


Vítame vás na webinári!

Otázky môžete písať do chatu, 
budeme na nich odpovedať priebežne a na konci webináru.



Štipendiá do Nemecka
(DAAD a iné programy)

 Úvod – predstavenie SAIA

 DAAD – poznaj svojho donora

 Štipendiá a granty DAAD pre 
občanov SR

 Všeobecné pravidlá DAAD

 Typy štipendií DAAD na študijné, 
výskumné, umelecké pobyty a letné 
jazykové kurzy

 Ďalšie programy DAAD

 Iné štipendijné programy na pobyty 
do Nemecka



SAIA, n. o. – Slovenská akademická 
informačná agentúra

je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 
1990 svojimi programami a službami posilňuje 

občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii 
vzdelávania a vedy na Slovensku.



SAIA vám pomôže, keď:

hľadáte finančnú 
podporu na 

študijný/výskumný 
pobyt

potrebujete
konzultovať svoje 

podkladové materiály

hľadáte informácie o 
štúdiu/výskume v 

zahraničí

chcete vedieť, ako sa 
uchádzať o 

štipendium/grant



POSKYTUJE INFORMÁCIE A PORADENSTVO pre 
záujemcov o štúdium v zahraničí a na 
Slovensku 

ORGANIZUJE SEMINÁRE A 
INFORMAČNÉ DNI 
o štipendiách a grantoch na 
pobyty v zahraničí 

ORGANIZUJE 
VÝBEROVÉ KONANIA
na štipendijné pobyty do 
rôznych krajín sveta 

VYDÁVA 
PUBLIKÁCIE 
o štúdiu v zahraničí 
a mesačník Bulletin 
SAIA 

SPROSTREDKUJE INFORMÁCIE ZÁUJEMCOM  V REGIÓNOCH 
prostredníctvom pracovísk 

v Žiline, Nitre, Banskej Bystrici, Košiciach

KOORDINUJE PRIJATIA 
ZAHRANIČNÝCH ŠTIPENDISTOV
MŠVVaŠ SR na študijné a výskumné 
pobyty v SR 

SAIA, n. o. - SLOVENSKÁ AKADEMICKÁ INFORMAČNÁ AGENTÚRA



Pracoviská SAIA



Všetky informácie na www.saia.sk

Vyhľadávanie štipendií a grantov 
na www.granty.saia.sk



Programy administrované SAIA
AKADEMICKÉ MOBILITY
Štipendiá na základe bilaterálnych dohôd a 
ponúk zahraničných vlád

www.saia.sk

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ 
PROGRAM na podporu mobilít
www.stipendia.sk
www.scholarships.sk

AKCIA RAKÚSKO –
SLOVENSKO, spolupráca 
vo vede a vzdelávaní

www.aktion.saia.sk

STREDOEURÓPSKY 
VÝMENNÝ PROGRAM 
PRE UNIVERZITNÉ 
ŠTÚDIÁ

www.ceepus.info

EURAXESS SLOVENSKO, 
centrá pre výskumných 
pracovníkov a výskumné 
organizácie

www.euraxess.sk



 DAAD je asociácia nemeckých vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií a ich 
študentských organizácií (241 inštitúcií a 104 študentských organizácií)

 DAAD je najväčšia grantová organizácia v oblasti medzinárodných výmenných 
programov pre študentov a výskumníkov na svete (od r. 1925 podporila viac ako 
2,6 mil. štipendistov)

 Podporuje internacionalizáciu nemeckých univerzít, propaguje germanistiku a 
nemecký jazyk v zahraničí, pomáha pri zriaďovaní vysokoškolských inštitúcií a 
podporuje kultúrne a vzdelávacie politiky v rozvojových krajinách

Nemecká akademická výmenná služba



TYP ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU DĹŽKA PODPORY UZÁVIERKA

ŠTIPENDIÁ NA ĎALŠIE VZDELÁVANIE pre 

absolventov germanistiky v krajinách s 

nemeckou menšinou

4 mesiace

30. september v SAIA 

a zároveň on-line 

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ pre absolventov VŠ 

(Masterstudium) 10 až 24 mesiacov

15. november v SAIA a zároveň 

on-line 

ŠTIPENDIÁ NA KRÁTKODOBÉ VÝSKUMNÉ 

POBYTY pre doktorandov a mladých 

vedeckých pracovníkov

1 až 6 mesiacov

15. november a 30. apríl v 

DAAD a zároveň on-line 

ŠTIPENDIÁ NA DLHODOBÉ VÝSKUMNÉ 

POBYTY pre doktorandov 7 až 12 mesiacov

15. november a 30. apríl on-

line 

VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIUM V RÁMCI 

DOKTORÁTOV POD DVOJITÝM VEDENÍM/ 

SPOLOČNÝCH DOKTORANDSKÝCH 

PROGRAMOV (COTUTELLE) 

