok 460 až 530 www.neaa.government.bg

Cyprus
(4 roky)

na štátnych školách je štúdium bezplatné; 
na súkromných je školné okolo 8 000 EUR/rok 500 až 750 www.highereducation.ac.cy

Česko
(3 až 4 roky)

na verejných a štátnych školách je štúdium bezplatné 
(v češtine), v iných jazykoch od 0 do 20 000 EUR/rok
na súkromných školách sa platí školné (výšku určujú 
jednotlivé školy)

315 až 800 www.studyin.cz 

Dánsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné 450 až 750 www.studyindenmark.dk

Estónsko 
(3 roky)

štúdium v estónčine je bezplatné; 1 660 až 7 500 EUR/
rok (štúdium v angličtine) 400 až 950 www.studyinestonia.ee

Fínsko 
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné; platí sa poplatok miestnej únii 
študentov 80 až 100 EUR 700 až 900 www.studyinfinland.fi 

Francúzsko 
(3 roky)

na verejných vysokých školách sa neplatí školné, iba 
registračný poplatok (170 EUR/rok); 
na súkromných školách sa školné pohybuje od 1 500 
do 15 000 EUR/rok

900 až 1 100 www.campusfrance.org

Grécko 
(4 roky)

na verejných školách sa neplatí školné
(všetky vysoké školy sú verejné) 550 www.studyingreece.edu.gr

Holandsko 
(3 až 4 roky)

od 2 087 EUR/rok (študenti 1. ročníka platia polovicu) 800 až 1 100 www.studyinholland.nl 

Chorvátsko 
(3 roky)

prvý rok štúdia je bezplatný; ďalšie roky 800 až  
3 600 EUR/rok 400 až 700 www.studyincroatia.hr

http://www.studyinbelgium.be
http://www.studyinflanders.be
http://www.neaa.government.bg
http://www.highereducation.ac.cy
http://www.studyindenmark.dk
www.studyinestonia.ee
www.studyinfinland.fi/
http://www.campusfrance.org
http://www.studyingreece.edu.gr
http://www.studyincroatia.hr
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Krajina
(dĺžka bakalárskeho 
štúdia)

školné a/alebo povinné poplatky
(bakalárske štúdium pre občanov EÚ)

priemerné 
životné náklady/
mesiac (EUR)

portál typu stydy in...

Írsko 
(3 roky)

štúdium je bezplatné (za študentov, ktorí spĺňajú 
kritériá, ho uhrádza HEA (Higher Education Authority) 580 až 1 000 www.educationinireland.com

Litva 
(4 roky)

1 300 až 5 500 EUR/rok 350 až 800  www.studyin.lt

Lotyšsko 
(3 až 4 roky)

2 000 až 15 000 EUR/rok 450 až 700 www.studyinlatvia.eu

Luxembursko 
(3 roky)

200 až 400 EUR/semester 800 až 1 500 https://cedies.public.lu

Maďarsko 
(3 až 4 roky)

1 000 až 3 000 EUR/rok (vybraným študentom  
s výbornými študijnými výsledkami môže financovať 
školné maďarská vláda)

500 www.studyinhungary.hu

Malta 
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné 620 www.ncfhe.gov.mt 

Nemecko 
(3 roky)

na štátnych školách je bezplatné štúdium,
platí sa však semestrálny príspevok (cca. 250 EUR);
na súkromných školách je školné od 2 000 do 20 000 
EUR/rok

850 www.study-in-germany.de

Poľsko 
(3 až 3,5 roka)

na verejných vysokých školách je štúdium bezplatné 
(štúdium v poľštine); za štúdium v inom jazyku a na 
neverejných školách sa platí od 2 000 do 6 000 EUR/
rok (MBA programy od 8 000 do 12 000 EUR/rok)

350 až 550 http://go-poland.pl

Portugalsko 
(3 až 4 roky)

školné na štátnych vysokých školách je od 631 do 
1 068 EUR/rok; 
na súkromných školách je vyššie (od 3 300 EUR/rok)

800 až 900 www.study-research.pt

Rakúsko 
(3 až 4 roky)

školné sa platí v prípade prekročenia  štandardnej 
dĺžky štúdia (363,36 EUR/semester). 850 www.studyinaustria.at

