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Milí čitatelia,
dostávate do rúk Bulletinu SAIA ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2010/2011.

Štipendiá a granty do krajín:

Bulletin je určený všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo iné formy
ﬁnančnej podpory mobilít. V ponuke sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov,
doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre
stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl, učiteľov stredných škôl
a pracovníkov štátnej správy do 55 krajín sveta.
Slovenská akademická informačná agentúra už 19 rokov poskytuje poradenstvo
záujemcom o štúdium v zahraničí a 14 rokov administratívne zabezpečuje pre
Ministerstvo školstva SR program štipendií, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd
o spolupráci v oblasti školstva, vzdelávania, kultúry s takmer tridsiatkou krajín.
Od roku 2006 SAIA, n. o., zabezpečuje aj Národný štipendijný program Slovenskej
republiky na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov a od roku 2007 Fond NIL na podporu spolupráce
v oblasti vzdelávania s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom.
Pravidelní čitatelia Bulletinu SAIA, návštevníci Akademického informačného centra
v Bratislave alebo regionálnych pracovísk v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre,
Prešove a Žiline či webovej stránky www.saia.sk vedia, že okrem štipendií
ministerstva školstva existujú aj iné štipendijné ponuky.
Našou snahou bolo spracovať informácie o štipendiách čo najprehľadnejšie
a najzrozumiteľnejšie. Rozdelili sme ich do dvoch skupín, podľa toho, či na ne SAIA
prijíma alebo neprijíma žiadosti o štipendiá a granty.
V bulletine nájdete tiež zaujímavé webové stránky vo vybraných krajinách
a prehľad agentúr, ktoré sprostredkovávajú jazykové, študijné a pracovné pobyty
pre študentov za úhradu.

Redakcia

!

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú
informatívny charakter. Údaje boli aktuálne v čase
zostavovania bulletinu (máj 2009).
Podrobnejšie a aktualizované informácie sú zverejňované
na www.saia.sk a na uvedených webových stránkach.
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ŠTIPENDIÁ

na školský rok 2010/2011 a letné kurzy v roku 2010,
na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o.
Bližšie informácie o štipendiách, vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd
a ďalších programov, poskytujú

v SAIA, n. o., Bratislava:

Mgr. Monika Brečková
monika.breckova@saia.sk

Štipendiá, na ktoré prijíma
žiadosti SAIA, sú zoradené podľa
krajín v abecednom poradí.
Pri každej krajine je uvedený termín
uzávierky.

Nemecko, Švajčiarsko
CEEPUS
Rakúsko
Akcia Rakúsko – Slovensko

Mgr. Michal Fedák
michal.fedak@saia.sk

NŠP (slovenskí uchádzači)

Marcela Grošeková
marcela.grosekova@saia.sk

Mgr. Silvia Kotuličová
silvia.kotulicova@saia.sk

Mgr. Jana Rehorovská
jana.rehorovska@saia.sk

AKO ČÍTAŤ TABUĽKY?

Bosna a Hercegovina, Česko, Čierna Hora, Dánsko,
Estónsko, Fínsko, Holandsko, Chorvátsko, Írsko,
Island, Izrael, Kanada, Litva, Lotyšsko, Macedónsko,
Nórsko, Poľsko, Slovinsko, Srbsko, Švédsko, USA,
Veľká Británia, College of Europe, Central European
University (CEU)
Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bulharsko,
Gruzínsko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina
NŠP (zahraniční uchádzači)
Austrália, Belgicko, Cyprus, Čína, Egypt, Francúzsko,
Grécko, India, Indonézia, Japonsko, Juhoafrická
republika, Kórea, Luxembursko, Maďarsko, Malta,
Mexiko, Nový Zéland, Portugalsko, Rumunsko,
Španielsko, Taliansko, Taiwan, Thajsko, Turecko

Pri viacerých štipendiách
upozorňujeme, že ide
o predpokladané štipendiá. Je to
vtedy, ak sa platnosť bilaterálnej
dohody skončila a nová ešte
nebola podpísaná. Štipendiá, ako aj
podmienky ich získania sa nemusia,
ale môžu zmeniť. Preto v stĺpci
Prijímajúca strana hradí uvádzame,
v ktorých rokoch dohoda platila.
O zmenách budeme priebežne
informovať na webovej stránke
www.saia.sk a v mesačníku
Bulletin SAIA.
V tabuľkách uvádzame:
Dĺžku a typ štipendia (študijný
pobyt, výskumný pobyt, vedecký
pobyt, letný jazykový kurz,
prednáškový pobyt a pod.).
Cieľovú skupinu, ktorej je
štipendium určené (študent
VŠ, absolvent VŠ, doktorand,
pedagogický pracovník a iné).

v regionálnych pracoviskách SAIA, n. o.:
Banská Bystrica

Bc. Jorga Hanesová, saiabb@isternet.sk

Košice

Ing. Zuzana Kalináčová, saia.kosice@tuke.sk

Nitra

Mgr. Mária Žúreková, saia.nitra@saia.sk

Prešov

Juliana Hajduková, saia-po@unipo.sk

Žilina

Ing. Jaroslav Ondogrecula, saiaza@nextra.sk

Podmienky, ktoré musí uchádzač
spĺňať v čase podania žiadosti
(veková hranica, počet ukončených
semestrov, jazykové znalosti,
akceptačný list a pod.).
Poznámky – špeciﬁcké podmienky
pre štipendium.
Čo hradí, resp. poskytuje
slovenské ministerstvo školstva
a partnerská krajina na
základe bilaterálnej dohody. Pri
predpokladaných štipendiách
uvádzame, čo hradili, resp.
poskytovali počas platnosti dohody.

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2010/2011
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ALBÁNSKO

uzávierka: 15. jún a 31. október 2010

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS – pozri stranu 34

BELGICKO – Flámske spoločenstvo, predpokladané štipendiá

Program spolupráce na roky 2006 – 2007 vypracovaný v súlade s dohodou medzi vládou SR a vládou Flámskeho spoločenstva
TYP ŠTIPENDIA

 3- až 6-mesačný
výskumný pobyt

CIEĽOVÁ SKUPINA

● doktorand
● mladý vysokoškolský učiteľ
alebo vedecký pracovník

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

POZNÁMKY

● akceptačný list
● anglický, holandský,
francúzsky alebo nemecký
jazyk
● vek do 35 rokov

uzávierka: 19. február 2010
PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE podľa notiﬁkácie

MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

BELGICKO – Francúzske spoločenstvo, predpokladané štipendiá

● 740 eur/mes.
● jednorazový príspevok
125 eur na výdavky spojené
s pobytom
● zdravotné poistenie

uzávierka: 19. február 2010

Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky na jednej strane a vládou Francúzskeho spoločenstva a vládou Valónskeho regiónu na strane druhej
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TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

POZNÁMKY

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE podľa notiﬁkácie

MŠ SR HRADÍ

 1- až 10-mesačný
pobyt určený na
prehĺbenie
špecializácie alebo
výskum

● študent posledného
● akceptačný list
ročníka VŠ
● francúzsky jazyk
● absolvent
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
alebo vedecký pracovník VŠ

● v štipendiu nie je zahrnuté
školné;
● priority: pedagogická

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● 717 eur/mes.
● jednorazový príspevok
124 eur pri pobyte
od 6 mesiacov,
● zápisné na kurzy, náklady na
didaktické pomôcky a dopravu
(25 eur/mes. pri pobyte
1 až 8 mesiacov; jednorazový
príspevok 248 eur pri pobyte
od 9 mesiacov)
● zdravotné poistenie

 letný kurz francúzštiny
ako cudzieho jazyka
(Univerzita v Liège)
3 týždne

● učiteľ francúzskeho jazyka
● budúci učiteľ
francúzskeho jazyka

● program pobytu: didaktika
francúzskeho jazyka
● výpis skúšok si uchádzač
môže preložiť sám
● informácie o kurze:

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

●
●
●
●

ubytovanie
zápisné
zdravotné poistenie
diéty 17,35 eur/deň

● výpis skúšok si uchádzač
môže preložiť sám
● informácie o kurze:

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

●
●
●
●

ubytovanie
zápisné
zdravotné poistenie
diéty 17,35 eur/deň

● ukončené minimálne
3 semestre
● francúzsky jazyk

a vedecká spolupráca, jazyk
a literatúra, knihy a verejné
knižnice, médiá, umelecké
vzdelávanie, vzdelávanie
vedúcich pracovníkov
kultúrnych a vzdelávacích
inštitúcií, ekonomické
a administratívne vedy,
súčasná história, verejné
právo, ľudské práva, európske
inštitúcie

www.cedeﬂes.ﬂtr.ucl.ac.be

 letný kurz
francúzskeho jazyka
a literatúry
(Slobodná univerzita
v Bruseli), 3 týždne