Max. 2 roky

15. november v DAAD a 

zároveň on-line 

ŠTIPENDIÁ NA LETNÉ KURZY NEMČINY pre 

študentov VŠ

3 až 4 týždne 1. december v SAIA a zároveň 

on-line 

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIUM NA 

DOPLŇUJÚCE/MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM V 

ODBORE ARCHITEKTÚRA pre absolventov

10 až 24 mesiacov

30. september v DAAD a 

zároveň on-line 

TYP ŠTIPENDIJNÉHO PROGRAMU DĹŽKA PODPORY UZÁVIERKA

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIUM NA 

DOPLŇUJÚCE/MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

V DIVADELNOM ODBORE pre absolventov

10 až 24 mesiacov

2. november v DAAD a zároveň 

on-line

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIUM NA 

DOPLŇUJÚCE/MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

V ODBORE HUDBA pre absolventov

10 až 24 mesiacov

15. október v DAAD a zároveň 

on-line

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIUM NA 

DOPLŇUJÚCE/MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 

V ODBORE VÝTVARNÉ UMENIE, VIZUÁLNA 

KOMUNIKÁCIA, DIZAJN A FILM pre 

absolventov

10 až 24 mesiacov

30. november v DAAD a 

zároveň on-line

PROGRAM VÝMENY OSOB PRACUJÚCICH NA 

SPOLOČNÝCH PROJEKTOCH

1 až 2 roky Obvykle v júni na SAV

ODBORNÉ EXKURZIE A ŠTUDENTSKÉ PRAXE 7 až 12 dní 1. február, 1. máj, 1. 

september on-line

Štipendiá DAAD a Nemeckého centra pre 

letectvo a astronautiku (DLR) pre 

doktorandov, postdoktorandov a vedeckých 

pracovníkov

36 mesiacov

6 až 24 mesiacov

1 až 3 mesiace

On-line

Berlínsky program pre umelcov 12 / 6 mesiacov 1. december v DAAD Berlín

Prehľad štipendií a grantov DAAD
pre občanov SR 



Všeobecné podmienky pre štipendiá DAAD

Štipendium na celé bakalárske štúdium sa neudeľuje

Podpora DAAD nie je určená pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia

Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o 
štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.

Študijné a výskumné pobyty možno absolvovať na štátnych a štátom 
uznaných vysokých školách a výskumných ústavoch v Nemecku.



Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové 
hranice, platia však tieto obmedzenia:

1. absolventi – v čase uchádzania sa o štipendium štúdium ukončené 
pred max. 6 rokmi,

2. doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začali 
doktorandské štúdium pred max. 3 rokmi,

3. postdoktorandi, resp. mladí vedeckí pracovníci – v čase uchádzania 
sa o krátkodobé štipendium (do 6 mesiacov) ukončili doktorandské 
štúdium pred max. 4 rokmi.



O štipendiách podrobne....



Študijné 
štipendiá

Výskumné 
štipendiá

Umelecké 
štipendiá



Študijné štipendiá



Študijné štipendiá 

Štipendium na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých 
vedných disciplín

Štipendium:  

- absolvovanie doplňujúceho štúdia (Aufbaustudium)/ študijného programu Master (Masterstudium)

- trvanie programov na nemeckých školách 3 až 4 semestre

- udelenie štipendia na jeden akademický rok
s možnosťou získať štipendium na ukončenie celého štúdia na základe dobrých výsledkov z 1. roka štúdia

- absolvovanie ročného študijného pobytu v rámci aktuálneho domáceho štúdia 2. stupňa
v prípade ak v rámci 2-ročného štúdia na domácej škole uchádzač žiada o ročný pobyt v Nemecku, je  
potrebné doložiť doklad o uznaní roka stráveného na nemeckej VŠ a doklad o tom, že nebude prekročená
štandardná dĺžka štúdia 



