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Univerzity v Dánsku

Zdroj: Choose a Danish University. A Guide to University Studies 
in Denmark http://dkuni.dk/internationalt/publications_in_english/

Zahraniční študenti a výskumníci sú dôležitou 
zbraňou v boji o globálne znalosti – a Dánsko je 
pripravené vstúpiť do boja. Týmito slovami začína Inge 
Kjærgaardová svoj príspevok Think Play Participate  
v publikácii Focus Denmark 3/2009, venovanej tomu, ako 
Dánsko priťahuje zahraničných študentov.
Od roku 2001, keď sa dánska vláda zamerala na túto oblasť, 
sa počet zahraničných študentov v Dánsku zvýšil. Kým  
v roku 2001 študovalo v dennom štúdiu v Dánsku 3 432 
cudzincov a výmenné pobyty absolvovalo 3 725 cudzincov,  
v akademickom roku 2007/2008 to už bolo 8 063 cudzincov 
v dennom štúdiu a 7 202 absolvovalo výmenné pobyty. 
Počet cudzincov v doktorandskom štúdiu za toto obdobie 
vzrástol z 870 na 1 631. 

(údaje podľa článkov Think Play Participate 
a Denmark is attracting more foreign students, shows study)

V tomto bulletine vám chceme predstaviť vysokoškolské 
vzdelávanie v Dánsku, ktorého najstaršia univerzita bola 
založená v roku 1479 v Kodani. V Dánsku má dlhoročnú 
tradíciu mimoškolské vzdelávanie, typicky dánskou 
inštitúciou sú tzv. ľudové školy internátneho typu, ktoré 
ponúkajú rôzne kurzy, na ktoré môžu získať štipendium aj 
cudzinci. Základy tohto školstva položil v prvej polovici  
19. storočia teológ, historik a básnik N. F. S. Grundtvig. 

Dánsko v skratke:
Dánske kráľovstvo patrí medzi krajiny Škandinávie. Jeho 
celková rozloha je 43 094 km2, krajina leží na Jutskom 
polostrove a vyše 400 ostrovoch, z ktorých necelých sto 
je trvalo obývaných. K najväčším patria Sjaelland, Fyn, 
Lolland, Falster, Langeland, Als a Bornholm. 
Počet obyvateľov: 5,4 mil. (2008)
Hustota obyvateľstva: 127,1 obyv./km2 (bez Faerských 
ostrovov a Grónska) 
Úradný jazyk: dánčina, na Faerských ostrovoch aj 
faerský jazyk, v Grónsku aj inuitský jazyk 
Mena: dánska koruna (dansk krone, DKK) 
Hlavné mesto: Kodaň (København/Copenhagen) 
Administratívne územné členenie: 5 krajov (regiónov), 
ktoré sa delia na 99 komún (municipalít) + dve 
samosprávne územia (Faerské ostrovy a Grónsko)
Telefónna predvoľba: +45 
Medzinárodná poznávacia značka: DK 
Internetová doména: .dk

V roku 2007 sa uskutočnila reorganizácia univerzitného  
a výskumného sektora, počas ktorej sa 25 univerzít  
a výskumných ústavov zlúčilo do 8 univerzít  
a 3 výskumných ústavov.

Vysokoškolské vzdelávanie v Dánsku je trojstupňové 
(bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň). 
Poskytujú ho verejné a súkromné vysokoškolské inštitúcie. 
Vysokoškolský systém sa skladá z univerzitného  
a neuniverzitného sektora. 

Univerzitný sektor tvorí 8 univerzít (pod gesciou 
ministerstva pre vedu, technológiu a inovácie).

Neuniverzitný sektor tvorí 16 umeleckých škôl a ďalších 
inštitúcií vysokoškolského vzdelávania (pod gesciou 
ministerstva kultúry), 8 odborných vysokých škôl a 2 vyššie 
technické školy (ktoré sa spoja s ďalšími vysokými školami 
do konca roka 2014; pod gesciou ministerstva školstva)  
a 10 akadémií odborného vysokoškolského vzdelania (pod 
gesciou ministerstva školstva).

Portál Universities Denmark (http://dkuni.dk).  
Jeho cieľom je propagovať všetkých osem dánskych univerzít.

Dánske univerzity a ich webové stránky

AAU – Aalborg Universitet – www.aau.dk
AU – Aarhus Universitet – www.au.dk
CBS – Copenhagen Business School – www.cbs.dk
DTU – Danmarks Tekniske Universitet – www.dtu.dk
ITU – IT-Universitetet i København – www.itu.dk
KU – Københavns Universitet – www.ku.dk
RUC – Roskilde Universitet – www.ruc.dk
SDU – Syddansk Universitet – www.sdu.dk
Stručný popis všetkých univerzít je na

http://www.ubst.dk/en/universities-in-denmark

http://dkuni.dk/internationalt/publications_in_english/
http://www.netpublikationer.dk/um/9517/html/chapter04.htm
http://www.netpublikationer.dk/um/9517/html/chapter04.htm
http://www.investindk.com/visNyhed.asp?artikelID=22343
http://dkuni.dk/
www.aau.dk
www.au.dk
www.cbs.dk
www.dtu.dk
www.itu.dk
www.ku.dk
www.ruc.dk
www.sdu.dk
http://www.ubst.dk/en/universities-in-denmark
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Schéma vysokoškolského vzdelávania v Dánsku

Zdroj: http://en.iu.dk/

Vysokoškolské vzdelávanie trvá od 3 do 6 rokov, akademický 
rok sa člení na 2 semestre. Jesenný trvá od septembra do 
konca decembra a jarný od januára do mája. 

Podmienky na prijatie

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky stupeň 
je ukončené stredoškolské vzdelanie (12 rokov školskej 
dochádzky) – maturita alebo dánsky ekvivalent maturity 
(studentereksamen; højere forberedelseseksamen; højere 
handelseksamen; højere teknisk eksamen). 

Podmienkou prijatia na vyšší stupeň je ukončenie nižšieho 
stupňa vysokoškolského vzdelávania.

Prihlášky sa podávajú spravidla do 15. marca na štúdium 
začínajúce sa v auguste alebo v septembri a do 1. septembra 
na štúdium začínajúce sa v januári alebo vo februári.

