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Téma/ŠTIPENDIÁ DAAD PRE SLOVENSKO 2011/2012
Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2011/2012
Nemecká akademická výmenná služba – Deutscher
Akademischer Austauschdienst (DAAD) – je spoločné
zariadenie nemeckých vysokých škôl a študentských organizácií.
Úlohou DAAD je podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím
v oblasti vysokého školstva, predovšetkým formou výmeny
študentov a vedeckých pracovníkov.
Od svojho vzniku v roku 1925 podporilo DAAD takmer
1,5 milióna nemeckých a zahraničných akademikov.
Prostredníctvom viac ako 250 programov podporuje DAAD
ročne približne 55 000 štipendistov z Nemecka a zahraničia.
Činnosť DAAD sa neobmedzuje len na udeľovanie štipendií
na individuálne mobility a výskumnú podporu; DAAD taktiež
podporuje internacionalizáciu nemeckých vysokých škôl,
posilňuje germanistiku a nemecký jazyk v zahraničí, pomáha
rozvojovým krajinám pri budovaní vysokých škôl a pod.
Rozpočet pochádza prevažne z prostriedkov nemeckých
spolkových ministerstiev, predovšetkým zahraničných vecí, ale
aj z Európskej únie a rôznych podnikov a organizácií. Centrála
DAAD sa nachádza v Bonne, okrem toho má DAAD sídlo
v Berlíne, ktoré zastrešuje renomovaný Berlínsky program pre
umelcov. V najdôležitejších partnerských krajinách sa nachádza
14 pobočiek a 50 informačných centier DAAD.
Od začiatku 90. rokov spolupracuje DAAD so SAIA,
okrem poskytovania informácií o štúdiu v Nemecku SAIA
administratívne zabezpečuje viacero programov DAAD
týkajúcich sa Slovenska.

DAAD poskytuje o. i. štipendiá na študijné, výskumné,
umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy.
Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom
vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom,
mladým vedeckým a pedagogickým pracovníkom, bývalým
štipendistom DAAD a záujemcom o celé doktorandské štúdium
v Nemecku. V kategórii štipendií pre umelecké odbory sú
študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl.
Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl.
DAAD ﬁnančne podporuje odborné exkurzie pre
vysokoškolských študentov a študentské praxe.
Pre vedeckých a pedagogických pracovníkov je určený aj
Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných
projektoch.
Výber uchádzačov
Výber štipendistov sa uskutoční posúdením podkladových
materiálov bez osobnej účasti kandidátov. Výnimkou je výber
kandidátov na študijné štipendiá pre absolventov VŠ.
Rozhoduje slovensko-nemecká štipendijná komisia zložená
z vysokoškolských učiteľov z Nemecka a Slovenska za asistencie
lektorov DAAD. Výber sa uskutoční na základe podkladových
materiálov a osobného pohovoru. Nasledujúce zasadnutie
výberovej komisie sa uskutoční pravdepodobne v týždni
od 21. do 26. 2. 2011 v Bratislave.
Konečné rozhodnutie o schválení, resp. neschválení štipendia
dostane uchádzač od DAAD v máji 2011

UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ
Programy, na ktoré prijíma žiadosti SAIA:
Študijné štipendium pre absolventov VŠ (Aufbau-, Masterstudium)

15. november 2010

Študijné štipendium pre germanistov na prípravu záverečnej práce (1 – 3 mesiace)

31. január 2011

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty
(7 – 10 mesiacov)

15. november 2010

Štipendiá na celé doktorandské štúdium

15. november 2010

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty
(1 – 6 mesiacov)

15. november 2010

Krátkodobé výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)

15. november 2010

Krátkodobé výskumné štipendiá pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

