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ŠTÚDIUM V IZRAELI 
Vysokoškolské vzdelávanie v Izraeli poskytujú 
univerzity, vysoké školy neuniverzitného 
charakteru a regionálne vysoké školy.  
O akreditácii programov rozhoduje Rada pre 
vysokoškolské vzdelávanie (The Council of Higher 
Education).

Vysokoškolské vzdelanie hrá kľúčovú úlohu 
v ekonomickom a sociálnom rozvoji krajiny. 
Prvé vysokoškolské inštitúcie v krajine vznikli 
v roku 1924 (Technion v Haife) a v roku 1925 
(Hebrejská univerzita v Jeruzaleme). Cieľom bolo 
prilákať židovských študentov a akademických 
pracovníkov zo zahraničia. Rozmach zaznamenali 
po vzniku samostatného štátu (1948). Kým  
v roku 1948 sa na tieto dve školy zapísalo 1 600 
študentov, o takmer šesťdesiat rokov neskôr 
niekoľko desiatok vysokých škôl navštevovalo 
vyše 262 000 študentov. 

Vysoké školy ponúkajú iba bakalárske 
programy. Všetky izraelské univerzity  
s výnimkou Otvorenej univerzity (Open 
University) a Weizmannovho inštitútu (The 
Weizmann Institute) poskytujú vzdelávanie 
na bakalárskej, magisterskej a doktorandskej 
úrovni. Niektoré univerzity majú vo svojej ponuke 
ročné alebo semestrálne špeciálne kurzy pre 
zahraničných študentov.
Univerzity sú okrem výučby zamerané aj na 
výskum.

Bakalárske programy trvajú zvyčajne tri roky, 
magisterské programy dva roky. 

Zoznamy vysokých škôl sú zverejnené napríklad 
na stránkach 

http://www.mfa.gov.il
http://www.israelemb.org

 
Podmienky na prijatie

Základnou požiadavkou na prijatie je ekvivalent 
hebrejskej maturity (napr. medzinárodný 
bakalaureát, International Baccalaureate – IB) 
alebo SAT (Scholastic Aptitude Test) resp.  
GRE (Graduate Record Examinations na prijatie 
na magisterské štúdium) či izraelský test „Israeli 
Psychometric Exam“ a znalosť hebrejčiny  
a angličtiny.
Podľa toho, akú kombináciu odborov si uchádzač 
zvolil, musí splniť ďalšie požiadavky pre prijatie, 
ktoré môžu mať jednotlivé katedry odlišné.

Viaceré izraelské vysoké školy ponúkajú 
programy aj v anglickom jazyku. Ich zoznam je 
zverejnený na stránke izraelského ministerstva 
zahraničných vecí.

Väčšina Izraelčanov začína študovať na vysokých 
školách vo veku 21 rokov, po absolvovaní 
povinnej vojenskej služby, ktorá je trojročná pre 
mužov a dvojročná pre ženy. 

Víza

Slovenskí študenti prijatí na izraelské univerzity 
alebo vysoké školy musia požiadať o vízum na 
Izraelskom veľvyslanectve vo Viedni. 
Vstupné kontroly na izraelských hraniciach sú 
prísne, izraelskí imigrační úradníci majú právo 
zamietnuť vstup do krajiny. 

Štát Izrael 
 (.arab) ليئارسإ ةلود (.hebr) לארשי תנידמ
v latinke Medīnat Yisra‘el (hebr.), Dawlat Isrā‘īl (arab.) 
Rozloha: 20 072 km2 
Počet obyvateľov: 7,282 mil. (2008) 
Hlavné mesto: Tel Aviv 
Úradné jazyky: hebrejský, arabský 

Izrael susedí s Egyptom, Jordánskom, Libanonom a Sýriou; má tiež hraničné pásmo  
s oblasťami riadenými palestínskymi samosprávnymi úradmi.
V Izraeli sa nachádza najnižšie miesto na zemeguli (pri Mŕtvom mori; 410 m pod 
hladinou mora).
V Izraeli a Palestíne možno sledovať všetky známe historické obdobia počnúc dobou 
bronzovou (3150 až 1200 p.n.l), končiac osmanským obdobím (1517 až 1917). Po 
roku 1917 bola Palestína pod britskou nadvládou. V tomto období začínajú boje Židov 
a Arabov o palestínske územie. Štát Izrael bol vyhlásený 14. mája 1948. V súlade s 
rezolúciou OSN č. 181 z 29. 11. 1947 mala jeho rozloha zahŕňať väčšiu časť bývalého 
britského mandátneho územia Palestíny, na ostatnom území mal vzniknúť palestínsky 
štát. Arabské štáty rozhodnutie OSN neprijali a v deň vyhlásenia Izraela nový štát 
napadli. V dôsledku tejto arabsko-izraelskej vojny (1948/49) Izrael získal územia 
pôvodne predpokladaného arabského palestínskeho štátu.
Administratívne je Izrael rozdelený na 6 častí: 

1. Severná časť (Nazaret), 
2. Centrálna časť (Ramla), 
3. Južná časť (Beer Sheva),
4. Haifa a okolie,
5. Jeruzalem a okolie,
6. Tel Aviv a okolie.                                                                 Zdroj www.mfa.sk

Virtuálna mapa vybraných izraelských vysokých škôl je na  
http://www.israelemb.org/highered/map.html

  1. ORT Karmiel

  2. Haifa University

  3. Technion

  4. Yezreel Valley College

  5. Bar-Ilan University

  6. Open University

  7. Tel Aviv University

  8. Shenkar College

  9. Interdisciplinary Center  
    for the Study of Business, 
    Law and Technology

10. TISOM

11. Council of Regional 
      Colleges

12. Weizmann Institute

13. Hebrew University

14. Bezalel Academy of Art 
      and Design

15. Touro College

16. Hebrew Union College

17. Ministry of Education, 
      Culture, and Sport

18. Ben-Gurion University

19. Boston University@Ben- 
       Gurion

20. Technology College of Beer 
       Sheva

http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1999/1/Institutions+of+Higher+Education+in+Israel.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/MFAArchive/1990_1999/1999/1/Institutions+of+Higher+Education+in+Israel.htm
http://www.israelemb.org/highered/address.html
http://www.israelemb.org/highered/address.html
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Education/English_programs_Israeli_universities_colleges.htm
http://www.mfa.gov.il/MFA/Facts+About+Israel/Education/English_programs_Israeli_universities_colleges.htm
http://www.israelemb.org/highered/map.html
http://www.israelemb.org/highered/map.htm
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NAJLEPŠIE IZRAELSKÉ UNIVERZITY

V dvoch najznámejších svetových rankingoch, Akademickom 
rankingu svetových univerzít (Academic Ranking of World 
Universities, ARWU) a v Rankingu univerzít sveta THE-QS  
(THE-QS World University Ranking), sa v roku 2009 umiestnilo  
7 izraelských univerzít, v prvej stovke však iba jedna – 
Hebrejská univerzita v Jeruzaleme (64. miesto v ARWU). 