Formulár prihlášky školy spravidla zverejňujú dva mesiace 
pred termínom uzávierky.

Na doktorandské štúdium je termín prihlasovania rôzny,  
v závislosti od programu. Odporúča sa kontaktovať vybranú 
univerzitu.

Školné

Študenti z krajín EÚ spravidla neplatia školné, rovnako ani 
účastníci výmenných programov. Okrem verejných škôl sa to 
týka aj mnohých súkromných. Všetci ostatní študenti od roku 
2006 musia platiť školné (to sa môže pohybovať od 6 000 do 
16 000 eur za rok). 

Životné náklady 

Mesačné životné náklady študenta sa v Dánsku pohybujú od 
650 do 800 eur.

Dánske vysoké školy sa podľa obsahu, formy a zamerania 
vzdelávania delia na univerzity, odborné vysoké školy  
a akadémie.

Univerzity (Universitet)
- ponúkajú bakalárske, magisterské a doktorandské programy 
vo všetkých akademických oblastiach. 
Bakalárske programy (BSc/BA) sú trojročné, magisterské 
(candidatus; MSc/MA) sú dvojročné a doktorandské programy 
sú trojročné.
Linky na univerzity: 
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-
institutions/universities

Odborné vysoké školy (Professionshøjskoler)
- ponúkajú profesne orientované troj- až štvorročné bakalárske 
štúdium v oblastiach ako obchod, vzdelávanie, strojárstvo, 
zdravotníctvo, sociálna práca. Súčasťou štúdia je aj prax.
Linky na odborné vysoké školy: 
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-
institutions/university-colleges

Akadémie (Erhvervsakademier)
- ponúkajú profesionálne programy (tzv. AP degree;  
academy profession) v rôznych oblastiach, ako napríklad 
poľnohospodárstvo, potravinárstvo, služby, cestovný ruch, 
financie, marketing, informačné technológie. Ide spravidla  
o dvojročné programy. Výučba pozostáva z teoretickej prípravy, 
väčší dôraz sa však kladie na praktickú stránku odboru.  
V niektorých odboroch je možné študovať 3 a pol roka a získať 
bakalársky titul. 
Linky na akadémie:
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-
institutions/academies-of-professional-higher-education

http://en.iu.dk/education-in-denmark/detailed-information/DSdiagram2004nov.jpg
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/universities
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/universities
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/university-colleges
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/university-colleges
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/academies-of-professional-higher-education
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/academies-of-professional-higher-education
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NAJLEPŠIE DÁNSKE 
UNIVERZITY

V prvej stovke dvoch najznámejších 
svetových rankingov, Academic Ranking 
of World Universities (ARWU) a THE-QS 
World University Ranking, sa v roku 
2009 umiestnili 2 dánske univerzity 
– Kodaňská univerzita a Aarhusská 
univerzita.

Kodaňská univerzita (Københavns 
Universitet) bola v ARWU na 43. mieste 
na svete (na 8. mieste v Európe)  
a v THE-QS na 51. mieste.
Aarhusská univerzita (Aarhus 
Universitet) bola v ARWU na 97. mieste 
na svete (na 31. mieste v Európe)  
a v THE-QS na 63. mieste. 

Kodaňská univerzita vznikla v roku 1479.  
V súčasnosti má na 8 fakultách 37-tisíc 
študentov, z nich vyše 2 300 je zahraničných. 
Okrem toho každoročne prichádza na univerzitu 
okolo 1 800 študentov na výmenné pobyty  
a ako hosťujúci študenti. 
V rámci zlučovania dánskych univerzít sa jej 
súčasťou v roku 2007 stali Kráľovská veterinárna 
a poľnohospodárska univerzita  
a Dánska farmaceutická univerzita. KU sa tak 
stala jedným z najvýznamnejších európskych 
výskumných centier v oblasti biológie a medicíny.

Bližšie informácie o univerzite www.ku.dk

Aarhusská univerzita vznikla v roku 1928 ako Universit
etsundervisningen i Jylland. Začínala so 64 študentmi. 
Od roku 1933 používa súčasný názov, do roku 1970 
pôsobila ako súkromná inštitúcia. V súčasnosti je 
druhou najväčšou dánskou univerzitou, má vyše 35-
tisíc študentov.  
V rámci zlučovania dánskych univerzít sa s ňou v roku 
2007 zlúčili Dánsky národný výskumný ústav životného 
prostredia, Dánsky inštitút poľnohospodárskych vied, 
Aarhusská obchodná škola a Dánska pedagogická 
univerzita. 

Bližšie informácie o univerzite www.au.dk

Dánske univerzity v roku 2009
Zdroj http://www.ubst.dk/en/universities-in-denmark

Univerzita

počet

študentov
zamestnancovbakalárskeho  

a magisterského štúdia
doktorandského 

štúdia

Aalborg Universitet 10 972 629 2 281

Aarhus Universitet 29 550 1 194 6 428

Copenhagen Business School 12 864 168 1 214

Danmarks Tekniske Universitet 6 170 798 4 182

IT-Universitetet i København 1 039 43 149

Københavns Universitet 37 796 2 168 8 069

Roskilde Universitet 7 340 246 865

Syddansk Universitet 14 252 544 2 794

POBYT V DÁNSKU

Dánsko je členským štátom Európskej únie, občania 
Slovenska teda nepotrebujú na vstup víza, stačí 
im občiansky preukaz (identifikačná karta) alebo
pas. Ak však chcú v Dánsku študovať dlhšie ako 
3 mesiace, musia sa registrovať na príslušnom 
dánskom úrade (Regional State Administration) 
podľa miesta bydliska. 