15. november 2010

Štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov

15. november 2010

Iné typy programov:
● Postdoktorandský program Roche Diagnostics – priebežne
● DLR-DAAD štipendium Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku pre doktorandov, postdoktorandov a vedeckých
pracovníkov – podľa typu a miesta pobytu
● Umelci posielajú podkladové materiály s požadovanými prílohami priamo na adresu DAAD, Referat 323 – Mittelosteuropa,
Kennedyallee 50, D-53 175 Bonn. Podkladové materiály musí uchádzač doručiť na uvedenú adresu do 15. novembra
2010. Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt uchádzač odovzdá v SAIA.
● Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch – spravidla v júli na MŠVVŠ SR alebo SAV.
● Odborné exkurzie a študentské praxe – osobitné uzávierky.
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Dôležité všeobecné upozornenia
- Štipendium na celé bakalárske
vysokoškolské štúdium sa neudeľuje.
- Štipendium sa neudeľuje študentom
prvého ročníka bakalárskeho štúdia.
- Štipendium sa neudeľuje uchádzačom,
ktorí sa v čase uchádzania o štipendium
zdržujú v Nemecku dlhšie ako 1 rok.
- Študijné a výskumné pobyty je možné
absolvovať na štátnych a štátom uznaných
vysokých školách a výskumných inštitútoch
v Nemecku.
- Predložené podkladové materiály musia
byť úplné, v nemeckom alebo v anglickom
jazyku, kompletná žiadosť musí obsahovať
požadované prílohy vrátane počtu kópií
a mať vyplnené všetky kolónky (kolónku,
ktorú nevypĺňate, prečiarknite).
Pre uchádzačov neplatia vekové hranice,
platia však nasledujúce obmedzenia:
1. absolventi – v čase uchádzania sa
o štipendium štúdium ukončené pred
max. 6 rokmi,
2. doktorandi – v čase uchádzania sa
o štipendium začiatok doktorandského
štúdia pred max. 3 rokmi,
3. postdoktorandi – v čase uchádzania sa
o štipendium ukončené doktorandské
štúdium pred max. 2 rokmi (v prípade
uchádzania sa o krátkodobé štipendium
(do 6 mesiacov) ukončené doktorandské
štúdium pred max. 4 rokmi.
V motivácii by mal uchádzač uviesť:
- prečo chce absolvovať v Nemecku študijný
alebo výskumný pobyt,

Podkladové materiály
Vymenované podkladové materiály platia pre všetky typy štipendií
s výnimkou výskumných štipendií (1 – 3 mesiace), opätovných pozvaní
a jazykových kurzov.
Ďalšie doplňujúce informácie, resp. výnimky pri predkladaní materiálov sú
uvedené pri jednotlivých štipendiách.
Podkladové materiály pre výskumné štipendiá (1 – 3 mesiace), opätovné
pozvania a jazykové kurzy sú uvedené osobitne pri príslušných kategóriách.
Podkladové materiály uchádzači odovzdávajú v nemeckom, resp.
v anglickom jazyku v 3 vyhotoveniach – 1 sada originálov
a 2 sady kópií, podkladové materiály uchádzači o študijné štipendiá pre
absolventov VŠ odovzdávajú v 4 vyhotoveniach – 1 sada originálov
a 3 sady kópii.
a. žiadosť SAIA na štipendijný pobyt v jednom origináli
(k dispozícii aj na www.saia.sk),
b. formulár DAAD „Antrag auf ein Forschungs-/Studienstipendium“
(k dispozícii na www.saia.sk a www.daad.de),
c. štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom,
d. odborná a osobná motivácia, podrobný popis študijného/výskumného
zámeru v Nemecku ako aj doterajších študijných/vedeckých výsledkov,
e. odporúčanie aktuálneho dátumu od jedného vysokoškolského učiteľa
– min. s akademickým titulom PhD. na predpísanom formulári – s pečiatkou
školy (príp. na hlavičkovom papieri univerzity, fakulty, výskumného
pracoviska SAV), pri štipendiách na celé doktorandské štúdium sa vyžadujú
2 odporúčania,
f. doklad o jazykových znalostiach uchádzača DAAD-Sprachzeugnis, potvrdený
lektorom DAAD, ktorý pôsobí na slovenskej vysokej škole alebo jazykový
certiﬁkát DSH, ZOP, KDS, GDS, TestDaf (min. 4 body z každej časti), DSD
II, ÖSD CI – Oberstufe Deutsch, ÖSD C2 – Wirtschaftssprache Deutsch,
alebo nemecké/rakúske maturitné vysvedčenie. V prípade, že pobyt
bude absolvovaný v angličtine, vyžaduje sa doklad o znalosti anglického
a nemeckého jazyka, pri krátkodobých výskumných štipendiách
(do 6 mesiacov) sa doklad o znalosti nevyžaduje,
g. maturitné vysvedčenie (kópia + preklad*), pri krátkodobých výskumných
štipendiách (1 – 6 mesiacov) sa maturitné vysvedčenie nevyžaduje,
h. výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený študijným
oddelením fakulty + preklad*, resp. vydaný v nemčine alebo angličtine
(nepredkladajú postdoktorandi),
i. diplom a vysvedčenie o štátnej záverečnej skúške (kópia + preklad*),