Štipendium na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín

- bližšie informácie o študijných programoch: internetové stránky nemeckých VŠ

- databáza všetkých študijných programov: www.hochschulkompass.de

- ďalšie informácie o študijných možnostiach v Nemecku: www.daad.de

Prijatie na VŠ si štipendisti zabezpečujú sami. Predkladanie žiadostí o štipendium a prijatie VŠ sú nezávislé 
procesy, udelenie štipendia je podmienené prijatím na VŠ. Z dôvodu zvýšenia šancí na prijatie na nemeckú 

VŠ, je potrebné vybrať si 3 študijné programy na rôznych VŠ. 

http://www.hochschulkompass.de/
http://www.daad.de/


Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín

Kto sa môže uchádzať o štipendium? 

študenti posledného ročníka Bc. štúdia

absolventi Bc. štúdia

študenti posledného ročníka VŠ

absolventi VŠ     

ukončenie štúdia pred max.6 rokmi 

X bez vekového obmedzenia 

X v čase podávania žiadosti sa uchádzač nesmie zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov 

X doktorandi nie sú oprávnení uchádzať sa o toto štipendium 

Požiadavky na uchádzača: 

dobré študijné výsledky 

presvedčivý odborný program a osobná motivácia

ukončené Bc. štúdium resp. VŠ štúdium 

dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického jazyka    



Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín

Uzávierka žiadostí:   15. november  

v SAIA on-line a zároveň v papierovej podobe
on-line na www.funding-guide.de 

Dĺžka pobytu:   10 - 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného programu)

Štipendium:   850 EUR/mesiac, cestovné, príplatok k poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj 
príplatok na nájomné a rodinu 

Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne DAAD:

- on-line jazykový kurz nemeckého jazyka "Deutsch-Uni Online (DUO)
- v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný)

- príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu
- odpustenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF alebo DSH



K online žiadosti je potrebné nahrať tieto dokumenty: 

•on-line formulár DAAD

•štruktúrovaný životopis 

•odborná, osobná motivácia, popis študijného zámeru, študijné výsledky

•oficiálny popis študijného programu nemeckej VŠ (v prípade výberu 3 študijných programov
je potrebné k žiadosti priložiť popisy všetkých 3)

•výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov (v angličtine/ nemčine resp. preklad)

•diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške

•maturitné vysvedčenie 

•doklad o jazykových znalostiach uchádzača DAAD Sprachzeugnis (onSET testovanie), potvrdený lektorom DAAD,  
ktorý pôsobí na slovenskej VŠ (https://bit.ly/2XnYWJS) / jazykový certifikát/ nemecké alebo rakúske maturitné 
vysvedčenie. V prípade ak študijný program bude prebiehať v anglickom jazyku: TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL/ 
Certificates/ iný ekvivalentný jazykový doklad

•ďalšie podkladové materiály 

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64

https://bit.ly/2XnYWJS
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64


Po odoslaní žiadosti v on-line systémoch je potrebné do SAIA, n. o. doručiť: 

•vytlačený a podpísaný formulár zo systému www.saia.sk (v slovenskom jazyku)

•formulár z elektronického systému www.funding-guide.de spolu so všetkými prílohami 
(v nemeckom/ anglickom jazyku)  

Odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného VŠ učiteľa min. s akademickým titulom PhD. je potrebné doručiť DAAD 
v Bonne. Odporúčanie musí byť ručne podpísané!

Súčasťou výberového konania je osobný pohovor s vybranými uchádzačmi, ktorý prebehne počas zasadania 
výberovej komisie v Bratislave. 

http://www.saia.sk/
http://www.funding-guide.de/


Štipendium na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky

Štipendium – pre vysokokvalifikovaných absolventov Bc./Mgr. štúdia z oblasti 
germanistiky, nemeckej filológie, nemčiny ako cudzieho jazyka, nemčiny 
ako materinského jazyka, nemčiny ako jazyka menšín, učiteľstva nemčiny.