Bližšie informácie:
www.newtodenmark.dk – stránka Dánskeho 
imigračného úradu (Udlændingeservice)
www.ambbratislava.um.dk – stránka Veľvyslanectva 
Dánskeho kráľovstva v SR (Konzulárne služby/
Štúdium v Dánsku)
 

Všetko, čo potrebuje cudzinec vedieť o pobyte pred/po príchode do Dánska, nájde 
na stránke Dánskeho imigračného úradu – www.newtodenmark.dk.

www.ku.dk
www.au.dk
www.ku.dk
www.au.dk
http://www.ubst.dk/en/universities-in-denmark
www.newtodenmark.dk
www.newtodenmark.dk
www.ambbratislava.um.dk
www.newtodenmark.dk
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ŠTIPENDIÁ

 ŠTIPENDIÁ DÁNSKEJ VLÁDY

Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných
postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí 
sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre, alebo 
štúdiu oblastí inak súvisiacich s Dánskom (ako dizajn, 
environmentálne štúdiá a podobne).
Uzávierky:

● 23. apríl 2010 na študijné a výskumné pobyty v Dánsku,
● 1. máj 2010 na letní kurzy dánskeho jazyka a kultúry

Viac informácií a formuláre žiadostí na 
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/

 ŠTIPENDIUM NA FOLK HIGH SCHOOLS

Neformálne vzdelávacie inštitúcie Danish Folk High Schools 
ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, 
filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy prebiehajú väčšinou  
v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň,  
v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať 
finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň.
Záujemcovia o štipendium musia spĺňať vekovú hranicu 
minimálne 17,5 roka (na niekoľkých školách 16,5 roka). 
Minimálna dĺžka kurzu pre záujemcov o štipendium je 12 
týždňov. Prihlášku o štipendium podáva za študenta dánska 
vzdelávacia inštitúcia (zoznam škôl a ponúkaných kurzov je na 
www.hojskolerne.dk).
Uzávierka je každoročne 1. júna a 1. decembra.

 ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY SLOVENSKÝCH NADÁCIÍ  
A INŠTITÚCIÍ, ktoré ponúkajú podporu študentov pri štúdiu  
v zahraničí, bez určenia cieľovej krajiny. Bližšie informácie sú na 
uvedených webových stránkach:

● Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do 
   sveta 
   www.nadaciatatrabanky.sk
● Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička 
   www.nadaciaspp.sk/hlavicka
● Štipendijný program U. S. Steel Košice 
   www.usske.sk/students/stip-s.htm
● Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska 
   Per Aspera ad Astra 
   www.nds.sk 

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

http://www.studyindenmark.dk – portál o štúdiu v Dánsku

http://www.iu.dk/ – Dánska agentúra pre medzinárodné 
vzdelávanie (Styrelsen for International Uddannelse); 
informácie o vysokoškolskom systéme, štipendiách a grantoch
http://www.uvm.dk/ – Ministerstvo školstva (Undervisningsm
inisteriet)
http://vtu.dk/ – Ministerstvo vedy, technológií a inovácií 
(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling)

www.ambbratislava.um.dk – portál Veľvyslanectva Dánskeho 
kráľovstva na Slovensku 
www.newtodenmark.dk – portál Dánskeho imigračného úradu 
(Udlændingeservice)

www.dansko.sk – stránka o Dánsku

http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/
www.hojskolerne.dk
www.nadaciatatrabanky.sk
www.nadaciaspp.sk/hlavicka
www.usske.sk/students/stip-s.htm
www.nds.sk
http://www.studyindenmark.dk
http://www.iu.dk/
http://www.uvm.dk/
http://vtu.dk/
www.ambbratislava.um.dk
www.newtodenmark.dk
www.dansko.sk
http://www.iu.dk/
http://www.studyindenmark.dk
www.ambbratislava.um.dk
www.dansko.sk
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 AUSTRÁLIA

Endeavour Europe Awards na magisterské štúdium alebo doktorandské štúdium
Uzávierka: on-line od 5. apríla do 31. júla 2010

Štipendium je určené pre postgraduálnych študentov, ktorí sa uchádzajú o magisterské  
a doktorandské štúdium alebo výskumný pobyt v Austrálii po ukončení bakalárskeho štúdia.
Bližšie informácie: www.endeavour.dest.gov.au
Aktuálna výzva:
http://www.endeavour.dest.gov.au/international_applicants/europe_awards.htm

Endeavour Research Fellowships 
Uzávierka: on-line prihlasovanie od apríla do 31. júla 2010

Štipendijné pobyty sú určené postgraduálnym študentom a postdoktorandom na  
4- až 6-mesačný výskumný pobyt na austrálskych vysokých školách.
Bližšie informácie: www.endeavour.dest.gov.au
Aktuálna výzva:
http://www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/research_fellowships.htm

Ďalšie štipendiá do Austrálie na www.saia.sk

 BIELORUSKO  
       Uzávierka: 19. marec 2010

– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt a letný kurz bieloruského jazyka pre študentov, 
doktorandov, vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov na šk. rok 2010/2011 

 LUXEMBURSKO  
       Uzávierka: 17. marec 2010

– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na semestrálny študijný pobyt, krátkodobý pobyt pre odborníkov a doktorandov, 
jazykový pobyt pre šk. rok 2010/2011 a letný zdokonaľovací hudobný kurz 

 RAKÚSKO  
       Uzávierka: 15. marec 2010

– štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko pre študentov (letné jazykové školy – technické smery), doktorandov  
   (pobyty 1 – 4 mesiace a letné jazykové školy), postdoktorandov (6 mesiacov) a bývalých štipedistov Akcie (1 mesiac) 
– projekty Akcie Rakúsko – Slovensko 

 SLOVINSKO  
      Uzávierka: 25. marec 2010

– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov a doktorandov a letnú školu 
alebo seminár slovinského jazyka pre študentov, doktorandov a vysokoškolských učiteľov v šk. roku 2010/2011 

 TURECKO*  
       Uzávierka: 30. apríla 2010

– štipendiá tureckej vlády na celé magisterské/doktorandské štúdium pre študentov končiacich bakalárske/magisterské 
štúdium a 2- až 8-mesačný výskumný pobyt pre študentov posledného ročníka a absolventov magisterského štúdia, 
doktorandov, vedeckých a pedagogických pracovníkov 

 UKRAJINA*  
      Uzávierka: 18. marec 2010

– štipendiá na základe bilaterálnej dohody na študijný, výskumný pobyt a letný seminár jazyka pre študentov, doktorandov, 
vedeckých pracovníkov a vysokoškolských učiteľov na šk. rok 2010/2011 

* predpokladané štipendiá – v čase uzávierky tohto Bulletinu SAIA zahraničná strana ešte nepotvrdila definitívne podmienky 
   udelenia štipendií. 