- čo konkrétne chce počas svojho študijného
alebo výskumného pobytu v Nemecku
robiť,

j. akceptačný list nemeckej VŠ (predkladá sa originál zaslaný poštou;
akceptačný list sa nevyžaduje pri študijných štipendiách pre absolventov),

- akú má predstavu o tom, ako dosiahnuť
plánovaný cieľ, ktoré vedecké metódy chce
použiť,

l. zoznam publikácií (v prípade, ak sa špeciálne vyžaduje),

- čo je cieľom študijného alebo výskumného
pobytu v Nemecku,
- postup, ako chce dosiahnuť svoj cieľ
(návšteva prednášok, seminárov, archívov,
stretnutia, rozhovory a pod.), miesto
plánovaného pobytu (knižnica, archív,
ústav...),
- aké boli vykonané kroky v súvislosti
s plánovaným študijným alebo
výskumným pobytom (ako napr. zoznam
literatúry, členenie diplomovej alebo
dizertačnej práce).

k. 3 fotograﬁe (nalepiť na originál a kópie predkladaných formulárov DAAD)
m. vítané sú ďalšie podkladové materiály (doklady o praxi, štúdiu v zahraničí,
absolvovaných súťažiach a iných aktivitách).

* Poznámky:
Pri maturitnom vysvedčení, diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa
nevyžaduje kópia overená notárom. Kópie overene notárom je potrebné
dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia.
Maturitné vysvedčenie, diplom a vysvedčenie o štátnej skúške si môže
študent preložiť sám, ale správnosť prekladu musí pečiatkou a podpisom
potvrdiť škola, ktorá doklad vydala. V prípade, že škola preklad nepotvrdí,
musí doklady o vzdelaní preložiť súdny prekladateľ.
Výpis skúšok z indexu musí byť potvrdený študijným oddelením fakulty.
Výpis skúšok z indexu si študent môže preložiť sám.
K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia
(známok).
Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.
Podkladové materiály sa predkladajú v sadách, dokumenty sú vo formáte
A4, jednostranné a nezopnuté.
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TYPY ŠTIPENDIÍ
I. ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ
● Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých
vedných disciplín, vrátane štipendií ERP pre ekonómov
● Štipendiá pre študentov germanistiky na prípravu
záverečnej práce

Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých
vedných disciplín, vrátane štipendií ERP (European
Recovery Programme) pre ekonómov
– Studienstipendien für Graduierte aller