Uzávierka žiadostí:   30. september   

v SAIA on-line a zároveň v papierovej podobe
on-line na www.funding-guide.de 

Dĺžka pobytu:   4 mesiace

Štipendium:   850 EUR/mesiac, príspevok na cestovné a poistenie

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692


Výskumné štipendiá



Štipendium pre doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov na krátkodobé 

výskumné pobyty 

CIEĽ
- umožniť mladým vedeckým pracovníkom všetkých 

vedných disciplín krátkodobý výskumný pobyt na 
nemeckých univerzitách/ výskumných pracoviskách

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
15. november a 30. apríl 

on-line na www.funding-guide. de

DĹŽKA POBYTU
1 – 6 mesiacov

ŠTIEPNDIUM 
absolventi 850 EUR/ mesiac, doktorandi a 

postdoktorandi – 1200 EUR/ mesiac + príspevok na 
cestovné a poistenie 

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66

Štipendium pre doktorandov na dlhodobé 

výskumné pobyty

CIEĽ
- umožniť doktorandom výskumný pobyt na 

nemeckých univerzitách/ výskumných 
pracoviskách

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
15. november 

on-line na www.funding-guide. de

DĹŽKA POBYTU
7 – 12 mesiacov

ŠTIEPNDIUM 
850 – 1200 EUR/ mesiac + príspevok na cestovné a 

poistenie, jednorazový príspevok na výskumnú 
činnosť príp. príspevok na nájomné a 

rodinu, jazyková príprava

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67

http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67


Štipendium na štúdium v rámci spoločných 
doktorandských programov (cotutelle)

CIEĽ
- podpora spoločných doktorandských programov. 

Podmienkou je individuálna dohoda medzi 
zúčastnenými VŠ

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
15. november 

on-line na www.funding-guide. de

DĹŽKA POBYTU
max. 2 roky (možnosť rozdeliť na viaceré kratšie 

pobyty) 

ŠTIEPNDIUM 
1 200 EUR/mesiac, príspevok na poistenie a 

cestovné, jednorazový príspevok na
výskumnú činnosť,  

cestovné a pobytové náklady pre školiteľov (pre 
každého školiteľa jedna cesta max. do 10 dní), príp. 

príspevok na 
nájomné a rodinu, jazyková príprava

Štipendium na absolvovanie výskumných 
pobytov v rámci doktorátov pod dvojitým 

vedením 

CIEĽ
- podpora doktorandského štúdia absolvovaním 

viacerých výskumných fáz v Nemecku. 
Doktorandské štúdium  

je ukončené záverečnou skúškou za 
prítomnosti nemeckého školiteľa

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
15. november 

on-line na www.funding-guide. de

DĹŽKA POBYTU
max. 2 roky (možnosť rozdeliť na viaceré kratšie 

pobyty)
ŠTIEPNDIUM 

1 200 EUR/mesiac, príspevok na poistenie a 
cestovné, jednorazový príspevok na výskumnú 

činnosť,  
cestovné a pobytové náklady pre školiteľov (pre 

každého školiteľa jedna cesta max. do 10 dní), príp. 
príspevok na nájomné a rodinu, jazyková príprava

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717

http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717
http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717


Výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a 
vedeckých pracovníkov 

(vrátane umeleckých smerov)

CIEĽ
- umožniť úspešnému uchádzačovi absolvovať 
výskumný pobyt na nemeckej VŠ/ výskumnom 

pracovisku 

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
15. november a 30 apríl

on-line na www.funding-guide. de

DĹŽKA POBYTU
1 – 3 mesiace

ŠTIPENDIUM
2 000 – 2150 EUR/ mesiac + príplatok k cestovnému 

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62

Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov 
DAAD

CIEĽ
- dopad na profesionálnu kariéru, sprievodné 

výsledky napr. plánované publikácie, spolupráca s 
Nemeckom

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
15. november a 30. apríl

on-line na www.funding-guide. de

DĹŽKA POBYTU
1 – 3 mesiace 

ŠTIEPNDIUM 
2000 – 2150 EUR/ mesiac + príplatok k cestovnému

Štipendium pre bývalých uchádzačov DAAD 
najmenej po 3 rokoch od absolvovania min. 6-
mesačného štipendijného pobytu v Nemecku.   

Inštitúcie z oblasti správy, kultúry, médií, 
hospodárstva.