● študent francúzskeho
jazyka VŠ

● ukončené minimálne
3 semestre
● francúzsky jazyk

www.ulb.ac.be/philo/
coursvac

 letná škola
francúzskeho jazyka
v oblasti medzinárodných
vzťahov (Univerzita
v Mons), 3 týždne

● diplomat, vedúci pracovník
štátnej správy – prioritne
MŠ SR

● francúzsky jazyk
(pokročilý)

● informácie o kurze:

www.umh.ac.be/36.htm

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
(len pracovníci rezortu
školstva)

BELGICKO/POĽSKO – College of Europe
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

 10-mesačné
postgraduálne štúdium
College of Europe
(Belgicko/Poľsko)

● študent posledného ročníka
● absolvent
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BIELORUSKO,

POZNÁMKY

● uzávierka on-line prihlášok 15. januára 2010 na www.coleurop.be.
Originál prihlášky prijíma SAIA, kópia sa posiela do Belgicka. Bližšie informácie www.saia.sk.
Súčasťou výberu je osobný pohovor v Bratislave.
● prijatie na College of Europe nie je automaticky spojené s udelením štipendia!

predpokladané štipendiá

Dohoda o spolupráci medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky na r. 1996
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

● študent VŠ
 1- až 2-semestrálny
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

ubytovanie
zápisné
zdravotné poistenie
diéty 17,35 eur/deň

uzávierka: 15. január 2010

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

● vek do 30 rokov
● štúdium v oblasti
európskych štúdií
● anglický a francúzsky jazyk

●
●
●
●

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

–

1998 (platnosť sa predlžuje)
MŠ SR HRADÍ

uzávierka: 19. marec 2010
PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa dohody 1996 – 1998 (predlžená)

● akceptačný list vítaný
● ukončené minimálne 3 semestre
(študenti bieloruského jazyka
1 semester)
● bieloruský alebo ruský jazyk

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu 150 USD/mes.

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok platných
pre bieloruských študentov
● zdravotnú starostlivosť

 1- až 10-mesačný
výskumný pobyt

● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

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

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

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok platných
pre bieloruských študentov
● zdravotnú starostlivosť

 kurz bieloruského
jazyka

● študent VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● ukončený minimálne 1 semester
● základy bieloruského jazyka

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok platných
pre bieloruských študentov
● zdravotnú starostlivosť

BOSNA A HERCEGOVINA

uzávierka: 15. jún a 31. október 2010

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS – pozri stranu 34

BULHARSKO, predpokladané štipendiá

uzávierka: 5. február 2010

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky na roky 2003 – 2006
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

● študent VŠ
 5- až 10-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE
podľa dohody 2003 – 2006

MŠ SR HRADÍ

● akceptačný list vítaný
● ukončené minimálne 3 semestre
(študenti bulharského jazyka 1 semester)
● bulharský jazyk

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu 100 USD/mes.

● štipendium podľa
vnútroštátnych predpisov
(90 leva/mes.)
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 1- až 10-mesačný
postgraduálny
a výskumný pobyt

● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● akceptačný alebo pozývací list
● bulharský jazyk alebo iný svetový 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.)

 letný kurz bulharského
jazyka

● študent VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● ukončený minimálne 1 semester
● základy bulharského jazyka

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť

● stravovanie
● ubytovanie
● kultúrny program
● vnútroštátnu dopravu

 Štipendiné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34

CYPRUS

uzávierka: 26. február 2010

Program spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky na roky 2008 – 2011
TYP ŠTIPENDIA

 krátkodobé alebo dlhodobé odborné štúdium
v oblastiach ako manažment, turizmus alebo
v inej oblasti

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

● absolvent SŠ
● študent VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand

● pobytové náklady
● cestovné na území Cypru
● na dlhodobé pobyty v trvaní 1 až tri roky:

● úradný jazyk
(novogrécky,
turecký, anglický)
alebo francúzsky
jazyk

 prednáškový a/alebo študijný a/alebo výskumný
pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky a/alebo
tvorby školských programov *

● pedagogický pracovník VŠ
● odborník v oblasti
pedagogiky

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2008 – 2011

MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● zdravotné
poistenie

-

oslobodenie od školských poplatkov,
mesačné štipendium,
ﬁnančný príspevok pri príchode,
ﬁnančný príspevok pri odchode,
základné zdravotné poistenie

● na krátkodobé pobyty (do 6 týždňov):
- oslobodenie od školských poplatkov,
-

stravné, ubytovanie,
úhrada vnútroštátnych cestovných výdavkov,
ﬁnančný príspevok pri príchode,
základné zdravotné poistenie.

● pobytové náklady
● cestovné na území Cypru

 7- až 10-dňový pobyt pre odborníkov za účelom
štúdia otázok riadenia, organizácie a obsahu
školstva*

● pedagogický pracovník VŠ
● odborník v oblasti školstva

 7-dňový pobyt pre vedeckých pracovníkov
za účelom účasti na kongresoch, kolokviách
alebo za účelom práce na spoločných
projektoch*

● vedecký pracovník

● úradný jazyk
(novogrécky,
turecký, anglický)
alebo francúzsky
jazyk

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● zdravotné
poistenie

● pobytové náklady
● cestovné na území Cypru

● pobytové náklady
● cestovné na území Cypru

* možnosť uchádzať sa priebežne (5 mesiacov pred začatím pobytu)

ČESKÁ REPUBLIKA, predpokladané štipendiá

uzávierka: 2. marec 2010

Protokol medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy Českej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy
www.dzs.cz
a športu na roky 2002 – 2006
TYP ŠTIPENDIA
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 semestrálny študijný
pobyt
(5 mesiacov)

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

● študent VŠ
● doktorand

 letná škola slovanských ● študent VŠ
● doktorand
štúdií (1 mesiac)
● vysokoškolský učiteľ
napríklad v roku 2008:

POZNÁMKY

MŠ SR HRADÍ

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE
podľa dohody 2002 – 2006

● akceptačný list
● ukončené minimálne
3 semestre

● nevyžadujú sa preklady
dokladov o vzdelaní
● česká prihláška sa vypĺňa
po slovensky

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium
9 000 CZK študentom;
9 500 CZK doktorandom
● ubytovanie a stravovanie
na internáte za úhradu

● ukončený minimálne
1 semester

● nevyžadujú sa preklady
dokladov o vzdelaní
● česká prihláška sa vypĺňa
po slovensky

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● zdravotnú starostlivosť
● poplatky spojené
s výučbou a exkurziami
● náklady na ubytovanie
a stravovanie
● vreckové

http://ubs.ff.cuni.cz
http://lsss.upol.cz

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34

ČIERNA HORA,

uzávierka: 2. marec 2010

predpokladané štipendiá

Program spolupráce medzi vládou SR a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu na roky 2002 – 2005
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

● študent VŠ
 1- až 9-mesačný
● doktorand
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia
alebo výskumný pobyt

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

● ukončené minimálne
3 semestre

POZNÁMKY

● srbský jazyk alebo iný
dohodnutý jazyk
(doktorand)

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34

MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa dohody 2002 – 2005

● štipendium podľa
vnútroštátnych predpisov

ČÍNA

uzávierka: 12. február 2010

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva na roky 2007 – 2010
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

www.csc.edu.cn

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa dohody 2007 – 2010

MŠ SR HRADÍ
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 ročný študijný pobyt

● študent VŠ (prioritne
študent sinológie)
● doktorand

● študenti iných odborov ako sinológie: akceptačný list,
ukončené minimálne 3 semestre, čínsky jazyk alebo iný
dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže byť aj jazyková
príprava
● doktorandi zo všetkých odborov: akceptačný list, čínsky
jazyk alebo iný dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže
byť aj jazyková príprava
● súčasťou výberu je osobný pohovor

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● štipendista neplatí školné,
poplatky za ubytovanie a za
základné študijné materiály
● štipendium od 800 do 1 400
juanov/mes.
● zdravotné zabezpečenie

 ročný výskumný
pobyt

● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● pozývací list
● čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk
● súčasťou výberu je osobný pohovor

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

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

 letný jazykový kurz
čínskeho jazyka

● učiteľ čínskeho jazyka

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● štipendium od 800 do 1 400
juanov/mes.