wissenschaftlichen Fächer

Štipendium sa udeľuje na absolvovanie doplňujúceho
štúdia (Aufbaustudium) alebo študijného programu Master
(Masterstudium). Mnohé študijné programy na nemeckých
vysokých školách trvajú tri, v niektorých prípadoch až štyri
semestre. Štipendium sa udeľuje len na jeden akademický
rok, ale v prípade úspešných výsledkov prvého roka štúdia je
možnosť získať štipendium na ukončenie celého štúdia.
Bližšie informácie o študijných programov sú k dispozícii
na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl.
Databáza všetkých študijných programov s možnosťou
vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na
www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných
možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de.
Do tejto kategórie spadajú aj ERP štipendiá pre absolventov
ekonomických odborov.
Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú
sami. Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie na
vysokú školu sú nezávislé procesy, udelenie štipendia je
podmienené prijatím na VŠ.
Uzávierka žiadostí: 15. november 2010 v SAIA
Dĺžka pobytu: 10 až 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného
programu)
Termín realizácie: 1. október 2011 – 31. júl 2012
O štipendium sa môžu uchádzať:
● študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia,
● absolventi bakalárskeho štúdia,
● študenti posledného ročníka vysokých škôl,
● absolventi vysokých škôl.
Doktorandi sa v rámci tohto programu nemôžu
uchádzať o štipendium.
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky,
presvedčivý odborný program a osobná motivácia, v čase
nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske alebo

vysokoškolské štúdium, dobré znalosti nemeckého, príp.
anglického jazyka (podľa jazyka, v ktorom sa bude realizovať
štúdium).
Štipendium zahŕňa: 750 eur/mesiac, cestovné, príplatok k
poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj príplatok na
nájomné a rodinu.
Upozornenie: Súčasťou výberového konania je osobný
pohovor s uchádzačmi, ktorý bude počas zasadania výberovej
komisie v Bratislave (pravdepodobne v týždni od 21. do 27.
februára 2011).
Súčasť podkladových materiálov:
Uchádzač predkladá 4 sady podkladových materiálov
(1x originál, 3x kópia).
Súčasťou podkladových materiálov je aj oﬁciálny popis
študijného programu (napr. informácia z internetu) s uvedením
dĺžky trvania programu.
Nevyžaduje sa akceptačný list nemeckej univerzity. Prijatie na
vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.
Doklad o znalosti anglického jazyka – v prípade, že študijný
program bude prebiehať v anglickom jazyku, musí uchádzač
predložiť test TOEFL alebo ekvivalentný jazykový doklad.
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz NJ. Kurz
sa uskutoční v mesiacoch august a september, hradí ho DAAD.
Vítaný je zoznam publikácií.

Štipendiá pre študentov germanistiky na prípravu
záverečnej práce – Abschlussstipendien

für Studierende der Germanistik

Uzávierka žiadostí: 31. január 2011 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 až 3 mesiace (štipendium nie je možné
predĺžiť)
O štipendium sa môžu uchádzať: študenti germanistiky
v predposlednom ročníku štúdia
Termín realizácie: jún 2011 – január 2012 (začiatok vždy
k 1. dňu mesiaca)
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky,
podrobný popis doterajšieho priebehu štúdia, odborná a osobná
motivácia pre pobyt v Nemecku
Štipendium zahŕňa: 650 eur/mesiac, cestovné, jednorazový
príspevok po príchode, príplatok k poisteniu a príplatok na
študijný materiál, príp. aj príplatok na nájomné
Súčasť podkladových materiálov:
Akceptačný list (Betreungszusage) nemeckého pedagóga a jeho
súhlas s termínom realizácie štipendijného pobytu uchádzača
a zvolenou témou je nevyhnutný!
Vyžaduje sa aj DAAD-Sprachzeugnis.
K žiadosti o štipendium uchádzači prikladajú koncept záverečnej
práce a podrobný časový harmonogram.

BULLETIN SAIA 9/2010
04

Téma/ŠTIPENDIÁ DAAD PRE SLOVENSKO 2011/2012

2

Súčasť podkladových materiálov:

II. VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ
● Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty
● Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty
● Štipendium na celé doktorandské štúdium
● Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
a vedeckých pracovníkov
● Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty
– Forschungskurzstipendien für Doktoranden und

Nachwuchswissenschaftler

Akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo
vedeckého pracovníka a jeho súhlas s plánovaným výskumným
zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Vítaný je zoznam publikácií.
Poznámky:

Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo alebo
http://www.daad.de/deutschland/04719.de.html.
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka, ktorí získajú
štipendium na pobyt dlhší ako 6 mesiacov, budú pozvaní na
povinný 2-mesačný kurz NJ.