Izraelské univerzity v ARWU v roku 2009
 

64 Hebrejská univerzita v Jeruzaleme

101 – 151 Technion – Izraelský technologický inštitút

101 – 151 Univerzita v Tel Avive 

152 – 200 Weizmannov vedecký inštitút 

303 – 401 Bar-Ilanova univerzita

303 – 401 Ben-Gurionova univerzita

402 – 501 Univerzita v Haife 

Izraelské univerzity v THE-QS v roku 2009

102 Hebrejská univerzita v Jeruzaleme

114 Univerzita v Tel Avive

132 Technion – Izraelský technologický inštitút

323 Ben-Gurionova univerzita 

Izraelské univerzity a ich webové stránky

Hebrejská univerzita v Jeruzaleme 
 http://www.huji.ac.il 
Technion – Izraelský technologický inštitút, Haifa 
 http://www.technion.ac.il 
Tel-Aviv University 
 http://www.tau.ac.il 
Bar-Ilanova Univerzita, Ramat Gan 
 http://www.biu.ac.il 
Univerzita v Haife 
 http://research.haifa.ac.il 
Ben-Gurionova Univerzita, Beer Sheva
 http://www.bgu.ac.il 
Weizmannov vedecký inštitút, Rehovot 
 http://www.Weizmann.ac.il 
Izraelská otvorená univerzita
 http://www.openu.ac.il

Na stránke Rady pre vysokoškolské vzdelávanie je databáza 
vysokoškolských inštitúcií  
http://www.che.org.il/colleges/default_e.aspx

Stručná charakteristika izraelských univerzít
 
Technion – Izraelský technologický inštitút  
(Technion – Israel Institute of Technology) je centrom 
základného a aplikovaného výskumu, predovšetkým v oblasti 
techniky, matematiky, prírodných vied a pod. 
 
Hebrejská univerzita v Jeruzaleme (Hebrew University of 
Jerusalem) sa skladá z fakúlt, ktoré pokrývajú takmer všetky 
oblasti poznania. Známa je najmä kvôli židovským štúdiám, 
arabským a islamským štúdiám, biblickej a post-biblickej 
archeológii, biomedicínskemu výskumu a pod.
 
Weizmannov vedecký inštitút (Weizmann Institute of 
Science) je centrom postgraduálneho výskumu vo fyzike, 
chémii, matematike a biológii (life sciences). Výskum sa 
zameriava na najnovšie poznatky a technológie. Na inštitúte sa 
pripravujú študijné materiály a osnovy k výučbe na stredných 
školách a realizujú sa výskumy pre priemysel a podnikateľské 
subjekty.
 
Bar-Ilanova univerzita (Bar-Ilan University) kombinuje 
židovskú tradíciu s liberálnym vzdelávaním a výskumom  
v oblastiach ako napr. fyzika, medicínska chémia, matematika, 
ekonomika, strategické štúdie, vývojová psychológia, 
muzikológia, biblia, talmud, židovské právo a pod. 
 
Univerzita v Tel Avive (Tel Aviv University) vznikla spojením 
troch vysokých škôl v tel-avivskej oblasti. V súčasnosti je 
najväčšou univerzitou v Izraeli. Ponúka široké spektrum 
programov. Súčasťou univerzity sú inštitúty špecializované 
napríklad na strategické štúdie, manažment zdravotníctva, 
technologickú prognostiku a energetiku. Silne rozvinuté sú 
aj výskumné aktivity napríklad v oblastiach elektronických 
zariadení, systémového inžinierstva, nukleárneho výskumu, 
energetiky, počítačov, supravodivosti, teoretickej fyziky, ochrany 
prírody a pod.
 
Univerzita v Haife (University of Haifa) zdôrazňuje 
interdisciplinárne štúdium. Súčasťou univerzity je oddelenie pre 
štúdium kibutzu ako sociálnej a ekonomickej jednotky  
a oddelenie pre posilnenie porozumenia a spolupráce medzi 
Židmi a Arabmi v Izraeli.
 
Ben-Gurionova univerzita (Ben-Gurion University) bola 
založená s cieľom posilniť rozvoj južného Izraela, zvlášť 
púštných oblastí v tejto časti krajiny. Významne prispela  
k výskumu púštnych oblastí a k rozvoju medicíny zameranej na 
lokálnu komunitu. Súčasťou univerzity je centrum pre štúdium 
historických a politických aspektov života a doby Davida Ben-
Guriona, prvého izraelského premiéra.