Rumunsko 
(3 roky)

2 000 až 5 000 EUR 600 www.studyinromania.gov.ro

Slovinsko 
(3 roky)

štúdium je bezplatné 550 až 700 http://studyinslovenia.si

Španielsko 
(4 roky)

platí sa školné, jeho výšku stanovujú regionálne vlády 
a rámec centrálna vláda na princípe tzv. platby za 
kredit (od 12,50 do 30 EUR; 1 rok = 60 kreditov);
školné na súkromných školách je od 5 000 do  
18 000 EUR/rok (na obchodných školách môže byť 
vyššie, do 28 000 EUR).

600 až 900
(v Madride  
a Barcelone  
800 až 1 000)

http://sepie.es

Švédsko 
(3 roky)

štúdium je bezplatné 815 www.studyinsweden.se

Taliansko 
(3 roky)

platí sa školné; na verejných školách od 900 do  
4 000 EUR/rok, na súkromných od 6 000 do  
20 000 EUR/rok

700 až 1 000  
(v Miláne a Ríme 
do 1 450)

https://studyinitaly.esteri.it

Veľká Británia  
a Severné Írsko*
(3 až 4 roky)

v Anglicku, Walese a Severnom Írsku sa platí školné: 
Anglicko: do 9 250 GBP
Wales: do 9 000 GBP
Severné Írsko: do 4 160 GBP
v Škótsku je štúdium bezplatné, hradí ho SAAS 
(Student Awards Agency For Scotland); o úhradu treba 
požiadať, nie je poskytovaná automaticky 

500 až 1 000 https://study-uk.britishcouncil.org

* Veľká Británia a Severné Írsko (Spojené kráľovstvo) sa v súčasnosti pripravuje na odchod z Európskej únie (tzv. brexit). Malo by sa 
tak stať k 31. októbru 2019. Slovenské ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí pripravilo k brexitu informačnú platformu 
https://www.mzv.sk/europske-zalezitosti/brexit, ktorej cieľom je poskytnúť praktické informácie občanom a podnikateľskej obci, ako aj 
odporúčania a rady pre riešenie životnej či ekonomickej situácie zasiahnutej brexitom. Základné informácie týkajúce sa vysokoškolského 
štúdia v Spojenom kráľovstve po brexite sú na stránke https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/brexit/studium.
Britská vláda prisľúbila, že pre študentov z EÚ, ktorí začnú štúdium v akademickom roku 2019/2020, zostanú poplatky a finančná pomoc 
na rovnakej úrovni, ako v súčasnosti, a bez ohľadu na to, kedy Spojené kráľovstvo skutočne opustí EÚ. Z dlhodobého hľadiska je však 
pravdepodobné, že študenti z EÚ budú musieť po brexite platiť vyššie sadzby a poplatky, podobné tým ako už v súčasnosti platia študenti  
z tretích krajín. 

http://studyinlatvia.lv
http://www.studyinhungary.hu
http://www.studyinslovenia.si
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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: 31. október 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

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 31. október 2019 (mobility v rámci sietí) a 30. november 2019 (freemoveri) on-line na www.ceepus.info

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

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu 
Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje 
študentov technických odborov 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: https://ecflabs.org/step-travel-grants

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

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
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://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
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 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

Štipendijný program Opatrenia Marie Sklodowskej-Curie – Marie Sklodowska Curie Actions H2020 (MSCA)
Uzávierka: 26. september 2019 

COFUND (Marie Skłodowska-Curie Co-Funding of Regional, National and International Programmes)
Cieľom schémy COFUND je podpora regionálnych, národných a medzinárodných programov, zameraných na excelentnosť  
v oblasti vzdelávania výskumníkov, ich mobility a kariérneho rozvoja. Predstavuje dodatočný zdroj financovania nových  
a existujúcich doktorandských a štipendijných programov, čím umožňuje posilnenie medzisektorovej a medzinárodnej mobility 
výskumných pracovníkov.
Bližšie informácie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-
cofund-2019