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52

http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52


Umelecké štipendiá



Umelecké štipendiá 

Štipendium:

- umožňuje absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych VŠ

- možnosť uchádzať sa o 1- až 2-ročný program Master

- udelenie štipendiá tým uchádzačom, ktorí ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou na SR bez možnosti 
ďalšieho vzdelávania vo svojom odbore 

- oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka VŠ/ absolventi

- okrem všeobecných podkladových materiálov je potrebné dokladovať svoju tvorbu vlastnými prácami

- možnosť zabezpečiť jazykový kurz nemeckého jazyka (v prípade pobytov dlhších ako 6 mesiacov) 



Študijné štipendium pre absolventov 
architektúry

CIEĽ
- umožniť mladým architektom absolvovať 

doplňujúce štúdium 
- možnosť uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-

ročný Master

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
30. september

on-line na www.funding-guide.de
a zároveň v papierovej podobe (DAAD v Bonne) 

DĹŽKA POBYTU
10 – 24 mesiacov 

ŠTIPENDIUM
850 EUR/ mesiac, príspevok na poistenie, cestovné 
a študijný materiál, príp. aj príspevok na nájomné a 

rodinu, jazyková príprava

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676

Študijné štipendium pre absolventov 
umeleckých VŠ: hudba

CIEĽ
- umožniť mladým umelcom absolvovať 

doplňujúce štúdium 
- možnosť uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-

ročný Master

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
15. október

on-line na www.funding-guide.de
a zároveň v papierovej podobe (DAAD v Bonne) 

DĹŽKA POBYTU
10 – 24 mesiacov 

ŠTIPENDIUM
850 EUR/ mesiac, príspevok na poistenie, cestovné 
a študijný materiál, príp. aj príspevok na nájomné a 

rodinu, jazyková príprava

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227

http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676
http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227


Študijné štipendium pre absolventov 
umeleckých VŠ: divadelné odbory

CIEĽ
- umožniť mladým umelcom absolvovať 

doplňujúce štúdium 
- možnosť uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-

ročný Master

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
2. november

on-line na www.funding-guide.de
a zároveň v papierovej podobe (DAAD v Bonne) 

DĹŽKA POBYTU
10 – 24 mesiacov 

ŠTIPENDIUM
850 EUR/ mesiac, príspevok na poistenie, cestovné 
a študijný materiál, príp. aj príspevok na nájomné a 

rodinu, jazyková príprava

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716

Študijné štipendium pre absolventov 
umeleckých VŠ: výtvarné umenie, dizajn/ 

vizuálna komunikácia, film

CIEĽ
- umožniť mladým umelcom absolvovať 

doplňujúce štúdium 
- možnosť uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-

ročný Master

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ: 
30. november

on-line na www.funding-guide.de
a zároveň v papierovej podobe (DAAD v Bonne) 

DĹŽKA POBYTU
10 – 24 mesiacov 

ŠTIPENDIUM
850 EUR/ mesiac, príspevok na poistenie, cestovné 
a študijný materiál, príp. aj príspevok na nájomné a 

rodinu, jazyková príprava

www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687

http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716
http://www.daad.de/extrainfo
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687


LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY DAAD
PRE ŠTUDENTOV VŠ

Dĺžka pobytu: 3 – 4 týždne 

Termín realizácie: leto (pobyty možné od júna)

Uzávierka žiadostí: december 



Uchádzači (o letný jazykový kurz DAAD)

- študenti VŠ, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt 
ukončený minimálne 2. ročník Bc. štúdia

- v čase štipendijného pobytu musia byť štipendisti zapísaní 
ako študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia na 
domácej VŠ (v prípade študentov posledného ročníka 
bakalárskeho stupňa je potrebné predložiť potvrdenie z VŠ, 
že magisterské štúdium nadväzuje bezprostredne na 
bakalárske štúdium)

Uchádzať sa nemôžu absolventi 2. stupňa VŠ štúdia, 
doktorandi. 



Podmienky pre letný jazykový kurz DAAD: 

• znalosť nemeckého jazyka minimálne na úrovni A2 

• dobré študijné výsledky 

Výška štipendia: 
• štipendium 950 EUR 

• príplatok na cestu 250 EUR 

(štipendium je len čiastkové, nepokrýva celkové náklady, 
v závislosti od výšky poplatku za kurz)



Ponuka kurzov, na ktoré je možné získať štipendium DAAD + info:

www.daad.de/hsk-kursliste















Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov: 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49



Dokumenty v nemeckom jazyku v on-line žiadosti
o letný jazykový kurz DAAD (v oboch systémoch) 

• životopis 

• motivácia

• výpis absolvovaných skúšok z posledných 2 ukončených ročníkov potvrdený študijným 
oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia (známok) + vlastný preklad; (študenti 
2. ročníka Bc. štúdia prikladajú len výsledky za 1. ročník)