DÁNSKO,

uzávierka: 2. február 2010

predpokladané štipendiá

DANISH GOVERNMENT SCHOLARSHIP SCHEME – ŠTIPENDIÁ DÁNSKEJ VLÁDY
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

www.ciriusonline.dk
MŠ SR HRADÍ

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE

 3- až 10-mesačný
študijný alebo
výskumný pobyt

● študent VŠ
● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● akceptačný list
● dánsky jazyk, v prípade pobytu na báze anglického jazyka
sa vyžaduje súhlas prijímajúcej strany
● študent posledného ročníka bakalárskeho štúdia

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● štipendium 5 000 DKK/mes.
● zdravotnú starostlivosť pri
pobyte nad 3 mesiace

 letný kurz dánskeho
jazyka a kultúry
(3 týždne)

● študent VŠ
● doktorand

● základy dánčiny alebo severského jazyka a anglický jazyk
● ukončený minimálne 1 semester

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● stravu, ubytovanie, školné
a vreckové

EGYPT, predpokladané štipendiá

uzávierka: 3. marec 2010

Program spolupráce v oblasti školstva a vedy na roky 2003 – 2006 medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu
Egyptskej arabskej republiky
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti
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 3- až 5-mesačný
študijný pobyt

● študent VŠ

● ukončené minimálne
3 semestre (študenti
arabčiny 1 semester)
● arabský alebo anglický
jazyk

 3- až 5-mesačný
výskumný pobyt

● doktorand

● akceptačný list
● arabský alebo iný
dohodnutý jazyk

 krátkodobý vedecký
pobyt (max. 10 dní)

● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozývací list
● arabský alebo iný
dohodnutý jazyk

 2- až 6-mesačný
dlhodobý vedecký
pobyt

● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozývací list
● arabský alebo iný
dohodnutý jazyk

 kurz arabského jazyka
(Arabské vzdelávacie
centrum,
min. 1 mesiac)

● študent
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne
1 semester
● základy arabského jazyka

FÍNSKO,

POZNÁMKY

● uprednostnení sú študenti
spoločenských vied
a arabistiky

● je možné sa uchádzať
priebežne – 5 mesiacov
pred začatím pobytu

● uskutočňuje sa počas
akademického roka

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa dohody 2003 – 2006

MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravu za úhradu
● štipendium 500 L.E.

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravu za úhradu
● štipendium 600 L.E.

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné v rámci krajiny
● 70 L.E./deň
● náklady na ubytovanie
vrátane raňajok

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● ubytovanie a stravu za úhradu
● štipendium 600 L.E.

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

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

predpokladané štipendiá

Program spolupráce v oblasti vzdelávania, vedy a kultúry medzi Slovenskou republikou a Fínskou republikou

uzávierka: 12. január 2010

FINNISH GOVERNMENT SCHOLARSHIP POOL – ŠTIPENDIÁ FÍNSKEJ VLÁDY
TYP ŠTIPENDIA

 3- až 9-mesačný
študijný, výskumný
alebo prednáškový
pobyt

CIEĽOVÁ SKUPINA

● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

● akceptačný list
● fínsky, švédsky alebo anglický jazyk
● nezdržiavať sa vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný pobyt
● úplné vysokoškolské vzdelanie
● Slovensko môže nominovať 10 uchádzačov, výber robí fínska strana

www.finland.cimo.fi
MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE podľa notiﬁkácie

● štipendium
1 200 eur/mesiac

GRÉCKO

uzávierka: 19. február 2010

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou na roky 2008 – 2011
TYP ŠTIPENDIA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

 5- až 10-mesačný
výskumný pobyt

● doktorand
● vedecký pracovník

 letný kurz modernej
gréčtiny

 krátkodobý prednáškový
alebo výskumný pobyt
(10 dní)

● akceptačný list
● grécky, anglický alebo
francúzsky jazyk

www.ypepth.gr
PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa dohody 2008 – 2011

MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● 550 eur/mes.
● cestovné v rámci krajiny (maximálne 150 eur)
● odpustenie školného

● študent VŠ
● ukončené minimálne
3 semestre (študenti
● doktorand
● pedagogický pracovník
gréčtiny 1 semester)
VŠ
● základy gréckeho jazyka

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● celé pobytové náklady

● pedagogický pracovník ● pozývací list
VŠ
● grécky, anglický alebo
francúzsky jazyk

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● denné diéty 110 eur na pokrytie všetkých pobytových nákladov
● cestovné náklady vo vnútri krajiny spojené so študijným programom
● 1- až-2-dňová prehliadka archeologických lokalít alebo historických
miest

možnosť uchádzať sa priebežne
(5 mesiacov pred začatím
pobytu)
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CHORVÁTSKO, predpokladané štipendiá

uzávierka: 26. február 2010

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a športu Chorvátskej republiky a Ministerstvom vedy a technológií Chorvátskej republiky
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

MŠ SR HRADÍ

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa dohody 2000 – 2004

 1- až 3-mesačný
študijný alebo
výskumný pobyt

● študent VŠ
● doktorand

● akceptačný list vítaný
● chorvátsky jazyk (študenti)
● ukončené minimálne 3 semestre
(študent chorvátskeho jazyka
1 semester)

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● mesačné štipendium
● stravovanie na internáte
● mestskú hromadnú dopravu
● školné

 letný kurz
chorvátskeho jazyka

● študent VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník
● vysokoškolský učiteľ

● základy chorvátskeho jazyka
● ukončený minimálne 1 semester

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● kurzovné
● ubytovanie
● stravné
● vreckové, miestnu dopravu

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34

INDIA, predpokladané štipendiá

uzávierka: 15. január 2010

ŠTIPENDIÁ INDICKEJ VLÁDY
TYP ŠTIPENDIA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

 celé bakalárske
štúdium

● študent posledného
ročníka SŠ
● absolvent SŠ

● anglický jazyk

 celé magisterské
štúdium

● študent VŠ
● absolvent bakalárskeho
štúdia

● anglický jazyk

 celé doktorandské
štúdium

● študent posledného
ročníka VŠ
● absolvent VŠ

● anglický jazyk

POZNÁMKY

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

● cestovné náklady hradí
štipendista
● začiatok akademického roka
je 1. augusta
● zoznam univerzít je
súčasťou prihlášky
● súčasťou výberu je
osobný pohovor

● štipendium 2 500 – 4 000 Rs./mes. podľa stupňa a typu
štúdia
● jednorazový príspevok na neočakávané výdavky
3 000 – 12 500 Rs./rok
● ubytovanie
● školné poplatky
● príspevok na záverečnú prácu
● zdravotné náklady
● exkurzie

uzávierka: 16. apríl 2010

ŠTIPENDIUM CENTRAL INSTITUTE OF HINDI V AGRE
TYP ŠTIPENDIA

● záujemcovia o štúdium
hindského jazyka
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 ročný jazykový kurz
hindského jazyka

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

● občan SR
● 12 rokov ukončenej školskej dochádzky
● vek od 21 do 35 rokov
● dobrá znalosť angličtiny
● základy hindčiny vítané

POZNÁMKY

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

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

● 3 500 rupií mesačne
● jednorazový príspevok 1 000 rupií
na knihy
● spiatočná letenka
● doprava z letiska do Agry

uzávierka: priebežne

ŠTIPENDIÁ INDIAN TECHNICAL AND COOPERATION (ITEC) PROGRAMME
TYP ŠTIPENDIA

 odborný kurz
(min. 2 týždne),
napr. anglický jazyk,
manažment,
telekomunikácie,
IT kurzy atď.