Štipendiá UniCredit & Universities Foundation
Uzávierka: 15. november 2019

UniCredit & Universities Foundation ponúka mladým absolventom ekonómie, bankovníctva a financií na absolvovanie 
doktorandských kurzov na akejkoľvek univerzite sveta v akademickom roku 2020/2021 štipendium Criveli Europe  
a štipendium Marca Fanna (Marco Fanno Scholarship).
Bližšie informácie: https://www.unicreditfoundation.org/en/proposals/18th-crivelli-europe-scholarship.html;
https://www.unicreditfoundation.org/en/proposals/marco-fanno-scholarship-.html

 ČESKO
Nadácia pre rozvoj vzdelávania – štipendiá pre slovenských študentov 1. ročníka českej VŠ
Uzávierka: 25. september 2019 

Štipendijný program Ľahší rozbeh podporuje slovenských študentov prijatých do 1. ročníka na českej VŠ jednorazovým 
finančným grantom. Do konca októbra bude každý uchádzač e-mailom informovaný, či postúpil do 2. kola (osobný pohovor  
v Prahe alebo v Brne). 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2019, 30. november 2019 (literárny program) 

 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

 Vyšehradský literárny rezidenčný program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt na 6 týždňov
alebo na 3 mesiace je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, 
publicistom a žurnalistom.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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 ČÍNA – HONGKONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: 2. december 2019 

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

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2019 

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo  
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné 
znalosti anglického jazyka.
Bližšie informácie: www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme; 

 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: 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. 

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. október 2019

Estónske ministerstvo školstva a výskumu ponúka cudzincom – študentom bakalárskeho (v poslednom ročníku), magisterského 
a 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 
maximálne 5 mesiacov a v prípade študentov bakalárskeho štúdia na maximálne 2 mesiace, je určené na pokrytie nákladov 
na pobyt, cestovné náklady, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je 
podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus

 FÍNSKO 
EDUFI Fellowships
Uzávierka: 5 mesiacov pred plánovaným pobytom

Štipendium je 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: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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 FRANCÚZSKO
Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium Core Program
Uzávierka: 1. október 2019

The Camargo Foundation Core 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 6-, 8- alebo 11-týždňový pobyt. 
Bližšie informácie: https://camargofoundation.org/programs/camargo-core-program/

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

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

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2019 

Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje 
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti 
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru  
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti. 
Bližšie informácie: https://english.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en 

Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
Uzávierka: 1. december 2019 

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

 IZRAEL 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva 
a vedy 
Uzávierka: 7. november 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

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 Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2019

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 2020 a septembrom 2021.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: 6. november 2019 

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.
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom dvore audítorov
Uzávierka: 31. október 2019

Stáže v trvaní 3, 4 alebo 5 mesiacov sú určené občanom EÚ, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo absolvovali 
najmenej 4 semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou dvora audítorov (audit, rozpočet, účtovníctvo, 
administratíva, ľudské zdroje, preklad, komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo). V závislosti od dostupných rozpočtových 
prostriedkov môže byť stáž platená (1 350 EUR/mesačne) alebo neplatená.
Bližšie informácie: www.eca.europa.eu/sk/Pages/traineeshipcomplet.aspx 

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 17. december 2019 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

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

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

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

Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

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

http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. november 2019 

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

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2019, 30. november 2019 (literárny program) 

 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

 Vyšehradský literárny rezidenčný program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt na 6 týždňov
alebo na 3 mesiace je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, 
publicistom a žurnalistom.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády pre zahraničných študentov na rok 2020
Uzávierka: 27. september 2019 

Mexická vláda v rámci programu štipendií pre zahraničných študentov ponúka uchádzačom zo Slovenskej republiky tieto typy 
štipendijných pobytov:

 študijný semestrálny/trimestrálny pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia

 výskumný 1- až 12-mesačný pobyt počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia

 špecializačný 1-ročný pobyt

 magisterské 2-ročné štúdium

 doktorandské 3- alebo 4-ročné štúdium

 špecializačný 3-ročný pobyt v oblasti medicíny

Štipendijné pobyty je možné realizovať od 1. marca do 10. decembra 2020.