Aktuálne a podrobnejšie informácie o jednotlivých štipendiách sú zverejnené na www.saia.sk 

 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY V SAIA, N. O.
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www.endeavour.dest.gov.au
http://www.endeavour.dest.gov.au/international_applicants/europe_awards.htm
www.endeavour.dest.gov.au
www.endeavour.dest.gov.au
http://www.endeavour.deewr.gov.au/international_applicants/research_fellowships.htm
http://www.saia.sk/?c=298
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3663
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3663
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1735
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1735
http://www.saia.sk/?c=1004
http://www.saia.sk/?c=1004
http://www.aktion.saia.sk/?c=1005
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1756
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1756
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1725
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1725
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1725
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1815
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=1815
www.saia.sk
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 FÍNSKO

Štipendiá na Helsinki Summer School pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 9. apríl 2010

Letná škola, ktorú organizuje Univerzita v Helsinkách, je určená pre študentov  
a doktorandov. Podmienkou účasti je plynulá znalosť anglického jazyka (potvrdená 
certifikátom). Univerzita ponúka talentovaným študentom limitovaný počet úplných  
a čiastkových štipendií. Prihláška a požadované podkladové materiály musia byť do termínu 
uzávierky doručené na adresu kancelárie letnej školy.
Bližšie informácie

o letnej škole: www.helsinki.fi/summerschool
o štipendiách: http://www.helsinkisummerschool.fi/home/scholarships

Ďalšie štipendiá do Fínska na www.saia.sk

 FRANCÚZSKO

Štipendiá pre študentov a doktorandov z Nitrianskeho kraja
Uzávierka: 30. máj 2010

V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne-Ardenne vo Francúzsku a Nitrianskym 
krajom vyhlásila Regionálna rada Champagne-Ardenne 2 typy štipendií pre slovenských 
študentov na školský rok 2010/2011.
Ide o ročný študijný alebo doktorandský pobyt na Univerzite v Remeši (Université de Reims 
Champagne-Ardenne; bližšie informácie o univerzite www.univ-reims.fr) a ročný študijný 
alebo doktorandský pobyt na Technickej univerzite v Troyes (Université Technologique de 
Troyes; www.utt.fr). 
Štipendium pokrýva životné náklady (ubytovanie, strava, doprava atď.). 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti alebo doktorandi vysokých škôl v Nitrianskom kraji 
alebo s trvalým pobytom v Nitrianskom kraji, ktorí ovládajú francúzsky alebo anglický jazyk 
(podľa zvoleného štúdia). 
Bližšie informácie o štipendiu:
http://www.ambafrance-sk.org
Bližšie informácie:
martina.saganova@diplomatie.gouv.fr 

Ďalšie štipendiá do Francúzska na www.saia.sk

 ISLAND

Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka, kultúry a histórie 
Uzávierka: 1. apríl 2010

Icelandic Government Scholarships na akademický rok 2010/2011 sú určené na 8-mesačné 
štúdium islandského jazyka, literatúry a histórie (od 1. septembra 2010 do 30. apríla 
2011). Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo 
iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej dva roky 
vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). 
Bližšie informácie
http://eng.menntamalaraduneyti.is/

Ďalšie štipendiá na Island na www.saia.sk

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA

Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov
Uzávierka: 16. apríl 2010

Nadácia Clauda Leona ponúka občanom Juhoafrickej republiky a cudzincom 
postdoktorandské štipendiá na výskum na fakultách vedy, techniky a lekárskych vied 
na univerzitách v Južnej Afrike. Štipendium bude udelené na dva roky. Uprednostnení 
sú uchádzači, ktorí získali titul PhD. pred menej ako piatimi rokmi. Výskumný pobyt sa 
začne  v roku 2011.
Bližšie informácie:
http://www.leonfoundation.co.za/post-doctoral-guidelines.html

Ďalšie štipendiá do Juhoafrickej republiky na www.saia.sk

www.helsinki.fi/summerschool
http://www.helsinkisummerschool.fi/home/scholarships
http://www.saia.sk/?c=192
www.univ-reims.fr
www.utt.fr
http://www.ambafrance-sk.org/IFB/spip.php?article1121
mailto:martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
http://www.saia.sk/?c=206
http://eng.menntamalaraduneyti.is/
http://www.saia.sk/?c=220
http://www.leonfoundation.co.za/post-doctoral-guidelines.html
http://www.saia.sk/?c=300
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 NÓRSKO

Medzinárodné Ibsenove štipendiá
Uzávierka: 15. apríl 2010

Nórska vláda ponúka jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym), štipendiá na 
realizáciu projektov, týkajúcich sa nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie:
http://www.ibsenawards.com

Ďalšie štipendiá do Nórska na www.saia.sk

 TAIWAN

Štipendiá ICDF na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka od 15. marca do 30. apríla 2010 (podľa univerzity)

Taiwan International Cooperation and Development Fund (ICDF) udeľuje štipendiá na celé 
bakalárske štúdium (4 akademické roky/48 mesiacov), magisterské štúdium (2 akademické 
roky) a doktorandské štúdium (3 akademické roky/24 mesiacov). 
Bližšie informácie o štipendijnom programe ICDF, podmienkach a partnerských vzdelávacích 
inštitúciách môžete získať na stránke http://www.icdf.org.tw/english/e_affair_train_hr.asp.
Prihlásiť sa je možné do termínu individuálne určeného pre jednotlivé programy najprv 
on-line (alebo iným určeným spôsobom) do konkrétne zvoleného programu podľa inštrukcií 
pre daný program a následne on-line prostredníctvom ICDF prihlášky, ktorú je potrebné 
podať taktiež písomne, e-mailom alebo osobne v Taipei Representative Office, Bratislava
spolu s vyplneným, potvrdeným a podpísaným formulárom o lekárskej prehliadke – Health 
Certificate Type B (vrátane testu na HIV).
Zoznam taiwanských vysokých škôl a programov, na ktoré je možné získať štipendium ICDF
(spolu s termínom uzávierky a kontaktnou osobou na taiwanskej škole).