CIEĽOVÁ SKUPINA

● zamestnanec štátnej
alebo verejnej správy
● pedagogický pracovník VŠ
● vedecký pracovník

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

● VŠ vzdelanie
● aktívna znalosť anglického jazyka

POZNÁMKY

● zoznam kurzov je na

http://itec.nic.in

● žiadosť treba poslať minimálne
4 mesiace pred začiatkom kurzu

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

●
●
●
●
●
●

spiatočnú letenku
školné
ubytovanie
zdravotnú starostlivosť
vreckové
príspevok na knihy a študijnú cestu

ISLAND, predpokladané štipendiá

uzávierka: 2. marec 2010

ICELANDIC GOVERNMENT SCHOLARSHIPS – ŠTIPENDIÁ ISLANDSKEJ VLÁDY

www.menntamalaraduneyti.is

TYP ŠTIPENDIA

 8-mesačné štúdium
islandského jazyka,
literatúry a histórie

CIEĽOVÁ SKUPINA

● študent jazykov VŠ

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

● anglický jazyk (znalosť islandského jazyka nie je
potrebná)
● uprednostnení sú študenti severských jazykov
a študenti vo veku do 35 rokov

POZNÁMKY

● je možné žiadať o predĺženie
štipendia
● Slovensko môže nominovať
2 uchádzačov, výber robí islandská
strana

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa notiﬁkácie 2009

● štipendium 95 000 ISK/mes.
● registračný poplatok

IZRAEL

uzávierka: 12. november 2009

Program výmen medzi vládou SR a vládou Izraelského štátu v oblasti kultúry, vzdelávania a vedy na roky 2008 – 2012
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

POZNÁMKY

www.mfa.gov.il
MŠ SR HRADÍ

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE

 8-mesačný študijný
alebo výskumný pobyt

● študent magisterského
štúdia
● doktorand

● akceptačný list
● min. bakalársky titul
● anglický jazyk alebo
hebrejčina
● vek do 35 rokov
● ďalšie podmienky
stanovené univerzitou

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

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● študijný pobyt: buď mesačný
príspevok na životné náklady
alebo školné a zdravotné
poistenie
● výskumný pobyt: štipendium
pokrýva všetky náklady

 letný výcvikový kurz
modernej hebrejčiny

● študent VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand
● postdoktorand

● ukončené min. 2 semestre
● základy hebrejčiny alebo
ivritu a anglický jazyk
● vek do 35 rokov

● výber prebieha formou
osobného pohovoru

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● poplatok za kurz
● štipendium
● zdravotné poistenie

JAPONSKO,

uzávierka: podľa typu štipendia

predpokladané štipendiá
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ŠTIPENDIÁ JAPONSKEJ VLÁDY (MONBUKAGAKUSHO)
TYP ŠTIPENDIA

 výskumný pobyt
(Research Student,
Master, PhD.)
uzávierka 14. máj 2010

 odborné nadstavbové
štipendium pre
absolventov stredných
škôl
uzávierka 11. jún 2010

 5-ročné vysokoškolské
štúdium
uzávierka 11. jún 2010

CIEĽOVÁ SKUPINA

www.sk.emb-japan.go.jp
PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

POZNÁMKY

PRIJÍMAJÚCA STRANA
HRADÍ

● študent posledného
ročníka VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand

● japonský alebo anglický jazyk
● ochota učiť sa japončinu (výučba prebieha
v japončine)
● vek do 35 rokov (narodený po 2. 4. 1976)
● dobrý zdravotný stav
● akceptačný list treba predložiť po osobnom
pohovore, do konca augusta 2010

● začiatok štipendijného pobytu: apríl
alebo október 2011
● prvých šesť mesiacov kurz
japonského jazyka
● súčasťou výberu je osobný pohovor
a test na japonskom veľvyslanectve

● letenku ekonomickej
triedy
● od 152 000 jenov/mes.
● školné

● študent v maturitnom
ročníku
● absolvent SŠ
● študent VŠ
do 21 rokov

● japonský alebo anglický jazyk
● absolventi strednej školy s maturitou,
ktorí absolvovali minimálne 12 rokov školskej
dochádzky (k marcu 2011)
● narodený medzi 2. aprílom 1989 a 1. aprílom 1994
● ochota učiť sa japončinu a študovať v japončine
● povinná zdravotná prehliadka
● test z anglického alebo japonského jazyka
(respektíve z oboch jazykov), test z matematiky
a ústny pohovor

● štúdium v odboroch: Stavebníctvo
– Architektúra – Elektrotechnika
– Elektronika – Telekomunikácie
– Potravinárstvo a výživa – Vzdelávanie detí
– Kancelárske štúdiá – Hotelový manažment
– Cestovný ruch – Módne návrhárstvo
– Dizajn – Fotografia – Ostatné odbory
(treba presne špecifikovať odbor)
● pobyt trvá 3 roky od začiatku októbra 2011
do marca 2014 vrátane intenzívnej ročnej
jazykovej a odbornej prípravy

● letenku ekonomickej
triedy
● 125 000 jenov/mes.
● školné

● študent v maturitnom
ročníku
● absolvent SŠ
● študenti VŠ
do 21 rokov

● japonský alebo anglický jazyk
● narodený medzi 2. aprílom 1989 a 1. aprílom 1994
● ochota učiť sa japončinu a študovať v japončine
● povinná zdravotná prehliadka
● test z anglického alebo japonského jazyka
(respektíve z oboch jazykov), vedomostný test

● žiadateľ musí pricestovať od 1. do 7. apríla
2011
● súčasťou výberu je osobný pohovor a test
na japonskom veľvyslanectve

● letenku ekonomickej
triedy
● 125 000 jenov/mes.
● školné

KÓREJSKÁ REPUBLIKA , predpokladané štipendiá

uzávierka: podľa typu štipendia

ŠTIPENDIÁ KÓREJSKEJ VLÁDY
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

 celé bakalárske štúdium
uzávierka 15. január 2010

 celé magisterské alebo
doktorandské štúdium
uzávierka 14. máj 2010

www.studyinkorea.go.kr

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie 2009

POZNÁMKY

● vek do 25 rokov
● kórejský alebo anglický jazyk
● dobrý zdravotný stav

● štúdiu predchádza ročná
jazyková príprava

● ročný kurz jazykovej prípravy a celé bakalárske
štúdium (4 roky)
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● 800 000 wonov/mesačne
● školné
● 200 000 wonov pri príchode
a 100 000 wonov pri ukončení štúdia
● zdravotnú starostlivosť

● študent v poslednom
ročníku bakalárskeho alebo
magisterského štúdia
● absolvent VŠ
● doktorand

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

● štúdiu predchádza ročná
jazyková príprava

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● 900 000 wonov/mesačne
● príspevok na výskum (humanitné a spoločenské
vedy 210 000 wonov/ semester, prírodné
a technické vedy 240 000 wonov/semester)
● 200 000 wonov pri odchode z krajiny
● ročnú jazykovú prípravú
● školné
● náklady na tlač dizertačnej práce (do 500 000
wonov)
● zdravotné poistenie 15 000 wonov
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● študent v maturitnom
ročníku
● absolvent SŠ
● študent nižšieho
ročníka VŠ

LITVA

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

 3- až 10-mesačný
študijný alebo
výskumný pobyt

● študent
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● akceptačný list
● ukončené minimálne
3 semestre
● litovský alebo iný
dohodnutý jazyk

 letný jazykový kurz
3 až 4 týždne

● študent VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● ukončený minimálne
1 semester

POZNÁMKY

● základy litovského
jazyka vítané

MŠ SR HRADÍ

uzávierka: 2. marec 2010
PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium
● ubytovanie na internáte za úhradu

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● náklady na ubytovanie
● cestovné náklady na území Litvy

LUXEMBURSKO

uzávierka: 17. marec 2010

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským veľkovojvodstvom na roky 2009 – 2011
TYP ŠTIPENDIA

 mesačný študijný
pobyt pre
doktorandov

CIEĽOVÁ SKUPINA

● doktorand

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

POZNÁMKY

● akceptačný list
● francúzsky jazyk
(iný cudzí jazyk potvrdí
prijímajúca strana
v akceptačnom liste)

 2-semestrálny študijný ● študent bakalárskeho
štúdia VŠ
pobyt v oblasti riadenia
na Fakulte práva,
hospodárstva a ﬁnancií
Luxemburskej
univerzity

MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

http://wwwfr.uni.lu/fdef

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE

● ubytovanie
● stravné
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 1- až 2-semestrálny
študijný pobyt
v oblasti informatiky
na Fakulte prírodných
vied, technológie
a komunikácie
Luxemburskej univerzity

● študent bakalárskeho
štúdia VŠ

● spĺňať podmienky
prijímajúceho inštitútu
● jazyková znalosť podľa
požiadaviek inštitútu
(francúzsky, nemecký,
anglický jazyk)

http://wwwfr.uni.lu/fstc

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● náklady na ubytovanie
● štipendium 650 eur/mes.
● zápisné a školné

 zdokonaľovací
hudobný kurz

● študent VŠ
● doktorand
● interpret

● akceptačný list
● ukončené minimálne
1 semester

● Conservatoire de Musique

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● ubytovanie
● diéty

 semestrálny študijný
pobyt na Centre de
Langues

● študent VŠ
● doktorand

● ukončené minimálne
3 semestre

● Centre de Langue

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● náklady na ubytovanie
● štipendium 650 eur/mes.
● zápisné a školné