• študenti Bc.: maturitné vysvedčenie (sken + vlastný preklad)

študenti Mgr.: bakalársky diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (sken + 

vlastný preklad);

• doklad o jazykových znalostiach uchádzača vydaný lektorom DAAD (OnSET-Deutsch), ktorý 
pôsobí na slovenskej VŠ alebo jazykový certifikát TestDaF, Goethe Sprachzertifikate, telc
Deutsch, DSH, DSD a ÖSD-Zertifikat; certifikáty s úrovňou A2 a B1 nesmú byť staršie ako 
jeden rok

• vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi a pracovných skúsenostiach, 
absolvovaných súťažiach a iných aktivitách)



• v SAIA:  on-line na www.saia.sk + poštou

• a zároveň v DAAD on-line na www.funding-guide.de 

Podávanie žiadosti

V DAAD formulári je potrebné uviesť 
preferencie 3 vybraných kurzov



Odborné exkurzie pre študentské skupiny (10-15 osôb) pod vedením VŠ učiteľa
Dĺžka podpory: 7 – 12 dní. DAAD hradí: 50 EUR/osobu a deň, poistenie pre celú skupinu. Uzávierka žiadostí: 1. febr., 1. máj, 1. nov. 

ĎALŠIE PROGRAMY DAAD

Študentské praxe na nemeckej VŠ, v podniku, prípadne vo vybraných organizáciách pre 
skupiny študentov pod vedením VŠ učiteľa
Dĺžka podpory: 7 – 12 dní. DAAD hradí: 50 EUR/osobu a deň, poistenie pre celú skupinu. Uzávierka žiadostí: 1. febr., 1. máj, 1. nov. 

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch pre VŠ učiteľov a vedcov
Trvanie podpory: 2 roky. Uzávierka žiadostí: spravidla v júni na MŠVVaŠ SR alebo SAV.

Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku 
• Doktorandi - Trvanie: 36 mesiacov. Štipendium: 1 760 EUR/mesiac + príp. príspevok na cestovné, zdravotné poistenie, rodinu
• Postdoktorandi - Trvanie: 6 až 24 mesiacov. Štipendium: 2 400 EUR/mesiac
• Skúsení vedeckí pracovníci - Trvanie: 1 až 3 mesiace. Štipendium: 2 760 EUR/mesiac

Berlínsky program pre umelcov (sochárov, maliarov, spisovateľov a skladateľov)
Trvanie podpory: 12 mesiacov. Štipendium: pokrytie životných nákladov, ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne). 
Uzávierka: december



Databáza štipendií a grantov
www.granty.saia.sk





Ďalšie ponuky pravidelne dopĺňané do SAIA Databázy štipendií 
a grantov www.granty.saia.sk



Osobitné podmienky

• Študenti študujúci v zahraničí (ak sa tam zdržiavajú dlhšie ako jeden 
rok) sa o štipendium uchádzajú v krajine, kde študujú (teda ak 
záujemca zo Slovenska o letný kurz študuje na VŠ v ČR, hlási sa 
v Čechách)

• Slovenskí doktorandi alebo vedeckí pracovníci (pôsobiaci na 
zahraničnej inštitúcií dlhšie ako jeden rok) sa o štipendium uchádzajú 
v krajine, kde pôsobia.

V týchto prípadoch odporúčame konzultovať postup individuálne.

DAAD



Kontakty
• Mgr. Kristína SALLEROVÁ (administrátorka štipendií a grantov - teritoriálna zodpovednosť: Nemecko/DAAD, Rakúsko)

E-mail: kristina.sallerova@saia.sk

Skype: live:.cid.3847b9b28516e994

• Ing. Zuzana KALINÁČOVÁ (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre KE a PO región)

E-mail: saia.kosice@saia.sk

Skype: saia0104

• Mgr. Beáta KOŠŤÁLOVÁ (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre NR a TT región)

E-mail: saia.nitra@saia.sk

Skype: saia0101

• Mgr. Simona MAHÚTOVÁ (koordinátorka programov SAIA, n. o., pre ZA a TN región, dočasne i BB región )

E-mail: saia.zilina@saia.sk

saia.bbystrica@saia.sk

Skype: saia.zilina

https://www.saia.sk/sk/pages/kontakty/pracovnici-saia
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