Ďalšie štipendiá na Taiwan na www.saia.sk

 TALIANSKO

Štipendiá talianskej vlády
Uzávierka: do 31. marca 2010

Talianska vláda ponúka na akademický rok 2010/2011 štipendiá na:
• krátke jazykové kurzy
• jednotlivé univerzitné kurzy
• magisterské kurzy
• kurzy vyšších umeleckých a hudobných škôl
• kurzy talianskeho jazyka a kultúry pre učiteľov a profesorov taliančiny  
   a študentov zapísaných najmenej v 3. ročníku, ktorí urobili aspoň jednu skúšku  
   z talianskeho jazyka (na Universita per Stranieri di Siena, di Perugia a Roma Tre). 
• postgraduálne kurzy
• výskumné aktivity (je nevyhnutný akceptačný list vyučujúceho alebo akademickej 
   inštitúcie). 

Štipendiá sa udeľujú na 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov, na krátke jazykové kurzy a kurzy 
talianskej kultúry na 1, 2, alebo 3 mesiace. 

Uchádzač o štipendium musí mať v čase poberania štipendia najmenej 18 rokov a nie viac 
ako 40 rokov (vekový limit sa netýka učiteľov vyučujúcich taliansky jazyk), musí ovládať 
taliansky jazyk (overenie skúškou; netýka sa krátkych jazykových kurzov a kurzov, ktoré sa 
celé budú konať v anglickom jazyku). Uchádzač musí mať ukončené také vzdelanie, aké 
vybraná inštitúcia požaduje na zápis. 

Kompletná výzva v talianskom a anglickom jazyku je na  
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/

Prihlasovanie je on-line na http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp
Vytlačený formulár žiadosti a niektoré ďalšie materiály musia byť doručené na Taliansky 
kultúrny inštitút v Bratislave do 10. apríla 2010.
V prípade otázok (registrácia on-line a pod.) sa obráťte na Taliansky kultúrny inštitút,
Mgr.  Milan Bariak, e-mail: milan.bariak.iic@esteri.it 
tel.: 02/5930 7113 (pondelok – štvrtok: 10.00 – 12.00)

Bližšie informácie  
o štipendiách 
talianskej vlády  
na www.saia.sk 

http://www.ibsenawards.com
http://www.saia.sk/?c=191
http://www.icdf.org.tw/english/e_affair_train_hr.asp
http://www.saia.sk/images/JANA/Taiwan/ICDF/ICDF%20Scholarship%20Project%20List.PDF
http://www.saia.sk/images/JANA/Taiwan/ICDF/ICDF%20Scholarship%20Project%20List.PDF
http://www.saia.sk/?c=290
http://www.esteri.it/MAE/IT/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/
http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.as
mailto:milan.bariak.iic@esteri.it
http://www.saia.sk/article.aspx?c=221&id=2572
http://www.saia.sk/article.aspx?c=221&id=2572
http://www.saia.sk/article.aspx?c=221&id=2572
http://www.saia.sk/article.aspx?c=221&id=2572
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 THAJSKO

Štipendiá Global Connect (GC) na 2- a 4-ročné štúdium na Regent’s School
Uzávierka: 13. apríl 2010

Štipendiá na štúdium v dvojročnom programe medzinárodný bakalaureát (IB – International 
Baccalaureate) a na 4-ročný program (2 roky IGCSE + 2 roky IB). Uchádzači, študenti 
stredných škôl, musia mať pred sebou ešte 2 alebo 4 roky roky štúdia strednej školy  
a výborné výsledky v škole (potvrdené riaditeľom), výbornú písanú i hovorenú angličtinu 
(test a pohovor), výborné spoločenské zručnosti a pevnú vôľu. Vhodný je hudobný, 
športový alebo herecký talent.
Záujemcovia vypĺňajú on-line prihlášku na www.regents.ac.th/scholarship. Treba uviesť aj 
meno a e-mail riaditeľa školy, ktorú záujemca navštevuje. The Regent´s School si u neho 
overí, či uchádzač patrí medzi 10 najlepších žiakov z angličtiny a matematiky v triede a či 
má výborné spoločenské zručnosti. 
Bližšie informácie: 
www.regents.ac.th

Ďalšie štipendiá do Thajska na www.saia.sk

 USA

Štipendiá AFCSLS pre mladých vedúcich pracovníkov v zdravotníctve, vzdelávaní a životnom prostredí
Uzávierka: 31. marca 2010

The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies (AFCSLS) vyhlásil tretí ročník 
štipendijného programu pre mladých vedúcich pracovníkov v zdravotníctve, vzdelávaní 
a životnom prostredí. Hlavným zámerom programu je prostredníctvom podpory pobytu 
mladých talentov so schopnosťami vedúcich rozvíjať v USA dlhodobú profesijnú  
a podnikateľskú spoluprácu mezi českými, slovenskými a americkými partnermi na špičkovej 
úrovni.  Celková dĺžka pobytu v USA je maximálne 6 mesiacov.
Predpokladom účasti je minimálne 5 rokov praxe v príslušnom odbore, univerzitné vzdelanie 
minimálne na bakalárskej úrovni a znalosť angličtiny. Uchádzači musia mať podporu svojho 
zamestnávateľa a kolegov v odbore. 
Bližšie informácie:
http://www.afcsls.org

Medzinárodné Fulbrightovo štipendium pre vedu a technológiu
Uzávierka: 10. jún 2010

Štipendijný program International Fulbright Science and Technology Award umožňuje 
absolvovať 3-ročné PhD. štúdium vynikajúcim študentom, ktorí ukončia magisterské štúdium 
pred 1. augustom 2011, na špičkových inštitúciách USA v týchto oblastiach: aeronautika  
a astronómia/aeronautické inžinierstvo, astronómia/planetárne vedy, biológia, biomedicínske 
inžinierstvo, chémia, počítačové vedy/inžinierstvo, inžinierstvo, environmentálne vedy, 
geológia/vedy o Zemi a atmosferické vedy, informačné vedy/inžinierstvo, matematika, 
neurologické vedy/neurológia mozgu a kognitívne vedy, oceánografia a fyzika.
Stručný opis jednotlivých oblastí štúdia a on-line prihláška: 
https://foreign.fulbrightonline.org/manager_resources.html
Štipendium zahŕňa školné, mesačné štipendium počas 36 mesiacov, zdravotné a úrazové 
poistenie, príspevky na knihy, výskumný materiál, účasť na konferenciách a cestovné. 
Bližšie informácie:
www.fulbright.sk

Štipendiá na jazykové školy
Uzávierka: 15. apríl 2010

Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave zverejnil prehľad štipendií, ktoré ponúkajú jazykové 
školy v Taliansku jeho prostredníctvom na rok 2010.
Bližšie informácie
www.iicbratislava.esteri.it
Prehľad v súbore pdf na stránke Talianskeho kultúrneho inštitútu.