● pozývací list

● umelecké vzdelávanie, umelecká
pedagogika a umelecký manažment,
odborné vzdelávanie, základné a ďalšie
vzdelávania, systém pedagogických
a vedeckých informácií, úloha
pedagogických knižníc, výučba cudzích
jazykov, legislatíva v oblasti vzdelávania,
vedy, mládeže a športu, vzdelávanie
dospelých

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● ubytovanie
● stravné

● odborník v oblasti
 7-dňový študijný
pedagogiky
pobyt pre pracovníkov
v oblasti školstva
(možnosť uchádzať sa
priebežne – minimálne
4 mesiace pred začiatkom
pobytu)

MACEDÓNSKO
 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS – pozri stranu 34

http://www.cml.lu
e-mail:cml@vdl.lu

www.cll.lu

uzávierka: 15. jún a 31. október 2010

MAĎARSKO,

uzávierka: 5. marec 2010

predpokladané štipendiá

Program spolupráce medzi MŠ SR a MŠ MR v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže na roky 2000 – 2003 (platnosť predĺžená)
TYP ŠTIPENDIA

● študent VŠ
 5- až 10-mesačný
v dennom štúdiu
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

 1- až 10-mesačný
postgraduálny pobyt
(v rámci doktorandského
štúdia alebo II. stupňa
umeleckých odborov)
 1- až 3-mesačný
výskumný pobyt
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 5- až 20-dňový
krátkodobý pobyt

 letné kurzy
maďarského jazyka
(2 – 4 týždne; Pécs,
Budapešť, Szeged,
Debrecín)
letná hudobná škola
v Kecskeméte
letná škola „Urban
planning“

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

● absolvent bakalárskeho
štúdia-umelec
● doktorand interný

MŠ SR HRADÍ

MAĎARSKÁ ŠTIPENDIJNÁ RADA
POSKYTUJE

● akceptačný list
● ukončené minimálne
3 semestre (študenti
maďarského jazyka
1 semester)
● vek maximálne 25 rokov

● vyžaduje sa znalosť
maďarského jazyka

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● štipendium 199,16 €

● 40 460 Ft/mesiac
● príspevok na ubytovanie

● akceptačný list
● maďarský jazyk
● vek maximálne
do 35 rokov

● vyžaduje sa znalosť
maďarského jazyka;
príp. iný svetový jazyk
potvrdený v akceptačnom
liste

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● štipendium 298,74 €

● 79 200 Ft/mesiac
● príspevok na ubytovanie

● vysokoškolský učiteľ
a výskumný pracovník

● študent
● doktorand
● učiteľ VŠ

POZNÁMKY

www.scholarship.hu

● študent ukončené
minimálne 3 semestre
● študent maďarského
jazyka 1 semester
● na jazykový kurz sa
vyžaduje základná
znalosť maďarského
jazyka

● pozývací list

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● Jazykové kurzy: Budapešť

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

www.summeruniversity.hu,
Debrecín www.nyariegyetem.hu,
Pécs www.isc.feek.pte.hu,
Szeged www.arts.u-szeged/
hungarianstudies
● Hudobný kurz: www.kodaly.hu

● 79 200 Ft/mesiac
● príspevok na ubytovanie

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

● Letná škola „Urban planning“:

www.vasitit.hua

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34

MOLDAVSKO

Program spolupráce medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania na roky 2007 – 2010
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

MŠ SR HRADÍ

uzávierka: 29. január 2010
PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE

 3- až 10-mesačný
stážový a študijný
pobyt

● doktorand
● učiteľ VŠ
● vedecký pracovník

● znalosť moldavského alebo
anglického jazyka
● ukončené minimálne 3 semestre

● v prípade potreby príplatok
k štipendiu

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

 letný kurz moldavského jazyka
(21 dní)

● študent
● učiteľ

● základy moldavského jazyka
● ukončený minimálne 1 semester

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● stravovanie, ubytovanie
● cestovné v rámci krajiny

MEXIKO,

uzávierka: podľa typu štipendia

predpokladané štipendiá

ŠTIPENDIÁ MEXICKEJ VLÁDY
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

http://becas.sre.gob.mx

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

POZNÁMKY

● absolvent bakalárskeho
a magisterského štúdia
• študent magisterského
štúdia
● doktorand
● vedecký pracovník
● pedagogický pracovník VŠ

● španielsky jazyk
● akceptačný list

 celé magisterské
štúdium (ročné
s možnosťou predĺženia
12 mesiacov)

• absolvent bakalárskeho
štúdia

• španielsky jazyk
• akceptačný list

 celé doktorandské
štúdium (ročné
s možnosťou predĺženia
24 mesiacov)

• absolvent magisterského
štúdia

• španielsky jazyk
• akceptačný list

 3- až 5-mesačný
pobyt pre študentov
na magisterskom
a doktorandskom stupni
štúdia

● absolvent bakalárskeho
štúdia
• študent magisterského
štúdia
● doktorand

• španielsky jazyk
• akceptačný list
• VŠ musí mať podpísanú
dohodu s univerzitou
v Mexiku

 1- až 12-mesačný
prednáškový pobyt
(Special Lectures)
pre odborníkov
a profesorov

● vedecký pracovník
● vysokoškolský učiteľ

● PhD.
● pozývací list z verejnej
vysokej školy alebo
výskumného pracoviska
● španielsky jazyk

 mesačný prednáškový
pobyt (High-Level
Lectures) pre
odborníkov na
akademických,
výskumných,
spoločenských
a kultúrnych inštitúciách
– cestovný grant

● odborníci, ktorí budú
prednášať v Mexiku

● PhD.
● štipendium je možné žiadať priebežne
● pozývací list, v ktorom musí
v dostatočnom (cca. 6-mesačnom)
byť uvedený presný
časovom predstihu
program prednášok (názov, ● pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch
dátum)
december a január
● španielsky jazyk
● prijímajúca inštitúcia by mala ponúknuť
uchádzačovi finančnú podporu na
pokrytie životných nákladov

 ročný postgraduálny
študijný alebo
výskumný pobyt

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
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● všetky odbory s výnimkou zubného
lekárstva, plastickej chirurgie,
marketingu, účtovníctva a reklamy
a manažmentu
● výber prebieha formou osobného
pohovoru
● štipendium 6 576 pesos pre magisterské
● zoznam škôl, na ktorých je možné
štúdium, 8 220 pesos pre doktorandské
štúdium
realizovať pobyt: http://becas.sre.gob.mx
● uzávierka 15. augusta
● cestovné
● uchádzači sa musia prihlásiť cez on-line
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu
formulár od 15. júla do 15. augusta 2009
(v čase uzávierky nebol známy
presný internetový odkaz)

● štipendium je možné žiadať priebežne
v dostatočnom (cca. 6-mesačnom)
časovom predstihu
● pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch
december a január
● prijímajúca inštitúcia by mala ponúknuť
uchádzačovi doplňujúci grant

● štipendium cca. 8 220 pesos
● cestovné
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

● cestovné
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 1- až 6-mesačný
umelecký pobyt na
vytvorenie umeleckého
diela

● umelci po ukončení
najmenej trojročného
štúdia na univerzite

● španielsky jazyk
● akceptačný list

● výber prebieha formou osobného
● cestovné
pohovoru
● štipendium cca. 8 220 pesos
● zoznam škôl, na ktorých je možné
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu
realizovať pobyt: http://becas.sre.gob.mx
● grant nezahŕňa účasť na prednáškach
a kurzoch, ani nepokrýva výstavy
vytvorených diel
● uzávierka 15. augusta
● uchádzači sa musia prihlásiť cez on-line
formulár od 15. júla do 15. augusta 2009
(v čase uzávierky nebol známy
presný internetový odkaz)

 2- až 6-mesačná
odborná prax
(Professional Internship
Program)

● študent posledného
ročníka VŠ
● doktorand

● španielsky jazyk
● pozývací list
● prax musí byť súčasťou
curricula domovskej
univerzity v SR (je
potrebné potvrdenie
zo školy)

● bližšie informácie na stránke:

 návšteva pre
spolupracovníkov
z printových
a elektronických médií
(max. 15 dní)

● pracovníci v printových
a elektronických médiách
so záujmom o šírenie
informácií o Mexiku

● odporúčanie od
zamestnávateľa
s uvedením prísľubu
publikovať prácu
štipendistu v príslušnom
médiu
● pozývací list

● kontakt:
David Talavera Franca,
Director of National Information
(e-mail: lortiz@sre.gob.mx)

● štipendium 8 220 pesos
● cestovné

 1- až 12-mesačný
študijný/výskumný
pobyt o Mexickej
nezávislosti pri
príležitosti 200. výročia
(1810-2010) a Mexickej
revolúcii pri príležitosti
100. výročia (1910-2010)

● študent VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník
● pedagogický pracovník VŠ
● uprednostnení sú historici,
sociológovia, politológovia,
učitelia mexickej histórie

● akceptačný list
● pripravený výskumný
projekt so svojím
školiteľom
● španielsky jazyk

● semestrálny/trimestrálny pobyt
● príprava bakalárskej, diplomovej alebo
dizertačnej práce
● postdoktorandský výskum

● štipendium 8 220 pesos
● cestovné
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

 1- až 12-mesačný
výskumný pobyt
(Genaro Estrada)

● vedecký pracovník v oblasti
mexickej kultúry, histórie
a pod.