Uchádzači zo Slovenska si môžu podať žiadosť dvoma spôsobmi: elektronicky cez mexický systém SIGCA (Sistema de Gestión 
de Cooperación Académica): https://sigca.sre.gob.mx alebo elektronicky + poštou (t.j. aj v tlačenej verzii) cez slovenský systém 
(www.granty.saia.sk).
Aktuálna výzva na rok 2020: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_
Excelencia_2020.pdf
Bližšie informácie: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

 NEMECKO
Štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou
Uzávierka: 30. september 2019 v SAIA on-line na www.granty.saia.sk a zároveň na www.funding-guide.de

Štipendium na 4-mesačný pobyt je určený germanistom (absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia), ktorí už majú 
skúsenosť s vyučovaním nemčiny ako cudzieho jazyka. Začiatok pobytu je 1. apríla 2020.

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692
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Štipendiá DAAD pre Slovensko 
Uzávierka: 15. november 2019 a 1. december 2019 (jazykové kurzy) v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de;  
štipendiá pre absolventov a letné jazykové kurzy zároveň aj v SAIA (on-line na www.granty.saia.sk a v papierovej podobe) 

 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl 
 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty 
 Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty
 Štipendiá na štúdium v rámci spoločných doktorandských programov (cotutelle)
 Štipendiá na absolvovanie výskumných pobytov v rámci doktorátov pod dvojitým vedením
 Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov
 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD 
 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl 

DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 30. september 2019 (architekti), 15. október 2019 (umelci: hudba), 31. október 2019 (umelci: herectvo)  
a 30. november 2019 (umelci: výtvarné umenie) v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de 

 Študijné štipendiá pre absolventov architektúry
Štipendiá umožňujú mladým architektom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež 
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí 
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Uchádzať sa môžu študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl v odbore architektúra. 

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: hudba

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež 
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí 
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl odboru hudba. 

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: herectvo

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež 
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí 
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl odboru herectvo. 

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna 
    komunikácia, film 

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež 
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí 
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl odborov výtvarné umenie, dizajn/
vizuálna komunikácia a film.

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 
Uzávierka: 1. október 2019

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gaststipendium) na rezidenčný pobyt  
v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa  
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady. 
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de

Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2019

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.
Bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

http://www.granty.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=718
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
http://www.artists-unlimited.de
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Inštitút Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá – výskumné granty na výskum v knižnici inštitútu
Uzávierka: 31. október 2019

Výskumné granty (Kennedy Grants Program) sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí 
pracujú na téme týkajúcej sa Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia  
a ekonomika. Pobyt, ktorý môže trvať 2 až 4 alebo 4 až 6 týždňov, 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). 
Bližšie informácie: www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. november 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

Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2019

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.
Bližšie informácie: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

 POĽSKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2019, 30. november 2019 (literárny program) 

 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

 Vyšehradský literárny rezidenčný program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt na 6 týždňov
alebo na 3 mesiace je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, 
publicistom a žurnalistom.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 PORTUGALSKO
Postdoktorandské štipendium pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 8. október 2019

Nadácia „la Caixa“ ponúka postdoktorandské štipendiá pre mladých výskumníkov na výskumné pobyty v Portugalsku  
a Španielsku. The Postdoctoral Junior Leader fellowships je rozdelený do dvoch schém: Incoming a Retaining. 
V rámci schémy Incoming bude udelených 30 štipendií pre výskumníkov z celého sveta na realizáciu trojročného výskumného 
projektu v akreditovaných výskumných strediskách. Uchádzač nesmel za posledné tri roky pred uzávierkou žiadosti študovať 
alebo pracovať v Portugalsku viac ako 12 mesiacov. V rámci schémy Retaining bude udelených 15 štipendií pre výskumníkov  
z celého sveta na výskumný pobyt na ktorejkoľvek univerzite alebo výskumnom centre v Portugalsku a Španielsku. Uchádzač  
o štipendium musel počas posledných troch rokov študovať alebo pracovať v Portugalsku viac ako 12 mesiacov. 