Ďalšie štipendiá do Talianska na www.saia.sk

www.regents.ac.th/scholarship
www.regents.ac.th
http://www.saia.sk/?c=395
http://www.afcsls.org
https://foreign.fulbrightonline.org/manager_resources.html
www.fulbright.sk
www.iicbratislava.esteri.it
http://www.iicbelgrado.esteri.it/NR/rdonlyres/C8C00C60-E239-4E07-BF65-6B54B4936CB5/63271/�tipendiaSK2011.pdf
http://www.saia.sk/?c=221
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Fulbrightovo štipendium na postgraduálne štúdium v USA 
Uzávierka: 30. jún 2010

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA je štipendium na 10-mesačné 
postgraduálne štúdium na univerzite alebo inštitúcii v USA v troch kategóriách: študent 
nediplomového štúdia (non-degree), študent magisterského štúdia (master‘s degree) 
alebo hosťujúci výskumník (visiting researcher). Štipendium sa neposkytuje v oblasti 
klinickej medicíny a nie je určené absolventom amerických vysokých škôl alebo uchádzačom, 
ktorí strávili v USA dlhší čas (semester, školský rok atď). 
Uchádzači musia mať ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni, 
výborné študijné výsledky a výbornú znalosť anglického jazyka. Prednosť majú uchádzači 
bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA. 
Súčasťou prihlášky je Confidential Information Form, kde je potrebné uviesť minimálne tri
americké univerzity podľa preferencie. Nevyžaduje sa akceptačný list. 
V prípade, že uchádzač má za sebou už niekoľko rokov vedecko-výskumnej činnosti v SR 
a chce sa uchádzať o toto štipendium v rámci kategórie „visiting researcher“, odporúča sa 
kontaktovať univerzitu, resp. konkrétneho profesora, ktorý by mohol byť tútorom. 
Požadované sú tri odporúčajúce listy, z ktorých minimálne dva musia byť z  akademického 
prostredia (musia byť dodané na príslušných formulároch priamo na adresu Fulbrightovej 
komisie, prípadne elektronicky). 
Bližšie informácie
www.fulbright.sk

Štipendiá Aljašskej univerzity v Anchorade
Uzávierka: 15. február 2011 

Aljašská univerzita v Anchorade začala prijímať on-line žiadosti o štipendiá na akademický 
rok 2011/2012. 
Bližšie informácie:
http://www.uaa.alaska.edu/scholarships/

Ďalšie štipendiá do USA na www.saia.sk

 ŠTIPENDIÁ PRE VIACERO KRAJÍN

Cestovné granty pre umelcov z Fondu Roberta Cimettu 
Uzávierka: 15. marca, 11. júna, 15. septembra a 15. decembra 2010 

Fond Roberta Cimettu podporuje umelecké výmeny v Stredomorí. Granty pokrývajú cestovné náklady a náklady na 
víza pri účasti na profesionálnych kultúrnych stretnutiach sietí, workshopoch, umeleckých pobytoch, festivaloch, 
sympóziách atď. 

Podujatia sa musia konať v európskej (krajiny EÚ a balkánske krajiny, ktoré nie sú členmi EÚ – Srbsko, Albánsko, 
Macedónsko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Kosovo a Chorvátsko) a stredomorskej oblasti (južné a východné 
krajiny Stredomoria – Turecko, Maroko, Tunisko, Egypt, Libanon, Sýria, Jordánsko, Palestína, Izrael, Alžírsko, Líbya).

Bližšie informácie: http://www.cimettafund.org.

www.fulbright.sk
http://www.uaa.alaska.edu/scholarships/
http://www.saia.sk/?c=190
http://www.cimettafund.org
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VVÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ V SAIA, N. O.
ŠVAJČIARSKO
Komisia 19. novembra 2009 na štipendiá ESKAS na postgraduálne pobyty odporučila týchto uchádzačov:
Miroslav Tabernaus, študent 
Bc. Jakub Rojček, študent 
(náhradníci: Mgr. Peter Barta, doktorand
Ing. Zuzana Hajdúchová, absolventka 
Katarína Samsonová, študentka)

IZRAEL
Komisia 10. decembra 2009 odporučila týchto uchádzačov na:
- letný jazykový kurz: Jana Vargovčíková, študentka 
(náhradník: PhDr. ThDr. Daniel Slivka, PhD., pedagogický pracovník)
- študijný 8-mesačný pobyt: Ing. Zuzana Moysová, absolventka 

FÍNSKO
Výberová komisia 22. januára 2010 odporučila týchto uchádzačov: 
Ing. Radomír Baďo, doktorand
Mgr. Michaela Kadasiová, doktorandka
Mgr. Eva Komanická, doktorand
Mgr. Miloš Taliga, PhD., pedagogický pracovník

INDIA
Komisia 9. februára 2010 odporučila týchto uchádzačov na: 
- doktorandské štúdium: Žofia Pažitná, MA, absolventka
- magisterské štúdium: Michal Kostyál, študent 
(náhradník, magisterské štúdium: Ľuboš Bišta, študent) 

Ďalšie informácie o výsledkoch výberových konaní na www.saia.sk

http://www.saia.sk/?c=1054
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 PARLAMENTNÉ VOĽBY A POBYT V ZAHRANIČÍ