● pozývací list z verejnej
VŠ, výskumného ústavu,
odbornej knižnice alebo
kultúrnej inštitúcie
● španielsky jazyk

 program zlepšovania
kvality mexického
vysokého školstva

● odborníci v oblasti kvality,
administrácie
a manažmentu vzdelávania

● pozývací list
● španielsky jazyk

www.amipp.org

● výber prebieha formou osobného
pohovoru

● štipendium 6 576 pesos
● cestovné
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

● štipendium 8 220 pesos
● cestovné
● zdravotné poistenie

● max. dĺžka pobytu je 1 mesiac
● pobyt sa nemôže realizovať v mesiacoch
december a január
● kontakt: ANUIES (National Association
of Universities and Higher-Education
Institutions), Mr. Guillermo Morones Diaz,
riaditeľ (e-mail: gmorones@anuies.mx)

● štipendium 8 220 pesos
● cestovné

NEMECKO,

uzávierka: podľa typu štipendia

predpokladané štipendiá
Nemecká akademická výmenná služba (DAAD)
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

www.daad.de
PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

POZNÁMKY

DAAD POSKYTUJE

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ
 10-mesačný študijný
pobyt pre absolventov
VŠ (Aufbau- alebo
Masterstudium)
uzávierka 15. november 2009
 študijné štipendium na
1- až 3-mesačný pobyt
pre germanistov na
prípravu záverečnej
práce
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● študent posledného ročníka
bakalárskeho štúdia
● absolvent bakalárskeho
štúdia
● študent posledného ročníka
VŠ
● absolvent VŠ

● akceptačný list
● nemecký a/alebo
anglický jazyk

● ponuka kurzov na Aufbau- a Masterstudium:

● študent germanistiky
v predposlednom ročníku

● akceptačný list
● nemecký jazyk

● štipendium sa udeľuje na prípravu záverečnej práce

● 650 eur/mes.
● paušál na cestovné
● príplatok k poisteniu
● príplatok na študijný materiál

● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● akceptačný list
● nemecký jazyk
(v prípade prírodných
a technických vied môže
byť aj anglický jazyk)

● v čase nástupu na pobyt: nezdržiavať sa v Nemecku

● 750 – 1 000 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu

● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● akceptačný list
● nemecký jazyk
(v prípade prírodných
a technických vied môže
byť aj anglický jazyk)

● v čase nástupu na pobyt: nezdržiavať sa v Nemecku
dlhšie ako 2 roky
● mladí vedeckí pracovníci v čase uchádzania sa
o štipendium ukončené doktorandské štúdium maximálne
pred 4 rokmi

●
●
●
●

● študent posledného
ročníka VŠ
● čerstvý absolvent VŠ
● doktorand v prvom
ročníku

● akceptačný list
● nemecký jazyk
(v prípade prírodných
a technických vied môže
byť aj anglický jazyk)

● štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch
● v čase nástupu na pobyt: nezdržiavať sa v Nemecku
dlhšie ako 2 roky
● odporúča sa, aby sa študenti prihlásili na medzinárodné
doktorandské programy IPP (www.daad.de/ipp)

●
●
●
●

www.hochschulkompass.hrk.de, www.daad.de

● možnosť predĺžiť štipendium na 24 mesiacov
● v čase uchádzania sa o štipendium nezdržiavať sa
v Nemecku dlhšie ako 1 rok
● program nie je pre doktorandov
● súčasťou výberu je osobný pohovor s uchádzačom

● 750 eur/mes.
● príplatok k poisteniu
● paušál na cestovné
● príplatok na študijný materiál

uzávierka 31. január 2010
VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ
 štipendiá pre doktorandov
a mladých vedeckých
pracovníkov na krátkodobé
výskumné pobyty
(1 – 6 mesiacov)

dlhšie ako 2 roky
● mladí vedeckí pracovníci v čase uchádzania sa
o štipendium ukončené doktorandské štúdium maximálne
pred 4 rokmi

uzávierka 15. november 2009
 štipendiá pre doktorandov
a mladých vedeckých
pracovníkov na dlhodobé
výskumné pobyty
(7 – 10 mesiacov)
uzávierka 15. november 2009
 štipendiá na celé
doktorandské štúdium
(3 roky)
uzávierka 15. november 2009

750 eur/mes.
cestovné
príplatok k poisteniu
príplalok na študijný materiál
a výskum
● prípadne príplatok na
nájomné a rodinu
715 – 975 eur/mes.
cestovné
príplatok k poisteniu
príplatok na študijný
materiál a výskum
● prípadne aj príplatok
na nájomné a rodinu

 1- až 3-mesačný
výskumné pobyty

● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozývací list
● nemecký jazyk

● opätovné udelenie štipendia je možné najskôr

● 1 840 – 2 240 eur/mes.

● bývalý štipendista
po troch rokoch od
absolvovania
10-mesačného
štipendijného pobytu

● pozývací list

● opätovné udelenie štipendia je možné najskôr

● 1 840 – 2 240 eur/mes.

● študent VŠ

● ukončené minimálne
2 semestre
● nemecký jazyk

● kurz sa uskutoční v lete 2010

● 850 eur

po troch rokoch

uzávierka 15. november 2009
 1- až 3-mesačný
výskumný pobyt pre
bývalých štipendistov
DAAD
uzávierka 15. november 2009

po troch rokoch

LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY
 letný jazykový kurz
uzávierka 15. november 2009

Dekrét o udelení štipendia dostane štipendista priamo od DAAD do konca apríla 2010.
ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE PODPOROVANÉ DAAD, na ktoré prijíma prihlášky SAIA, n. o.
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 Odborné exkurzie
(7 – 12 dní)
uzávierka
15. december 2009
15. marec 2010
15. september 2010

● skupiny študentov VŠ
od 10 do 15 osôb
pod vedením učiteľa VŠ

● ukončené minimálne
3 semestre

● žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ

● 30 eur na osobu na deň
● poistenie

POĽSKO,

predpokladané štipendiá

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky na roky 2003 – 2006
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

MŠ SR HRADÍ

uzávierka: 26. február 2010
PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa dohody 2003 – 2006
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 semestrálny študijný
pobyt – polonistika

● študent polonistiky,
slovakistiky, slavistiky

● ukončený minimálne
1 semester

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť
● štipendium 200 USD/mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie
a stravovanie za úhradu

 semestrálny študijný
pobyt – iné odbory

● študent VŠ

● akceptačný list
● poľský jazyk
● ukončené minimálne 3 semestre

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť
● štipendium 200 USD/mes.