Bližšie informácie: https://obrasociallacaixa.org/en/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/becas-de-posgrado/
becas-postdoctorales-junior-leader/descripcion-del-programa

http://www.daad.de
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 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 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 

1. Cielená projektová podpora Akcie (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).

2. 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)

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/

Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2019 

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) 
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo  
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné 
znalosti anglického jazyka.
Bližšie informácie: www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme; 

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. december 2019 (pobyty začínajúce sa v auguste 2020) 

The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka vynikajúcim študentom z celého sveta štipendiá na 4-ročné 
doktorandské štúdium na troch singapurských univerzitách (Nanyang Technological University, National University of Singapore, 
Singapore University of Technology and Design). 
Bližšie informácie: www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-kratkodobe-pobyty/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
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 ŠPANIELSKO
Postdoktorandské štipendium pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 8. október 2019

Nadácia „la Caixa“ ponúka postdoktorandské štipendiá pre mladých výskumníkov na výskumné pobyty v Portugalsku  
a Španielsku. The Postdoctoral Junior Leader fellowships je rozdelený do dvoch schém: Incoming a Retaining. 
V rámci schémy Incoming bude udelených 30 štipendií pre výskumníkov z celého sveta na realizáciu trojročného výskumného 
projektu v akreditovaných výskumných strediskách. Uchádzač nesmel za posledné tri roky pred uzávierkou žiadosti študovať 
alebo pracovať v Španielsku viac ako 12 mesiacov. V rámci schémy Retaining bude udelených 15 štipendií pre výskumníkov  
z celého sveta na výskumný pobyt na ktorejkoľvek univerzite alebo výskumnom centre v Portugalsku a Španielsku. Uchádzač  
o štipendium musel počas posledných troch rokov študovať alebo pracovať v Španielsku viac ako 12 mesiacov. 

Bližšie informácie: https://obrasociallacaixa.org/en/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/becas-de-posgrado/
becas-postdoctorales-junior-leader/descripcion-del-programa

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 7. november 2019 on-line na www.granty.saia.sk 

 štipendium pre umelcov/študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách a konzervatóriách
Štipendium sa udeľuje na magisterské štúdium na konzervatóriách alebo umeleckých školách, ktoré sú súčasťou odborných 
vysokých škôl. Je určené študentom 2. stupňa VŠ umeleckého zamerania vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa  
o štipendium). Vyžaduje sa akceptačný list.

 štipendium na výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom  na maximálne 12-mesačný pobyt. Pre uchádzačov platí veková hranica 35 rokov  
(v čase uchádzania sa o štipendium).

 štipendium pre postdoktorandov
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom na výskumný pobyt na prehĺbenie poznatkov  
a uskutočnenie výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť. 
V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 5 rokov. Uprednostnení budú 
uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov.

 štipendium na postgraduálny pobyt

Štipendium je určené absolventom magisterského štúdia vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium) na 
doktorandský pobyt v trvaní 12 až 36 mesiacov vo všetkých akademických oblastiach. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí 
plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Vyžaduje sa akceptačný list.

Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.

 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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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Fulbrightove štipendiá na školský rok 2020/2021
Uzávierka: 14. október 2019

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program)
Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre 
výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou  
v oblasti klinickej medicíny. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie

Štipendijný program FLEX
Uzávierka: 17. október 2019 

Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý administruje American 
Councils for International Education. Tento rok sa do programu môžu prvýkrát prihlásiť aj slovenskí stredoškoláci (študenti  
1. a 2. ročníka stredných škôl alebo 5. a 6. ročníka 8-ročných gymnázií narodení od 15. júla 2002 do 15. júla 2005). Prihlášky  
sa podávajú on-line na https://ais.americancouncils.org/flex.
Bližšie informácie: http://discoverflex.org
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 Nitrianska galéria: Nakopni umeleckú scénu k životu! 

Nitrianska galéria ponúka mladým profesionálnym umelcom, študentom alebo absolventom vysokých umeleckých 
škôl zo Slovenska a zahraničia, kurátorom a ateliérom vysokých výtvarných škôl možnosť zorganizovať v roku 
2020 ich vlastné výstavné projekty. Cieľom otvorenej výzvy je podpora a prezentácia súčasného slovenského a 
zahraničného umenia. Galéria ponúka kurátorom a umelcom na realizáciu ich projektov dva výstavné priestory. 
Galéria vystavovateľom poskytne  technické vybavenie, asistenciu pri inštalovaní, prevoz diel galerijnou dodávkou, 
tlač a distribúciu pozvánok a propagáciu. Projekty je možné zaregistrovať do 30. septembra 2019.
Bližšie informácie: https://nitrianskagaleria.sk/vyzva2020/ 