Na stránke Konzorcia izraelských 
univerzít (The Israel University 
Consortium, IUC), ktoré vytvorilo päť 
najväčších univerzít, je k dispozícii 
pre cudzincov zaujímajúcich sa  
o štúdium v Izraeli brožúra  
o programoch, ktoré ponúkajú 
členovia konzorcia (Ben-Gurionova 
univerzita, Hebrejská univerzita  
v Jeruzaleme, Technion, Univerzita  
v Tel Avive, Univerzita v Haife) 
http://www.israelstudy.net/
NAFSA%20brochure_web.pdf

http://www.huji.ac.il
http://www.technion.ac.il
http://www.tau.ac.il
http://www.biu.ac.il
http://research.haifa.ac.il
http://www.bgu.ac.il
http://www.Weizmann.ac.il
http://www.openu.ac.il
http://www.che.org.il/colleges/default_e.aspx
http://www.israelstudy.net/NAFSA%20brochure_web.pdf
http://www.israelstudy.net/NAFSA%20brochure_web.pdf
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ŠTIPENDIÁ

 ŠTIPENDIÁ VYPLÝVAJÚCE Z PROGRAMU 
      SPOLUPRÁCE MEDZI VLÁDOU SLOVENSKEJ 
      REPUBLIKY A VLÁDOU ŠTÁTU IZRAEL V OBLASTI 
      KULTÚRY, ŠKOLSTVA A VEDY NA ROKY 2008 – 2012 

● štipendium na 8-mesačný študijný alebo  
   výskumný pobyt
Štipendium je určené študentom magisterského štúdia  
a doktorandom vo veku do 35 rokov. Uchádzači musia mať 
akceptačný list, ovládať anglický alebo hebrejský jazyk 
a spĺňať ďalšie podmienky stanovené univerzitou.

Uprednostnení sú uchádzači uchádzajúci sa  
o štipendium na výskumný pobyt týkajúci sa Izraela 
alebo tém spojených so židovstvom.

● štipendium na letný výcvikový kurz modernej 
   hebrejčiny (ULPAN)
Štipendium je určené študentom (ukončené minimálne  
2 semestre štúdia) a absolventom vysokých škôl, doktorandom, 
postdoktorandom vo veku do 35 rokov, ktorí ovládajú anglický 
jazyk a majú základy hebrejčiny alebo ivritu. 

Štipendijné pobyty je možné absolvovať na týchto vysokých 
školách: Hebrejská univerzita v Jeruzaleme, Univerzita v Tel 
Avice, Univerzita v Haife, Technion, Ben-Gurionova univerzita, 
Bar-Ilanova univerzita, Weizmannov vedecký inštitút, Volcani 
Center (Poľnohospodárska výskumná organizácia – The 
Agricultural Research Organization – ARO) v Bet Dagane  
a Akadémia umení a dizajnu Bezalel v Jeruzaleme. 
Uzávierka na predkladanie žiadostí je v SAIA spravidla  
v novembri.
Bližšie informácie na www.saia.sk

 ŠTIPENDIÁ IZRAELSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL

Viaceré izraelské vysokoškolské inštitúcie ponúkajú vlastné 
štipendiá. Bližšie informácie o nich záujemcovia získajú na ich 
webových stránkach. 

Zdrojom informácií o štipendiách je aj izraelský portál EURAXESS pre 
výskumných pracovníkov http://eracareers.most.gov.il/.
Štipendiá sú tu rozdelené do viacerých skupín, napríklad štipendiá  
a granty univerzít, vládne štipendiá a granty, štipendiá a granty pre 
ženy...

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

www.education.gov.il – stránka ministerstva školstva

www.mfa.gov.il – stránka ministerstva zahraničných vecí
www.che.org.il – stránka izraelskej Rady vysokých škôl
www.israelstudy.net – stránka konzorcia piatich najväčších 
izraelských univerzít
www.israelemb.org – stránka izraelského veľvyslanectva  
v USA, virtuálna mapa izraelských univerzít

www.nite.org.il – informácie o teste „Israeli Psychometric 
Exam“, ktorý môže nahradiť maturitu
www.universities-colleges.org.il – stránka s informáciami  
o vysokoškolskom štúdiu v Izraeli, o vysokoškolských 
inštitúciách a programoch, ktoré ponúkajú

http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3720
http://eracareers.most.gov.il/
http://eracareers.most.gov.il/
www.education.gov.il
www.mfa.gov.il
www.che.org.il
www.israelstudy.net
www.israelemb.org
www.nite.org.il
http://www.universities-colleges.org.il
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 ČESKÁ REPUBLIKA

Štipendiá Českej akadémie vied pre zahraničných vedeckých pracovníkov
Uzávierka: priebežne

 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov

Cieľom štipendia je získať pre pracoviská Akadémie vied ČR vynikajúcich tvorivých vedcov zo 
zahraničia, a to tak vedcov českého pôvodu pracujúcich dlhodobo v zahraničí, ako aj špičkových 
zahraničných vedcov, spravidla do veku 40 rokov. Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk Akadémie 
vied ČR. Žiadosti sa podávajú priebežne, posudzované sú v 1. a 3. štvrťroku kalendárneho roka. 
Bližšie informácie http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/fellowship_purkyne/index.html 
alebo www.avcr.cz (AV ČR › Věda a výzkum › Ocenění ›)

 Mimoriadna podpora Akadémie vied ČR pre zahraničných bohemistov 

Cieľom je podporiť výskum českého kultúrneho dedičstva, uľahčiť a zintenzívniť spoluprácu 
českých a zahraničných vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom českého kultúrneho 
dedičstva, najmä v oblasti českého jazyka, literatúry a dejín (predovšetkým dejín kultúry). Podpora 
je určená na zabezpečenie pobytu a výskumnej činnosti zahraničných bohemistov. Žiadosti 
podávajú riaditelia hostiteľských vedeckých pracovísk AV ČR priebežne, oznámenie o udelení/
neudelení podpory sa dozvedia do 30 dní.

Bližšie informácie http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora_bohemiste/  
alebo www.avcr.cz (AV ČR › Věda a výzkum › Ocenění ›)

Ďalšie štipendiá do Českej republiky na www.saia.sk
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 FRANCÚZSKO

Štipendiá Štátnej lekárskej akadémie
Uzávierka: 30. apríl 2010

Štátna lekárska akadémia (Académie Nationale de Médecine) ponúka študentom medicíny, 
farmácie a veterinárskeho lekárstva štipendium buď na druhý rok magisterského štúdia 
(Master 2) alebo na posledný rok doktorandského štúdia.
Bližšie informácie: http://www.academie-medecine.fr/modalite_3eme_cycle.cfm

Zdroj: Etudier en France. Lettre d’information de l’Ambassade de France en Slovaquie

Ďalšie štipendiá do Francúzska na www.saia.sk

 DÁNSKO

Štipendiá dánskej vlády na študijné a výskumné pobyty 
Uzávierka: 23. apríl 2010

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

Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry 
Uzávierka: 1. máj 2010

Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov,
ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre.