● bezplatné štúdium,
● ubytovanie a stravovanie za úhradu

 1- až 3-mesačný
výskumný pobyt

● doktorand VŠ

● akceptačný list
● cestovné náklady do miesta pobytu
● poľský jazyk alebo iný svetový
a späť
jazyk uvedený v akceptačnom liste ● štipendium 210 – 240 USD/mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie
a stravovanie za úhradu

 1- až 10-mesačný
pobyt

● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● akceptačný list
● cestovné náklady do miesta pobytu
● poľský jazyk alebo iný svetový
a späť
jazyk uvedený v akceptačnom liste ● štipendium 250 USD/mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie
a stravovanie za úhradu

 letný kurz poľského
jazyka (Varšava, Krakov,
Lublin, 3 až 4 týždne)

● študent VŠ
● doktorand VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne 1 semester
● základná znalosť poľského jazyka
● prednosť majú slovakisti
a polonisti

● náklady na štúdium
● ubytovanie, stravovanie a vreckové

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť

 10-mesačné postgraduálne štúdium na College of Europe (uzávierka: 15. január 2010) – pozri stranu 11
 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34

RAKÚSKO

uzávierka: podľa typu štipendia

AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ*
TYP ŠTIPENDIA

 krátkodobý výskumný
pobyt pre doktorandov
(1 – 4 mesiace)

CIEĽOVÁ SKUPINA

● doktorand
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uzávierka
15. marec 2010
15. október 2010
 štipendium pre
postdoktorandov
(6 mesiacov)
uzávierka
15. marec 2010
15. október 2010

 letný kurz nemeckého
jazyka pre študentov
a doktorandov
z vybraných odborov

POZNÁMKY

SAIA HRADÍ

ÖAD POSKYTUJE

● akceptačný list
● ukončený minimálne
1 semester
● nemecký jazyk (v prípade
prírodných a technických
vied môže byť aj anglický
jazyk)
● vek do 35 rokov

● pobyt musí súvisieť s témou
dizertačnej práce doktoranda
● prihlasovanie elektronicky
na www.scholarships.at
● pobyt sa môže realizovať
najskôr 3 mesiace od uzávierky;
odporúčame pobyt nadviazať na
začiatok semestra, resp. začiatok
kalendárneho mesiaca

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
(vlak 2. triedy)

● štipendium 940 eur/mes.
na pobytové náklady
● ubytovanie za úhradu

● vysokoškolský učiteľ/
pracovník SAV, ktorý
v minulosti poberal
štipendium Akcie na pobyt
v dĺžke min. 3 mesiace

● vek do 45 rokov
● pozývací list

● prihlasovanie elektronicky
na www.scholarships.at
● pobyt sa môže realizovať
najskôr 3 mesiace od uzávierky;
odporúčame pobyt nadviazať na
začiatok semestra, resp. začiatok
kalendárneho mesiaca

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
(vlak 2. triedy)

● 1 040 eur/mes.
● ubytovanie za úhradu

● postdoktorand pôsobiaci
na vysokej škole alebo
výskumnom pracovisku
SAV

● pozývací list
● nemecký jazyk/anglický
jazyk
● najneskôr 10 rokov
po udelení titulu PhD.
(alebo ekvivalentu)

● prihlasovanie elektronicky
na www.scholarships.at
● súčasťou výberu je osobný
pohovor
● pobyt sa môže realizovať
najskôr 3 mesiace od uzávierky;
odporúčame pobyt nadviazať na
začiatok semestra, resp. začiatok
kalendárneho mesiaca

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
(vlak 2. triedy)

● 1 040 eur/mes.
● ubytovanie za úhradu

● študent VŠ (technické
vedy)
● doktorand (technické vedy)

● ukončené minimálne
2 semestre (študent)
● nemecký jazyk
● vek do 35 rokov

● prihlasovanie elektronicky
na www.scholarships.at
● letné školy sa realizujú v letných
mesiacoch (júl a august) 2010;
podrobnosti o mieste a termínoch
letných škôl, ktoré sú na výber,
budú zaslané uchádzačom
rakúskou stranou v prípade
schválenia štipendia

uzávierka
15. marec 2010
15. október 2010

 štipendium pre
bývalých štipendistov
Akcie (1 mesiac)

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

www.aktion.saia.sk

uzávierka
15. marec 2010

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34

* O štipendium v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko sa môžu uchádzať osoby, ktoré:

1. buď v čase podávania žiadosti a počas trvania štipendia absolvujú riadne štúdium v Rakúsku alebo na Slovensku (na jednej z oprávnených inštitúcií),
2. alebo majú pracovný pomer s jednou z oprávnených inštitúcií, ktorý trvá aj počas poberania štipenia.

Zoznam oprávnených inštitúcií, ktorými sú štátne, resp. verejné vysoké školy a akadémie vied oboch krajín, možno nájsť na www.aktion.saia.sk.

Pozn.: Štipendista je oslobodený
od školného.

● poplatok za kurz
● štipendium 115 eur/týždeň

RUMUNSKO

uzávierka: 5. február 2010

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže Rumunska na roky 2007 – 2010
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

● študent VŠ
 5- až 10-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

● ukončené minimálne
3 semestre (študenti
rumunčiny 1 semester)
● rumunský alebo
anglický jazyk

POZNÁMKY

● akceptačný list vítaný

MŠ SR HRADÍ

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE
podľa dohody 2007 – 2010

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
● príplatok ku štipendiu
150 USD mesačne

● štipendium 50 USD/mesiac
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 3- až 10-mesačný
vedecký alebo
výskumný pobyt

● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● pozývací list
● rumunský alebo iný
jazyk uvedený
v akceptačnom liste

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
● príplatok ku štipendiu
153 USD mesačne
(doktorand), resp. 166 USD
mesačne (vedeckopedagogický pracovník)

● štipendium 50 USD/mesiac

 letný kurz rumunského
jazyka, kultúry
a literatúry

● študent VŠ
● doktorand VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● ukončené minimálne
1 semester
● základy rumunského jazyka

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● náklady spojené s kurzom
vrátane cestovného
v Rumunsku
● stravu, ubytovanie, vreckové

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34

RUSKÁ FEDERÁCIA,

predpokladané štipendiá

Dohoda medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania z roku 2006
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

 5-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského
štúdia

● študent VŠ

 1- až 10-mesačný
výskumný pobyt

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

POZNÁMKY

uzávierka: 12. február 2010
MŠ SR HRADÍ

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE podľa dohody

● pre študentov ruského jazyka
akceptačný list vítaný
● pobyt nie je možné
absolvovať na umeleckej
škole

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

● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● akceptačný list resp.
pozývací list
● ruský jazyk

● pobyt nie je možné
absolvovať na umeleckej
škole

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

 1-mesačný letný kurz
ruského jazyka

● študent VŠ,
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne
1 semester
● ruský jazyk

● kurz sa uskutoční v Štátnom
inštitúte ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve

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

● bezplatný kurz

 2-mesačná jazyková
stáž

● študent 2. ročníka
odboru ruský jazyk

● stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte
ruského jazyka A. S. Puškina
v Moskve alebo v Štátnej
Petrohradskej univerzite v Sankt
Peterburgu (s nástupom 1. 10. 2010
alebo 1. 4. 2011)

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

● bezplatné štúdium
● štipendium 600 rubľov/
mes. (z toho asi 210
rubľov na ubytovanie)
● zdravotnú starostlivosť

 celé bakalárske
štúdium (3 – 4 roky)

● maturant
● absolvent SŠ s maturitou

 celé magisterské
štúdium (2 roky)

● študent posledného
ročníka bakalárskeho
štúdia
● absolvent bakalárskeho
štúdia

● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

 celé doktorandské
štúdium (ašpirantúra
alebo doktorantúra)

● študent posledného
ročníka magisterského
štúdia
● absolvent magisterského
štúdia

● vek do 35 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky
● prax v odbore je vítaná

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
● nie je možné uchádzať sa na
● príplatok k štipendiu
odbory z oblastí kultúra, umenie
150 USD/mes.
a medzinárodné vzťahy

● bezplatné štúdium
● štipendium 900 rubľov/
mes.
● zdravotnú starostlivosť
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● akceptačný list
● ukončené minimálne
5 semestrov
(rusisti 3 semestre)
● ruský jazyk

● súčasťou výberu je osobný
pohovor

● bezplatné štúdium
● štipendium 900 rubľov/
mes.
● zdravotnú starostlivosť

RUSKÁ FEDERÁCIA,

uzávierka: apríl 2010

predpokladané štipendiá

ŠTIPENDIÁ VLÁDY RUSKEJ FEDERÁCIE
TYP ŠTIPENDIA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

 celé bakalárske
štúdium (3 – 4 roky)

● maturant
● absolvent SŠ s maturitou

 celé magisterské
štúdium (2 roky)

● študent posledného ročníka
bakalárskeho štúdia
● absolvent bakalárskeho
štúdia

 celé doktorandské
štúdium (ašpirantúra
alebo doktorantúra)

● študent posledného ročníka
magisterského štúdia
● absolvent magisterského
štúdia