 Európska Noc výskumníkov 2019 (27. september) 

Už v poradí 13. ročník festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2019 sa uskutoční 27. septembra.  
Mottom tohtoročného festivalu je „Život ako ho (ne)poznáme“. 
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (4. – 10. november)  

Od 4. do 14. novembra 2019 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí 
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ktoré pri 
príležitosti TVT 2019 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC budú zverejnené 
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk. 
Súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku je aj 14. ročník výtvarnej súťaže žiakov základných škôl, 
osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl vo veku od 9 do 16 rokov – téma tohtoročnej súťaže 
je „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet“; a 7. ročník fotografickej súťaže pre študentov stredných 
a vysokých škôl, doktorandov a mladých ľudí do 30 rokov – témou súťaže tento rok sú „Prvky okolo nás“. 
Uzávierka oboch súťaží je 4. októbra 2019. 
Bližšie informácie: www.tyzdenvedy.sk
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 Konferencie o vzdelávaní

 Konferencia ACA: The engaged university. Linking the global and the local
17. a 18. október 2019, Bled, Slovinsko 
Bližšie informácie: https://acaevents.events.idloom.com/the-engaged-university-linking-the-global-and-the-local

 14th European Quality Assurance Forum
21. až 23. november 2019, Berlín, Nemecko
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/33-2019-european-quality-assurance-forum.html

 Seminár ACA: From physical to virtual? Internationalising higher education in the digital age
22. november 2019, Brusel, Belgicko 
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=11360

 15th Conference & Exhibition of Asia-Pacific Association for International Education (APAIE):
Bridging Oceans – Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific

      22. až 26. marec 2020, Vancouver, Kanada
Bližšie informácie: https://www.apaie2020.org/

 17. medzinárodná konferencia učiteľov nemeckého jazyka IDT 2021
      2. až 7. august 2021, Viedeň, Rakúsko

Bližšie informácie: https://www.idt-2021.at/

 Štipendiá pre učiteľov nemeckého jazyka 

Goetheho inštitút v Bratislave ponúka učiteľom nemeckého jazyka (ktorí učia na základných, stredných školách, 
pracujú vo vzdelávaní dospelých alebo vzdelávaní učiteľov nemčiny) štipendiá na semináre a vzdelávacie kurzy, 
ktoré organizuje. Uzávierka prihlášok je 15. októbra 2019. 
Bližšie informácie: https://www.goethe.de/ins/sk/sk/spr/unt/for/deu.html.
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 Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,  
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.

 Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019
24. – 26. september 2019, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
17. – 19. október 2019, Graz, Rakúsko
Bližšie informácie: www.best-graz.at

 26. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno
22. – 25. október 2019, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno

 Univerzitný deň pracovných príležitostí UMB: Zo školy na zimák
29. október 2019, Banská Bystrica, Slovensko
Bližšie informácie: www.umb.sk/kalendar-udalosti/zo-skoly-na-zimak-univerzitny-den-pracovnych-prilezitosti-11435.
html

 7. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 
5. – 6. november 2019, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/

 Veľtrh práce JobSpoTT 
11. november 2019, Trnava, Slovensko
Bližšie informácie: https://jobspott.sk/

 Veľtrh Study in Europe Ethiopia 2019
16. november 2019, Adis Abeba, Etiópia 
Veľtrh európskych vysokých škôl v rámci projektu podporeného EK, koordinuje Campus France 
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/16/

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
21. – 24. november 2019, Salzburg, Rakúsko
Bližšie informácie: www.best-salzburg.at

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
4. – 5. december 2019, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

 13. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2020
21. – 23. január 2020, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha

 BaselEduCa Expo 2020 – 4th International Education & Career Exhibition
25. – 26. marec 2020, Bazilej, Švajčiarsko
Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/BaselEduCa-Expo-2020/

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/zo-skoly-na-zimak-univerzitny-den-pracovnych-prilezitosti-11435.html
https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/zo-skoly-na-zimak-univerzitny-den-pracovnych-prilezitosti-11435.html
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