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

Ďalšie štipendiá do Dánska na www.saia.sk

http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/fellowship_purkyne/index.html
 www.avcr.cz
www.avcr.cz
http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora_bohemiste/
www.avcr.cz
http://www.saia.sk/?c=179
http://www.academie-medecine.fr/modalite_3eme_cycle.cfm
http://www.saia.sk/?c=206
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/
http://www.saia.sk/?c=188
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 KÓREJSKÁ REPUBLIKA

Štipendiá kórejskej vlády na celé magisterské/doktorandské štúdium
Uzávierka: 27. apríl 2010 v SAIA

Kórejská vláda každoročne udeľuje občanom Slovenskej republiky 3 štipendiá na celé 
magisterské a doktorandské štúdium. O štipendiá sa môžu uchádzať študenti v poslednom 
ročníku bakalárskeho štúdia, magisterského štúdia, absolventi a doktorandi vo veku do 
40 rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo anglický jazyk. Štúdiu predchádza ročná jazyková 
príprava. 
Bližšie informácie: www.saia.sk

Ďalšie štipendiá do Kórejskej republiky na www.saia.sk

 MAĎARSKO

Štipendiá Maďarskej štipendijnej rady
Uzávierka: 15. apríl 2010

Štipendiá sú na celé doktorandské štúdium (3 roky), 1- až 10-mesačné štipendiá pre 
postdoktorandov a pre výskumníkov a pedagógov vysokých škôl na 3 – 21 dní alebo 1 – 10 
mesiacov. Prihlasovanie je on-line, vytlačenú prihlášku treba do termínu uzávierky poslať na 
adresu kancelárie Maďarskej štipendijnej rady. 
Bližšie informácie: www.scholarship.hu

Ďalšie štipendiá do Maďarska na www.saia.sk

 JAPONSKO

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. august 2010 

Štipendiá Matsumae International Foundation na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt  
v Japonsku (medzi aprílom 2011 a marcom 2012) sú určené mladým vedcom  
(do 40 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už dosiahli titul PhD. a ovládajú anglický 
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt  
v Japonsku alebo pracujú či študujú v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov  
z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá prijímajúcu inštitúciu 
(univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). 
K žiadosti o štipendium musí priložiť aj akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie.
Nadácia od roku 1980 udelila štipendiá 636 výskumníkom zo 110 krajín, z toho  
6 zo Slovenska. 
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif

Ďalšie štipendiá do Japonska na www.saia.sk

 KANADA

Štipendiá kanadskej Národnej galérie pre odborníkov na štúdium kanadského umenia
Uzávierka: 30. apríl 2010 

The Research Fellowships Program kanadskej Národnej galérie ponúka štipendiá historikom, 
kurátorom, kritikom, nezávislým výskumníkom, reštaurátorom a ďalším odborníkom  
v oblastiach kanadské umenie, umenie pôvodných obyvateľov a história fotografie.
Kompletné prihlášky vrátane projektu a životopisu možno posielať v anglickom či 
francúzskom jazyku. Štipendijný pobyt sa musí uskutočniť v čase od 1. septembra 2010 do 
31. augusta 2011. 
Bližšie informácie www.gallery.ca

Zdroj Kanadská mozaika 05/10

Ďalšie štipendiá do Kanady na www.saia.sk

http://www.saia.sk/article.aspx?c=204&id=3146
http://www.saia.sk/?c=204
www.scholarship.hu
http://www.saia.sk/?c=195
http://www.saia.sk/?c=228
www.gallery.ca
http://www.saia.sk/?c=231
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 NEMECKO

Goetheho štipendium durínskeho premiéra na študijný alebo výskumný pobyt
Uzávierka: 31. máj 2010

Premiér Spolkovej krajiny Durínsko vypisuje každoročne Goetheho štipendium pre 
vynikajúcich absolventov vysokých škôl, najmä doktorandov zo strednej a východnej 
Európy. Študenti musia pracovať na témach ako je nemecká literatúra, dejiny hudby, 
umenia, kultúry a filozofie, ktoré sa týkajú Durínska a jeho vzťahu k Európe. Štipendium
sa udeľuje spravidla na 3 mesiace na pobyt na vysokej škole alebo príslušnom inštitúte 
v Durínsku. Požiadavky sú ukončené vysokoškolské vzdelanie s vynikajúcimi výsledkami, 
dobrá znalosť nemeckého jazyka, vek do 35 rokov.  
Štipendium: 1 000 eur/mesiac; cestovné náklady si štipendisti hradia sami. 
Bližšie informácie: www.thueringen.de/de/gebildet/goethestipendium

Ďalšie štipendiá do Nemecka na www.saia.sk

 NOVÝ ZÉLAND

Štipendium na celé doktorandské štúdium  
Uzávierka: on-line do 15. júla 2010 

Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské 
štúdium na novozélandských univerzitách (New Zealand International Doctoral Research 
Scholarships – NZIDRS). 
Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships

Ďalšie štipendiá na Nový Zéland na www.saia.sk
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 RAKÚSKO

Štipendium Súkromnej nadácie Mondi Austria na celé bakalárske štúdium 
Uzávierka: 31. máj 

Austrian Student Scholarship udeľuje Súkromná nadácia Mondi Austria (Mondi Austria 
Private Foundation) na celé bakalárske štúdium. Žiadateľom môže byť uchádzač o štúdium, 
ktorý spĺňa podmienky pre štúdium v Rakúsku, ktorý nie je starší ako 23 rokov (ku dňu 
podávania prihlášky). O štipendium sa nemôžu uchádzať študenti, ktorí už študujú na 
vysokej škole v Rakúsku. 
Bližšie informácie: www.mondigroup.com

Ďalšie štipendiá do Rakúska na www.saia.sk

 RUSKO

Štipendiá vlády Ruskej federácie na celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium,
jazykovú stáž a výskumný pobyt
Uzávierka: 19. apríl 2010 v SAIA 