Občania Slovenskej republiky/voliči, ktorí sa budú počas parlamentných volieb (12. júna 2010) zdržiavať v zahraničí 
a chcú voliť, môžu hlasovať prostredníctvom pošty. Treba o to však požiadať v dostatočnom predstihu – žiadosti 
musia doručiť na adresu obecného (mestského, miestneho) úradu v mieste trvalého pobytu najneskôr 50 dní pred 
dňom volieb, t. j. do 23. apríla 2010. Bližšie informácie a vzory tlačív: http://www.minv.sk

 LITERÁRNA SÚŤAŽ „M. R. ŠTEFÁNIK – VOJAK A DIPLOMAT“

Ministerstvo obrany Slovenskej republiky vyhlásilo literárnu súťaž pre študentov stredných a vysokých škôl  
v Slovenskej republike na tému: „M. R. Štefánik – vojak a diplomat“. Podtitulom témy je 130. výročie narodenia  
gen. Milana Rastislava Štefánika, ktorý patrí medzi najvýznamnejšie osobnosti novodobých slovenských dejín. 
Svoje príbehy, úvahy alebo postrehy môžu študenti posielať do 8. apríla 2010 na e-mailovú adresu sutaz@mod.gov.sk  
vo formáte doc. Autori k súťažnej práci musia poslať aj kontakt, vek a názov školy, ktorú navštevujú.  
Ceny (za 1. miesto 1 500 €, 2. miesto 1 000 € a 3. miesto 500 €) budú udelené v dvoch kategóriách (študenti 
stredných škôl, študenti vysokých škôl). Bližšie informácie: http://www.mosr.sk

 RÓMSKY PAMÄTNÝ UNIVERZITNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM (RMUSP)

Roma Memorial University Scholarship Program (RMUSP) ponúka štipendiá rómskym vysokoškolským študentom 
denného štúdia. Na prospechové štipendium sa môžu prihlásiť všetci rómski študenti, ktorí budú študentmi denného 
štúdia (príp. postgraduálneho štúdia) v školskom roku 2010/11 na niektorej z univerzít/vysokých škôl akreditovaných 
MŠ SR a spĺňajú kritériá programu. Uzávierka žiadostí je 30. apríla 2010.
Bližšie informácie o programe, ako aj formulár prihlášky sú zverejnené na stránke administrátora programu, Nadácie 
otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (www.osf.sk).

 KLASIFIKÁCIA VYSOKÝCH ŠKÔL 2009

V Bratislave sa 18. februára 2010 uskutočnil odborný seminár o klasifikácii vysokých škôl. Medzi hlavné body
programu patrila komplexná akreditácia Akreditačnej komisie v porovnaní s hodnotením Akademickej rankingovej 
a ratingovej agentúry (ARRA). Na stránke ARRA si záujemcovia môžu prečítať/stiahnuť príspevky: Klasifikácia
vysokých škôl 2009 – komplexná správa; Ivan Ostrovský – Klasifikácia vysokých škôl 2009; Daniela Drobná –
Zabezpečovanie a hodnotenie kvality vysokých škôl; Robert Redhammer – Externé hodnotenia vysokých škôl: jeden 
pohľad z vnútra. Bližšie informácie: www.arra.sk

 FULBRIGHT SCHOLAR-IN-RESIDENCE PROGRAM (SIR)
Ponuka pre odborníka v oblasti filozofia a/alebo politické vedy

Program SIR umožňuje inštitúciám v USA pozvať zahraničného lektora na jeden alebo dva semestre. Úlohou odborníka 
je prednášať a poskytovať konzultácie vo vybraných oblastiach, interdisciplinárnych programoch alebo v kurzoch, 
kde prítomnosť zahraničného lektora poskytne medzikulturálny alebo medzinárodný pohľad na problematiku. Hoci 
prednosť majú návrhy v rámci humanitných a sociálnych vied, aj iné disciplíny dôležité pre medzinárodné vzťahy budú 
zvažované. Program je vhodný najmä pre menšie, humanitne orientované inštitúcie (liberal arts colleges), inštitúcie 
orientované na menšiny, a komunitné inštitúcie, ktoré nemajú možnosť prijať zahraničného odborníka. 
V rámci tohto programu môžu návrhy podávať jednotlivé inštitúcie, alebo aj konzorcium dvoch alebo viacerých 
inštitúcií. Inštitúcie môžu navrhnúť svojho kandidáta alebo požiadať agentúru Council for International Exchage of 
Scholars (CIES), aby vybrala vhodného kandidáta vo svete. Viac informácií nájdete na www.cies.org. 
State University of New York at Cortland, www.suny.edu, aktuálne hľadá odborníka v oblasti filozofia a/alebo
politické vedy na jeden semester v školskom roku 2010/2011. Katedru politických vied zastupuje Dr. Henry Steck, 
henry.steck@cortland.edu a katedru filozofie Dr. Mechtild Nagel, mecke.nagel@cortland.edu. 
Fulbrightova komisia pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike prijíma prihlášky do 1. apríla 2010. 
Bližšie informácie a formulár prihlášky: www.fulbright.sk 

http://www.minv.sk/?volba-postou
mailto:sutaz@mod.gov.sk
http://www.mosr.sk/13111
http://www.osf.sk/Default.aspx?CatID=82&GrantyId=39
www.arra.sk
www.cies.org
www.suny.edu
www.fulbright.sk
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 LETTRE D´INFORMATION: ÉTUDIER EN FRANCE

V januári 2010 vyšlo prvé číslo informačného mesačníka Étudier en France/Štúdium vo Francúzsku. Bude vychádzať 
raz za dva mesiace, prináša uzávierky žiadostí o štipendiá, termíny zápisov na školy, univerzity, aktuálne informácie  
o francúzskom vysokoškolskom systéme a pod. K dispozícii je vo formáte pdf na stránke  
http://ambafrance-sk.org/IFB/spip.php?article1299, je možné prihlásiť sa na jeho odber na mailovej adrese  
etudier_en_france@france.sk.