Uzávierka žiadostí: 15. november 2010 v SAIA

Štipendium na celé doktorandské štúdium
– Promotion in Deutschland

Dĺžka pobytu: 1 až 6 mesiacov

Uzávierka žiadostí: 15. november 2010 v SAIA

Termín realizácie: 1. jún 2011 – 31. január 2012
Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom
a postdoktorandom, ktorí ukončili PhD. štúdium pred max.
4 rokmi) všetkých vedných disciplín krátkodobý výskumný pobyt
na nemeckých univerzitách a výskumných pracoviskách
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého príp. anglického
jazyka
Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 eur/mesiac, cestovné
a príplatok k poisteniu
Súčasť podkladových materiálov:
Akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo
vedeckého pracovníka a jeho súhlas s plánovaným výskumným
zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť presný časový harmonogram
odsúhlasený hostiteľskou inštitúciou.
Nevyžaduje sa maturitné vysvedčenie.
Vítaný je zoznam publikácií.
Poznámky:

Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo
alebo http://www.daad.de/deutschland/04719.de.html.

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty
– Forschungsjahresstipendien für Doktoranden und

Nachwuchswissenschaftler

Uzávierka žiadostí: 15. november 2010 v SAIA
Dĺžka pobytu: 7 až 10 mesiacov

Dĺžka pobytu: 3 roky
Cieľ: umožniť absolvovanie celého doktorandského štúdia
v Nemecku (štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch,
prioritne uchádzačom, ktorí nemajú možnosť plánovaný študijný
program absolvovať na slovenskej vysokej škole), uchádzať sa
môžu čerství absolventi univerzít, vrátane študentov posledných
ročníkov, ktorí budú mať v čase nástupu na štipendijný pobyt
ukončené štúdium. Odporúča sa, aby sa študenti prihlásili
na medzinárodné doktorandské programy Internationale
Promotions-Programme – www.daad.de/ipp.
Požiadavky na uchádzača: vynikajúce študijné výsledky,
dobrá znalosť nemeckého príp. anglického jazyka
Štipendium zahŕňa: 750 eur/mesiac, cestovné a príplatok
k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, príp. aj
príplatok na nájomné a rodinu
Súčasť podkladových materiálov:
Akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo
vedeckého pracovníka (budúceho školiteľa) a jeho súhlas
s výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný. Taktiež sa
predkladá doklad o prijatí na doktorandské štúdium, alebo
potvrdenie o tom, že prijatie uchádzača prichádza do úvahy.
Uchádzač predkladá expozé dizertačnej práce.
Vyžadujú sa 2 odporúčania.
Vítaný je zoznam publikácií.
Poznámky:

Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo
alebo http://www.daad.de/deutschland/04719.de.html.
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako 6
mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz NJ. Kurz sa
uskutoční v mesiacoch august a september, hradí ho DAAD.

Termín realizácie: 1. október 2011 – 31. júl 2012
Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom
a postdoktorandom, ktorí ukončili PhD štúdium pred max.
2 rokmi) výskumný pobyt na nemeckých univerzitách
a výskumných pracoviskách
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého príp. anglického
jazyka
Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 eur/mesiac, cestovné
a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum,
príp. aj príplatok na nájomné a rodinu
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Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých
smerov) – Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer

und Wissenschaftler

III. UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ
Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých
vysokých škôl a architektúry – Studienstipendien