O štipendiá na celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky) sa môžu uchádzať maturanti  
a absolventi strednej školy s maturitou, o štipendiá na celé magisterské štúdium študenti 
posledného ročníka bakalárskeho štúdia alebo jeho absolventi vo veku do 25 rokov  
s výbornými študijnými výsledkami a znalosťou ruského jazyka. Nie je možné uchádzať 
sa na odbory z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy. O štipendiá na celé 
doktorandské štúdium (ašpirantúra alebo doktorantúra) sa môžu uchádzať študenti 
posledného ročníka magisterského štúdia a absolventi magisterského štúdia vo veku do 
35 rokov s výbornými študijnými výsledkami a znalosťou ruského jazyka. Prax v odbore je 
vítaná. Štipendiá na jazykovú stáž sú určené študentom vysokých škôl a vysokoškolským 
učiteľom. Štipendiá na výskumný pobyt sú určené doktorandom a vedecko-výskumným 
pracovníkom vysokých škôl. 
Bližšie informácie: www.saia.sk

www.thueringen.de/de/gebildet/goethestipendium
http://www.saia.sk/?c=189
www.newzealandeducated.com/scholarships
http://www.saia.sk/?c=312
http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-323/79_read-1449/
http://www.saia.sk/?c=185
http://www.saia.sk/article.aspx?c=214&id=1728
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 INÉ ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Štipendiá na pobyty v rámci programu CEEPUS pre vysokoškolských študentov,  
doktorandov a vysokoškolských učiteľov
Uzávierka: 15. jún 2010 na štipendijné pobyty v zimnom semestri 2010/2011

O štipendiá na pobyty v rámci Stredoeurópskeho výmenného programu pre univerzitné 
štúdium CEEPUS sa môžu uchádzať vysokoškolskí študenti, doktorandi a vysokoškolskí 
učitelia, ktorých domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS  (zoznam 
zapojených vysokých škôl a kontaktných osôb je na www.saia.sk v časti „Štipendiá na 
mobility“). 
Štipendijné pobyty je možné absolvovať v krajinách zapojených do programu. Sú to: 
Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, 
Macedónsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, ako aj na 
Univerzite v Prištine, Kosovo.
Bližšie informácie a on-line prihlasovanie: www.ceepus.info.

 TURECKO 

Štipendiá tureckej vlády na celé magisterské/doktorandské štúdium  
a na 2- až 8-mesačný výskumný pobyt 
Uzávierka: 30. apríl 2010 v SAIA

Štipendiá na celé magisterké alebo doktorandské štúdium (všetkých odborov, okrem 
medicíny) sú určené študentom v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského 
štúdia, absolventom a doktorandom vo veku do 40 rokov. Vyučovacím jazykom je turečtina, 
súčasťou pobytu je aj ročná jazyková príprava. 

Štipendiá na 2- až 8-mesačné výskumné pobyty sú určené študentom v poslednom ročníku 
magisterského štúdia, absolventom VŠ, doktorandom, pedagogickým pracovníkom VŠ  
a vedeckým pracovníkom vo veku do 45 rokov. Akceptačný list je vítaný.

Bližšie informácie: www.saia.sk

Ďalšie štipendiá do Turecka na www.saia.sk

 TALIANSKO

Štipendijný program Maxa Webera pre doktorandov na Európskom univerzitnom inštitúte 
Uzávierka: 25. máj 2010

Štipendijný program podporovaný Európskou komisiou je najrozsiahlejší program pre 
doktorandov v sfére sociálnych vied v Európe. O štipendium sa môžu uchádzať mladí vedci 
a výskumníci, ktorí obhájili v posledných 5 rokoch doktorát v ekonomických, sociálnych  
a politických vedách, práve alebo histórii. 
Štipendiá sa udeľujú na 12 alebo 24 mesiacov, počas ktorých sa štipendista na Európskom 
univerzitnom inštitúte (EUI) vo Florencii venuje príprave na akademickú kariéru. Uchádzač 
musí ovládať anglický jazyk, ktorý je vyučovacím jazykom na inštitúte.
Bližšie informácie: http://www.eui.eu
On-line prihláška: http://www.eui.eu/Servac/Online/FellowshipReferee.jsp

Ďalšie štipendiá do Talianska na www.saia.sk

Štipendium na bakalárske štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov 
MGIMO
Uzávierka: apríl 2010 v SAIA (termín uzávierky bude zverejnený na www.saia.sk po potvrdení ruskej strany, že štipendiá na 
školský rok 2010/2011 poskytne)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti maturitného ročníka strednej školy, absolventi 
strednej školy a študenti vysokej školy, ktorí aktívne ovládajú ruský jazyk a minimálne jeden 
ďalší svetový jazyk so záujmom o medzinárodné vzťahy. Štipendium spočíva v odpustení 
školného počas bakalárskeho štúdia, zabezpečení internátneho ubytovania a stravy za 
úhradu. Bližšie informácie o štúdiu na MGIMO sú na stránke www.mgimo.ru. 
Bližšie informácie o štipendiu www.saia.sk 

Ďalšie štipendiá do Ruska na www.saia.sk

www.ceepus.info
http://www.saia.sk/article.aspx?c=222&id=1725
http://www.saia.sk/?c=22
http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/HowToApply.aspx
 http://www.eui.eu/Servac/Online/FellowshipReferee.jsp
http://www.eui.eu/Servac/Online/FellowshipReferee.jsp
http://www.saia.sk/?c=221
www.mgimo.ru
http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=2109
http://www.saia.sk/?c=214
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Grantový program Študenti do sveta Nadácie Tatra banky
Uzávierka: 30. apríl 2010

Grantový program Nadácie Tatra banky je určený najlepším študentov, aby na zahraničných 
školách získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. Grant je určený na pokrytie časti 
nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, 
stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.
Nadácia môže pri výbere zvýhodniť študentov ekonómie, práva, manažmentu  
a informačných technológií. 

Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

Grantový program Hlavička Nadácie SPP 
Uzávierka: 5. máj 2010

Štipendijný program Hlavička Nadácie SPP poskytuje štipendiá na zahraničné študijné 
pobyty v rámci celej Európy. O podporu môžu žiadať všetci študenti/doktorandi práva, 
ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí  
majú trvalý pobyt na Slovensku. Májová uzávierka je na študijné pobyty, stáže a výskumné 
pobyty realizované počas zimného semestra akademického roka 2010/2011  
(maximálne 9 mesiacov od júla 2010 do konca júna 2011). 

Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk

Študijné návštevy pre pracovníkov v odbornom vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2010

Európske stredisko pre rozvoj odborného vzdelávania (CEDEFOP) vyhlásilo výzvu pre 
záujemcov na podávanie prihlášok na akciu Študijné návštevy. V októbrovom termíne sa možno 
prihlasovať na študijné návštevy, ktoré sa uskutočnia od 1. 3. 2011 do 30. 6. 2011 (prihláška 
bude k dispozícii od 19. 7. 2010). Študijná návšteva je krátkodobým stretnutím 10 – 15 
účastníkov v rozmedzí 3 – 5 dní v krajine organizátora, so zámerom oboznámiť sa  
s aspektmi celoživotného vzdelávania, ktoré sú spoločným záujmom v zapojených krajinách. 
Prihlášku si môžu podať len žiadatelia, ktorí sa za posledné dva roky nezúčastnili študijnej 
návštevy. Žiadateľ si vyberie študijnú návštevu (a tri ďalšie náhradné voľby) v Katalógu 
študijných návštev 2010 – 2011. Po získaní súhlasu s účasťou od svojho zamestnávateľa vyplní 
elektronickú prihlášku v pracovnom jazyku študijnej návštevy formou on-line podľa inštrukcií. 

Bližšie informácie na stránke www.saaic.sk (v časti Prierezový program – akcia Študijné 
návštevy).

VVÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ V SAIA, N. O.

Vo februári a marci 2010 sa v SAIA, n. o., uskutočnili zasadania výberových komisií, ktoré odporučili 
kandidátov na štipendijné pobyty vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania  
a z ponúk vlád jednotlivých štátov, a to do Belgicka, Bulharska, Českej republiky, Číny, 
Egypta, Grécka, Chorvátska, Maďarska, Moldavska, Kazachstanu, Litvy, Poľska, Ruska 
a Turecka. 

Výsledky výberových konaní sú zverejnené na www.saia.sk
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www.nadaciaspp.sk
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 2. ROČNÍK SÚŤAŽE O NAJLEPŠIU ESEJ NA TÉMU ROZVOJOVEJ POMOCI 
 
V rámci projektu Rozvojová pomoc sa nás týka vyhlásila Nadácia Pontis 2. ročník súťaže pre všetkých slovenských 
študentov študujúcich na slovenských aj zahraničných univerzitách a vysokých školách o najlepšiu esej na 
tému rozvojovej pomoci. Víťazi môžu získať krátkodobú stáž na Stálej misii SR pri OSN v Ženeve, Švajčiarsko 
(zabezpečené ubytovanie, letenka a poistenie); krátkodobú stáž v Regionálnom centre Rozvojového fondu OSN 
(UNDP) v Bratislave a krátkodobú stáž na Ministerstve zahraničných vecí SR v Bratislave.
Témy súťaže:

- Rozvojová spolupráca Slovenskej republiky s africkými krajinami – realita alebo len formálna povinnosť 
vyplývajúca z medzinárodných záväzkov?
- Informovanie o slovenskej rozvojovej spolupráci – nedostatok záujmu médií alebo nedostatok výstupov? Ako 
lepšie komunikovať slovenskú rozvojovú spoluprácu?
- Rozvojové vzdelávanie na Slovensku: momentálny stav a výzvy do budúcnosti.
- Zodpovedné podnikanie (Corporate Responsibility) kľúčom k rozvoju, podpore obchodu a investícií  
v rozvojových krajinách.

Eseje musia byť odovzdané do 17. mája 2010 elektronicky vo formáte .doc, .rtf alebo .pdf na adresu 
pontis@nadaciapontis.sk (rozhoduje dátum odoslania). 
Bližšie informácie: www.nadaciapontis.sk/esej

 SPOLUPRÁCA SLOVENSKÝCH STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL  
     S PARTNERMI V NÓRSKU, NA ISLANDE A V LICHTENŠTAJNSKU

Zhodnotenie doterajšej spolupráce, dosiahnutých výsledkov a prezentácie podprojektov 
podporených v rámci Fondu NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania bolo predmetom 
pracovného stretnutia koordinátorov podprojektov financovaných z Finančného mechanizmu
Európskeho hospodárskeho priestoru, Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaných
zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky, ktoré sa uskutočnilo 23. apríla 2010 v Bratislave. Na 
stretnutí bola prezentovaná aj nová publikácia Spolupráca slovenských stredných a vysokých škôl 
s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku. Publikácia predstavuje všetkých  
26 schválených podprojektov slovenských stredných a vysokých škôl, ktoré spolupracujú s 26 
partnermi v Nórsku, 6 partnermi na Islande a 1 partnerom v Lichtenštajnsku. Očakáva sa, že 
na realizácii všetkých podprojektov sa bude postupne podieľať približne 900 študentov, 140 
doktorandov a vyše 300 učiteľov a výskumných pracovníkov zo Slovenska a partnerských krajín.  
Publikácia, ako aj prezentácie z pracovného stretnutia koordinátorov, sú prístupné na 
www.saia.sk, v sekcii Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania – Finančný 
mechanizmus EHP/Nórsky finančný mechanizmus.

 SÚŤAŽ O NAJLEPŠIU DIPLOMOVÚ ALEBO ROČNÍKOVÚ PRÁCU NA TÉMU 
     FILANTROPIA

Centrum pre filantropiu vyhlásilo súťaž, ktorej zmyslom je osloviť slovenských a českých študentov vysokých škôl  
a univerzít študujúcich na Slovensku, v Českej republike a v zahraničí a motivovať ich k záujmu o štúdium darcovstva, 
filantropie, charity a dobrovoľníctva. Predložiť práce (v slovenskom, českom alebo anglickom jazyku) môžu študenti
denného alebo externého bakalárskeho, inžinierskeho a magisterského štúdia. Diplomovú/bakalársku/ročníkovú prácu 
na tému filantropie, charity a dobrovoľníctva, ktorá bola vypracovaná v roku 2009/2010, je potrebné odovzdať  
do 31. augusta 2010 v tlačenej forme Centru pre filantropiu a elektronicky na adresu: cpf@changenet.sk.
Tri ocenené práce získajú štipendium na vybrané vzdelávanie aktivity (napr. výskumné stáže, mimoškolské odborné 
vzdelávanie, zážitkové vzdelávanie a jazykové kurzy) v hodnote 666 eur alebo 17 209 Kč; 333 eur alebo 8 605 Kč; 
166 eur alebo 4 289 Kč.  
Bližšie informácie: www.cpf.sk 

 AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, PREDKLADANIE PROJEKTOV 

Dňa 15. mája 2010 je termín uzávierky predkladania projektov v rámci programu Akcia Rakúsko – Slovensko, 
spolupráca vo vede a vzdelávaní. Predkladateľom žiadosti alebo partnerom zo slovenskej strany môžu byť príslušníci 
štátnej alebo verejnej vysokej školy a Slovenskej akadémie vied. Cieľom projektov je pomôcť pri rozvíjaní a posilňovaní 
bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity  
v rámci podporených projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. 
Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít.
Bližšie informácie http://www.aktion.saia.sk

www.nadaciapontis.sk/esej
http://www.saia.sk/?c=518
www.cpf.sk
http://www.aktion.saia.sk
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 VEDEC ROKA SR 2009 

V Centre vedecko-technických informácií SR 18. marca odovzdali ocenenia Vedec roka. V 13. ročníku ocenenia, ktorý 
vyhlásili Journaliste-Studio v spolupráci s Klubom vedecko-technických žurnalistov Slovenského syndikátu novinárov 
a Centrum vedecko-technických informácií SR, ocenili popredných slovenských vedcov a technológov v piatich 
kategóriách. 
Vedcom roka 2009 sa stal prof. RNDr. Jozef Masarik, DrSc., z Katedry jadrovej fyziky a biofyziky Fakulty matematiky, 
fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave (za vytvorenie doteraz najúplnejšieho modelu interakcií 
kozmického žiarenia s látkou. Je široko používaný v jadrovej fyzike, v geovedách, v archeológii a v ďalších vedných 
disciplínach). 
Cenu Technológ roka SR 2009 získal RNDr. Tibor Žáčik, CSc., z oddelenia aplikovanej matematiky Matematického 
ústavu SAV (za návrh, rozvinutie a počítačovú implementáciu nových metód detekcie a lokalizácie únikov plynov  
z plynovodných potrubí).
Mladým výskumníkom SR 2009 sa stala Ing. Vlasta Ondrejka Harbuľáková, PhD., z Ústavu budov a prostredia 
Stavebnej fakulty Technickej univerzity v Košiciach (za výsledky štúdia vplyvu pôsobenia mikroorganizmov v biofilmoch
na betón ako na základný stavebný materiál). 
Cenu za výsledky v programoch EÚ v roku 2009 získala RNDr. Katarína Bíliková, PhD., z Ústavu molekulárnej biológie 
SAV (za prínos k objasneniu antimikrobiálnych vlastností bielkovín včelej materskej kašičky ako výsledku modifikácie
minoritných bielkovín a za vypracovanie nového kritéria pre hodnotenie pravosti a fyziologických vlastností včelieho 
medu).
Uznanie za celoživotné dielo v SR 2009 získal prof. MUDr. Ján Slezák, DrSc., z Ústavu pre výskum srdca SAV.
Bližšie informácie o cene a jej laureátoch http://www.expertsforum.sk

 ON-LINE KURZY PRE UČITEĽOV MATEMATIKY A PRÍRODNÝCH VIED

ITEMS (Improving Teacher Education in Maths and Science – Zlepšenie vzdelávania učiteľov v matematike  
a prírodných vedách) organizuje v máji 2010 dva kurzy on-line školení pre učiteľov o astronómii a grafoch. Účastníci 
môžu následne školiace materiály využiť vo výučbe. Kurzy „Zem vo vesmíre – výučba astronómie on-line“ a „Úvod do 
grafov“ budú prezentovať digitálne učebné a študijné materiály o týchto témach, ako aj didaktické prístupy.  
20-hodinové kurzy sú otvorené pre učiteľov prírodných vied a matematiky z celej Európy. Kurzy budú organizované 
on-line pomocou Moodle. Uzávierka prihlášok na kurz grafov je 15. apríla, na kurzy Astro 26. apríla 2010.
Bližšie informácie: http://itemspro.net/

Zdroj: http://www.xplora.org/ww/en/pub/xplora/events/calendar/items_courses.htm
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 DOHODA O SPOLUPRÁCI V OBLASTI VEDY, ŠKOLSTVA, KULTÚRY ŠPORTU 
     A MLÁDEŽE S INDONÉZIOU

Ministri zahraničných vecí Slovenskej republiky a Indonézie Miroslav Lajčák a Marty Natalegawa v indonézskej Jakarte 
podpísali 29. marca 2010 dohodu o spolupráci v oblasti vedy, školstva, kultúry, športu a mládeže. V súvislosti so 
vstupom SR do Európskej únie vznikla potreba aktualizovať Dohodu o vedeckej, vzdelávacej a  kultúrnej spolupráci 
medzi Indonézskou republikou a Československou republikou, podpísanú v Jakarte 31. mája 1958. Návrh novej dohody 
schválila slovenská vláda na svojom zasadaní 17. marca. Text dokumentu je k dispozícii na stránke www.rokovania.sk.