 MLÁDEŽNÍCKY DELEGÁT SR NA VALNOM ZHROMAŽDENÍ OSN

Už štvrtý rok bude môcť potreby mladých ľudí na Slovensku na svetovom fóre OSN zastupovať mládežnícky delegát. 
Uzávierka prihlášok je 31. marca 2010. Bližšie informácie: www.mladez.sk/mladiosn 

 SÚŤAŽ ESEJÍ NA TÉMU „MY ROLE IN CREATING A PEACEFUL WORLD“

Pod záštitou organizácií UNESCO a Goi Peace Foundation bol vyhlásený ďalší ročník súťaže esejí pre mladých ľudí 
(do 25 rokov). Tento rok majú vyjadriť svoju predstavu o harmonickom a pokojnom svete. Výhercu okrem finančnej
odmeny čaká aj cesta do Japonska na vyhlásenie výsledkov. Eseje (800 a menej slov) môžu byť v anglickom, 
francúzskom, španielskom alebo nemeckom jazyku. Bližšie informácie: http://www.goipeace.or.jp

 KONFERENCIA OPEN BUSINESS 2.0

Medzinárodná konferencia Open Business 2.0 – Otvorenosť v podnikaní sa uskutoční od 19. apríla do 25. apríla 2010 
v Českej republike. V reálnom čase sa uskutoční aj elektronická konferencia. Cieľom konferencie je okrem iného 
prezentovať výsledky doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov z vysokých škôl Európskej únie a prezentácia 
výsledkov akademických a vedeckých pracovníkov z českých, slovenských a poľských vysokých škôl, ako aj vysokých 
škôl ostatných krajín EÚ. Cieľom konferencie je aj nadviazanie spolupráce výskumníkov s podnikmi. Registrácia je do 
18. marca, konferenčný poplatok je 1 450 Kč.
Stránka konferencie: http://www.openbusiness2010.e-con.cz                                     Zdroj https://www.vedatechnika.sk

 EUNIS RESEARCH WORKSHOP 2010

V talianskej Boloni sa 19. marca 2010 uskutoční EUNIS Research Workshop 2010. Tento rok bude venovaný 
informačným systémom o vede, ktoré plnia úlohu hnacieho motora v Európskom výskumnom priestore. Workshop 
je zameraný na trendy a rozhľad v informačných systémoch pre vedu pre univerzitné prostredie v Európe. Medzi 
prednášajúcimi budú aj odborníci, ktorí sa venujú  informačným systémom o vede na univerzitách, špecialisti na 
dátový formát CERIF, podporovaný Európskou úniou či odborníci, ktorí hľadajú nové možnosti využitia informačných 
systémov o vede. Témami podujatia budú napr.: informačné systémy o vede v rozličných európskych krajinách, hlavné 
vyskumné procesy podporované informačnými systémami, ERA (Európsky výskumný priestor), možnosti spolupráce a 
zdieľanie informácií. Registrácia je do: 10. marca 2010. Stránka podujatia: http://www.eunisresearch2010.it/index.jsp

Zdroj https://www.vedatechnika.sk

 PORTÁL ACADEMIA.EDU 

Portál Academia.edu s podtitulom Who‘s researching what, ktorý vznikol v prostredí Oxfordskej univerzity, je určený 
akademickej sfére. Umožňuje vysokoškolským učiteľom, doktorandom a študentom vytvárať internetové stránky  
s akademickým zameraním a vyhľadávať kolegov s podobnými výskumnými aktivitami. Portál umožňuje 
zaregistrovaným odborníkom vystavovať svoje výskumné práce. Bližšie informácie: http://www.academia.edu/

 STUDY-IN.DE (Study in Germany – Land of Ideas)

Všetkým záujemcom o štúdium v Nemecku je určený nový portál Nemeckej akademickej výmennej služby (DAAD) 
Study-in.de (v nemeckom a anglickom jazyku). 

http://ambafrance-sk.org/IFB/spip.php?article1299
www.mladez.sk/mladiosn
http://www.goipeace.or.jp/english/activities/programs/1001.html
http://www.openbusiness2010.e-con.cz/
https://www.vedatechnika.sk
http://www.eunisresearch2010.it/index.jsp
https://www.vedatechnika.sk/SK/VedaATechnikaVEU/Novinky/Stranky/EUNISResearchWorkshop2010.aspx
http://www.academia.edu/
http://www.study-in.de
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 VÝZVA APVV PRE AKTIVITY ENV V ROKU 2010 – EUROCORES 2010
 
APVV na základe prieskumu záujmu o účasť v programoch EUROCORES vypísala výzvu na predkladanie návrhov 
projektov v rámci schémy EUROCORES v 4 nových programoch EUROCORES na rok 2010: 

1. EuroUnderstanding – Understanding and Misunderstanding: Cognition, Communication and Culture
2. EuroVOL – Ecology of Plant Volatiles, from Molecules to the Globe 
3. EuroSolarFuels – Molecular Science for a Conceptual Transition from Fossil to Solar Fuels
4. EuroGIGA – Graphs in Geometry and Algorithms

Žiadosť je potrebné predložiť elektronicky do 15. apríla 2010. 
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk

 PROGRAM ĽUDIA PATRÍ V NOVEJ EURÓPSKEJ KOMISII  
     POD GENERÁLNE RIADITEĽSTVO PRE VZDELÁVANIE A KULTÚRU

Na základe rozhodnutia novej Európskej komisie prešiel od 1. marca 2010 program Ľudia, a teda aj Marie Curie 
Actions (MCAs), ponúkajúce výnimočné príležitosti pre financovanie mobilít výskumných pracovníkov a rozvoj ich
kariéry, z pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre výskum (DG RTD) do pôsobnosti Generálneho riaditeľstva pre 
vzdelávanie a kultúru (DG EAC). Program Ľudia ostáva naďalej súčasťou 7. rámcového programu EK.
Bližšie informácie o MCAs: http://cordis.europa.eu/fp7/mariecurieactions
Bližšie informácie o DG EAC: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/index_en.htm
Nová štruktúra DG EAC: http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/organi_en.pdf

Prispejte v rámci 2 % dane z príjmu na aktivity SAIA, n. o. 

V prípade, že sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 % dane z príjmu, naše údaje sú:
Názov organizácie: SAIA, n. o.
Sídlo: Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
IČO: 31821596
Právna forma: nezisková organizácia

Bližšie informácie www.saia.sk

2 %
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