ŠTIPENDIÁ MGIMO,

● nie je možné uchádzať sa na odbory
z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné
● vek do 25 rokov
vzťahy
● ruský jazyk
● obdobie medzi ukončením štúdia
● výborné študijné výsledky
a nastúpením na štúdium v Ruskej
federácii by nemalo presiahnuť tri roky
● uchádzač si hradí cestovné, zdravotné
poistenie (250 USD ročne) a potrebuje
● vek do 35 rokov
vlastné prostriedky na pokrytie celkových
● ruský jazyk
nákladov vo výške minimálne 250 USD
● výborné študijné výsledky
mesačne
● prax v odbore je vítaná

● odpustenie školného
● štipendium 1 100 rubľov/mesiac
● zabezpečenie ubytovania na internáte za tých istých
ﬁnančných podmienok ako pre ruských študentov
● odpustenie školného
● štipendium 1 500 rubľov/mesiac
● zabezpečenie ubytovania na internáte za tých istých
ﬁnančných podmienok ako pre ruských študentov

uzávierka: apríl 2010

predpokladané štipendiá

TYP ŠTIPENDIA
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PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

 úplné vysokoškolské
štúdium na MGIMO
(Moskovský štátny inštitút
medzinárodných vzťahov)

● študent VŠ
● maturant
● absolvent SŠ s maturitou

www.mgimo.ru

SLOVINSKO,

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie 2009

POZNÁMKY

● aktívna znalosť ruského
a minimálne jedného ďalšieho
svetového jazyka
● záujem o medzinárodné vzťahy

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE

POZNÁMKY

● súčasťou výberu je osobný pohovor
● odporučení kandidáti musia absolvovať na MGIMO testy
z ruštiny a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky
● študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt
(200 – 300 USD/mesiac vrátane ubytovania)

● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie
a stravovanie za úhradu

uzávierka: 25. marec 2010

predpokladané štipendiá

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 na roky 2003 – 2006
www.cmepius.si
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

 3- až 10-mesačný študijný
alebo výskumný pobyt

● študent bakalárskeho alebo
magisterského štúdia
● doktorand

● akceptačný list
● slovinský alebo iný dohodnutý jazyk
● vek do 35 rokov
● ukončené minimálne 3 semestre
(študent slovinského jazyka 1 semester)

 seminár slovinského jazyka,
literatúry a kultúry
pre slavistov a slovakistov

● študent VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne 1 semester
● slovinský jazyk

 letná škola slovinského jazyka

● študent
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● základy slovinského jazyka
● ukončený minimálne 1 semester

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34

MŠ SR HRADÍ

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa dohody 2003 – 2006

● bezplatné štúdium
● ubytovanie v internáte
● študentom bakalárskeho štúdia
222 eur/mes.; ostatným 244 eur/mes.
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● bezplatné štúdium
● ubytovanie, stravu
● vreckové
● vútroštátnu prepravu

SRBSKO,

uzávierka: 26. február 2010

predpokladané štipendiá

Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
na roky 2002 – 2005
TYP ŠTIPENDIA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

● ukončené minimálne
3 semestre (študenti
srbského jazyka
minimálne 1 semester)

● študent VŠ
 1- až 9-mesačný
● doktorand
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia
alebo výskumný pobyt
 letné semináre
srbského jazyka,
literatúry a kultúry
v Belehrade

● študent VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

POZNÁMKY

● srbský jazyk alebo iný
dohodnutý jazyk
(doktorand)

● ukončený minimálne
1 semester
● základy srbského jazyka

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa dohody 2002 – 2005

MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● štipendium podľa
vnútroštátnych predpisov

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

●
●
●
●

bezplatné štúdium
bezplatné ubytovanie
stravu za nižší poplatok
štipendium 7 000 srbských
dinárov
● základné zdravotné poistenie

 Štipendijné pobyty v rámci programu CEEPUS (uzávierka: 15. jún a 31. október 2010) – pozri stranu 34
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ŠVAJČIARSKO, predpokladané štipendiá
ŠTIPENDIÁ ŠVAJČIARSKEJ VLÁDY
TYP ŠTIPENDIA

–

uzávierka: 21. október 2009

Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov

CIEĽOVÁ SKUPINA

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

POZNÁMKY

 9-mesačný
postgraduálny pobyt

● študent posledného ročníka
● akceptačný list
štúdia
● nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk
● absolvent bakalárskeho alebo ● vek do 35 rokov
magisterského štúdia
(narodený po 31. 12. 1974)
● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● štipendium je možné využiť iba na študijné
pobyty na švajčiarskych univerzitách
a technických vysokých školách
● cestovné náklady ani školné nie sú hradené
● prednosť majú študenti spolupracujúcich
slovenských a švajčiarskych VŠ

 9-mesačný študijný
pobyt pre umelcov

● študent umeleckého
zamerania
● doktorand umeleckého
zamerania

● štipendium je možné využiť
na študijné pobyty na umeleckých
školách a konzervatóriách
● cestovné náklady ani školné
nie sú hradené

● akceptačný list
● ukončené minimálne 4 semestre
● nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk
● vek do 35 rokov
(narodený po 31. 12. 1974)

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTUJE podľa notiﬁkácie 2008

● štipendium 1 920 SFr/mes.
pre absolventov
magisterského štúdia
● štipendium 1 700 SFr/mes.
pre absolventov bakalárskeho
štúdia
● zdravotné poistenie

TURECKO,

predpokladané štipendiá

Program kultúrnej, vzdelávacej, vedeckej a športovej výmeny medzi vládou SR a vládou Tureckej republiky na roky 1998 – 2000
TYP ŠTIPENDIA

 2- až 8-mesačný
výskumný pobyt
uzávierka 30. apríl 2010

 celé magisterské alebo
doktorandské štúdium
uzávierka 30. apríl 2010
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 2-mesačný letný kurz
tureckého jazyka
a kultúry

http://digm.meb.gov.tr

PRIJÍMAJÚCA STRANA POSKYTUJE
podľa notiﬁkácie 2009

POZNÁMKY

● študent v poslednom
ročníku magisterského
štúdia
● absolvent VŠ
● doktorand
● pedagogický pracovník VŠ
● vedecký pracovník

● vek do 45 rokov
● bakalársky alebo
magisterský diplom
● turecký, anglický alebo
francúzsky jazyk
● dobrý zdravotný stav

● akceptačný list vítaný

● študent v poslednom
ročníku bakalárskeho alebo
magisterského štúdia
● absolvent VŠ
● doktorand

● vek do 40 rokov
● turecký, anglický alebo
francúzsky jazyk
● dobrý zdravotný stav
● ukončené aspoň
4 roky štúdia na VŠ

● všetky vedné odbory
okrem medicíny
● vyučovací jazyk je turečtina
– súčasťou pobytu môže byť
aj ročná jazyková príprava

● študent VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand

● ukončený min. 1 semester
● základy tureckého jazyka
● vek do 40 rokov
● dobrý zdravotný stav

● kurz sa koná v Ankare,
Istanbule, Izmire, Burse,
Kayseri, Antalyi a Samsune
● kurz trvá od 1. 7. do 31. 8.

uzávierka 26. február 2010

UKRAJINA,

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

CIEĽOVÁ SKUPINA

uzávierka: podľa typu štipendia

● cestovné
náklady
do miesta
pobytu
a späť

● 200 TL/mes.
● bezplatné ubytovanie na internáte
● stravovanie na internáte za úhradu
● zdravotnú starostlivosť

● 200 TL/mesačne
● bezplatné ubytovanie na internáte
● stravovanie na internáte za úhradu
● zdravotnú starostlivosť

● cestovné
náklady
do miesta
pobytu
a späť

● 200 TL/mesačne
● bezplatné ubytovanie na internáte
● stravovanie na internáte za úhradu
● zdravotnú starostlivosť
● školné

uzávierka: 18. marec 2010

predpokladané štipendiá

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania na roky 2005 – 2008
TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

● študent VŠ
 1- až 10-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

PODMIENKY
v čase podávania žiadosti

● ukončené minimálne
3 semestre (študent
ukrajinského jazyka
1 semester)
● ukrajinský alebo ruský
jazyk

POZNÁMKY

● akceptačný list vítaný

MŠ SR HRADÍ

PRIJÍMAJÚCA STRANA
POSKYTNE
podľa dohody 2005 – 2008

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

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

 1- až 10-mesačný
výskumný pobyt

● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● akceptačný alebo
pozývací list
● ukrajinský alebo ruský
jazyk

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

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

 letný seminár
ukrajinského jazyka
(21 dní)

● študent
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● ukončený minimálne
1 semester
● základy ukrajinského jazyka

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● stravu
● ubytovanie
● bezplatné štúdium
● vreckové