 ESOF2010 – VÁŠEŇ PRE VEDU V TURÍNE
 
V talianskom Turíne sa od 2. do 7. júla 2010 uskutoční otvorené fórum Euroscience ESOF2010 pod heslom Vášeň pre 
vedu. Súčasťou programu budú okrúhle stoly, workshopy, diskusie a semináre zamerané na najaktuálnejšie problémy 
vo vedeckom výskume a skúmanie interakcie medzi výskumnými pracovníkmi, priemyslom, médiami a verejnosťou. 
Registračné poplatky sú rôzne podľa toho, či ide o člena Euroscience, či je uhradený do 31. mája. 
Bližšie informácie: http://www.esof2010.org

 MEDZINÁRODNÁ KONFERENCIA IAU VO VIĽNUSE

Medzinárodná asociácia univerzít (International Association of Universities – IAU) organizuje v spolupráci s Univerzitou 
Mykolasa Romerisa vo Vilňuse (Litva) od 24. do 26. júna 2010 medzinárodnú konferenciu Etika a hodnoty vo vysokom 
školstve v ére globalizácie: Aká je úloha vedných odborov? (Ethics and Values in Higher Education in the Era of 
Globalization: What Role for the Disciplines?)
Bližšie informácie o konferencii: http://iauconference.home.mruni.eu
Výška poplatku závisí od toho, či je účastník člen IAU a či sa registroval do 15. apríla.

http://www.expertsforum.sk/index.php?issue_id=1&article_id=&section_id=8&doc=8
http://itemspro.net/
http://www.rokovania.sk/appl/material.nsf/0/01849B4763810139C12576E70027C209?OpenDocument
http://www.esof2010.org
http://iauconference.home.mruni.eu/registrations/?lang=en
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 IAU/PALGRAVE PRIZE 2010 – SÚŤAŽ ESEJÍ PRE VÝSKUMNÍKOV

Výskumníci a vedci pracujúci v členských inštitúciách Medzinárodnej asociácie univerzít (International Association of 
Universities – IAU) sa môžu zapojiť do súťaže esejí na tému Privatizácia verejných vysokých škôl: Súčasné trendy  
a dlhodobé vplyvy. Eseje (nemali by presiahnuť 7 500 slov) musia byť napísané v jednom z dvoch jazykov asociácie, 
anglicky alebo francúzsky, a musia byť asociácii zaslané do 30. septembra 2010. Najlepšia esej získa 1 000 GPB. 
Bližšie informácie: http://www.iau-aiu.net/scientificpub/hep_prize.html

 ACES – SÚŤAŽ PROJEKTOV AKADÉMIE STREDOEURÓPSKYCH ŠKÔL

ACES je iniciatívou rakúskej nadácie ERSTE Foundation v spolupráci s rakúskym interkultúrnym centrom 
(Interkulturelles Zentrum) a slovenským občianskym združením Včelí dom. Cieľom siete je podporovanie výmeny  
a interkultúrneho dialógu všetkých mladých ľudí a učiteľov v strednej Európe. Žiaci od 12 do 17 rokov sa môžu 
zúčastniť súťaže medzinárodných partnerských projektov. Pracovným jazykom je angličtina. Témou súťaže pre rok 
2010 je: „Nájdi riešenie! Ako si poradiť s konfliktami v školách a vo svojom okolí.“ Termín na predkladanie návrhov 
projektov je 30. apríl 2010. 
Bližšie informácie www.aces.or.at

Sciex 
výskumné pobyty pre doktorandov a postdoktorandov  

vo Švajčiarsku

Dňa 23. marca 2010 podpísal Úrad vlády SR so SAIA, n. o., zmluvu o zabezpečení činnosti Koordinačnej 
jednotky pre Švajčiarsky štipendijný fond. Tým sa otvára možnosť pre zapojenie sa slovenských doktorandov 
a postdoktorandov do programu Sciex-NMSch, ktorého náplňou je podpora vedeckých kapacít výskumných 
pracovníkov v nových členských štátoch EÚ a dlhodobo udržateľných výskumných partnerstiev medzi ôsmimi 
novými členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou.

V rámci programu Sciex-NMSch sa poskytujú štipendiá na výskumné projekty vo všetkých akademických 
disciplínach, v ktorých chcú dvaja výskumní pracovníci alebo pracoviská zo Švajčiarskej konfederácie a nových 
členských štátov EÚ spolupracovať a majú potrebné odborné znalosti a kvalifikované ľudské zdroje. Ide
pritom o:

- výskumné štipendiá pre mladých výskumných pracovníkov v trvaní najmenej 6 a najviac 24 mesiacov,
- finančnú podporu na krátkodobé výskumné návštevy pre starších výskumných pracovníkov, ktorí okrem
vlastných výskumných aktivít pôsobia aj ako mentori mladých výskumných pracovníkov, ktorí už získali 
výskumné štipendium v rámci Sciex-NMSch.

Program je financovaný v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii; na podporu pobytov
slovenských výskumníkov vo Švajčiarsku je vyčlenených 1 393 500 CHF, ktoré je možné čerpať  
do 31. 12. 2016. 

Podrobné informácie o programe, o možnostiach zapojenia sa a o podmienkach na predkladanie žiadostí  
k prvej uzávierke, ktorá bude 1. novembra 2010, vám prinesieme v letnom čísle Bulletinu SAIA.  
Predbežné informácie možno získať na stránke www.sciex.ch; poradenstvo bude poskytovať SAIA, n. o.,  
v Bratislave i v sieti regionálnych pracovísk (Nitra, Žilina, Banská Bystrica, Košice, Prešov).

http://www.iau-aiu.net/scientificpub/hep_prize.html
www.aces.or.at
www.sciex.ch

	Bulletin SAIA 4/2010
	Téma čísla: Štúdium v Izraeli
	Vysokoškolské vzdelávania
	Podmienky na prijatie
	Najlepšie izraelské univerzity
	Stručná charakteristika univerzít
	Štipendiá
	Zaujímavé webové stránky

	Štipendiá a granty
	Česká republika
	Dánsko
	Francúzsko
	Japonsko
	Kanada
	Kórejská republika
	Maďarsko
	Nemecko
	Nový Zéland
	Rusko
	Taliansko
	Turecko
	Program CEEPUS
	Program Študenti do sveta
	Program Hlavička
	Študijné návštevy (CEDEFOP)

	V skratke
	Akcia Rakúsko - Slovensko
	Spolupráca slovenských stredných a vysokých škôl s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku
	Súťaž o najlepšiu esej o rozvojovej pomoci
	Súťaž o najlepšiu diplomovú prácu na tému filantropia
	Dohoda o spolupráci v oblasti vedy... s Indonéziou
	Vedec roka SR 2009
	ESOF2010
	Medzinárodná konferencia IAU 
	IAU/Pilgrave Prize 2010
	ACES - súťaž projektov Akadémie stredoeurópskych škôl
	Sciex - výskumné pobyty pre doktorandov a posdoktorandiov vo Švajčiarsku


	Obsah