für Künstler

Uzávierka žiadostí: 15. november 2010 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 až 3 mesiace
Termín realizácie: 1. máj 2011 – 31. január 2012
Cieľ: je umožniť úspešnému uchádzačovi absolvovať výskumný
pobyt na nemeckej vysokej škole alebo výskumnom pracovisku.
Výška štipendia na mesiac: 1 840 – 2 240 eur
Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.
Podkladové materiály:
Podkladové materiály odovzdávajú uchádzači v 2 vyhotoveniach
– 1 sada originálov a 1 sada kópií.
a. žiadosť SAIA na štipendijný pobyt v jednom origináli
v slovenskom jazyku (k dispozícii aj na www.saia.sk),
b. formulár DAAD „Studienaufenthalte ausländischer
Wissenschaftler in der Bundesrepublik Deutschland“
(k dispozícii aj na www.saia.sk alebo www.daad.de),
c. štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom,
d. podrobný plán odborného programu pobytu, výskumný zámer,
e. časový plán, názvy inštitúcií a mená osôb, ktoré uchádzač
plánuje navštíviť,
f. pozývací list nemeckého vysokoškolského učiteľa/vedeckého
pracovníka,
g. zoznam publikácií (článkov) uchádzača, ktoré sú relevantné
k plánovanému pobytu v Nemecku.

Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov
DAAD – Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten
Uzávierka žiadostí: 15. november 2010 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 až 3 mesiace
Termín realizácie: 1. jún 2011 – 31. január 2012
O štipendium sa môžu uchádzať: bývalí štipendisti DAAD
najmenej po troch rokoch od absolvovania 10-mesačného
štipendijného pobytu v Nemecku (vrátane štipendistov, ktorí
absolvovali minimálne ročný študijný pobyt na univerzitách
a vysokých školách v bývalej NDR).

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program
Master.
Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať: študenti posledného
ročníka a absolventi vysokých škôl odborov výtvarné umenie,
dizajn, ﬁlm, hudba a architektúra, ako aj herectvo, réžia, tanec
a choreograﬁa
Uzávierka žiadostí: 15. november 2010
Podkladové materiály (1 sada originálov + 1 sada kópií) musia
byť do tohto termínu doručené na adresu:
DAAD, Referat 323 – Mittelosteuropa
Kennedyallee 50
D-53 175 Bonn
Vyplnený formulár Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt uchádzači
odovzdávajú v SAIA.
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov
Výška štipendia na mesiac: 750 eur, cestovné a príplatok
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu
Súčasť podkladových materiálov:
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými
prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.

Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz NJ. Kurz
sa uskutoční v mesiacoch august a september, hradí ho DAAD.

Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

IV. LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY
PRE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL

Dôležitým kritériom pri výbere je presvedčivý výskumný zámer,
ktorý je po obsahovej i časovej stránke odkonzultovaný
s nemeckým partnerom.

Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl
– Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen

Výška štipendia na mesiac: 1 840 – 2 240 eur

für fortgeschritttene Studierende

Podkladové materiály:
Podkladové materiály uchádzači odovzdávajú v 2 vyhotoveniach
– 1 sada originálov a 1 sada kópií.

Uzávierka žiadostí: 15. november 2010 v SAIA

a. žiadosť SAIA na štipendijný pobyt v jednom origináli
v slovenskom jazyku (k dispozícií aj na www.saia.sk),
b. modrý formulár DAAD „Studienaufenthalte ausländischer
Wissenschaftler in der Bundesrepublik Deutschland“
(k dispozícii aj na www.saia.sk alebo www.daad.de),
c. štruktúrovaný životopis podpísaný uchádzačom,
d. podrobný plán odborného programu pobytu, výskumný zámer,
e. časový plán, názvy inštitúcií a mená osôb, ktoré uchádzač
plánuje navštíviť,
f. pozývací list nemeckého vysokoškolského učiteľa/vedeckého
pracovníka,
g. zoznam publikácií (článkov) uchádzača, ktoré sú relevantné
k plánovanému pobytu v Nemecku.

Dĺžka pobytu: 3 až 4 týždne
Termín realizácie: leto 2011
O štipendium sa môžu uchádzať:
- študenti vysokých škôl, ktorí majú v čase nástupu na
štipendijný pobyt ukončený minimálne druhý ročník
bakalárskeho štúdia
- je určené pre tých, ktorí ešte neabsolvovali dlhší študijný
pobyt v nemecky hovoriacej krajine
- uchádzať sa nemôžu doktorandi a študenti posledného
ročníka – v čase štipendijného pobytu musia byť štipendisti
zapísaní ako študenti bakalárskeho alebo magisterského
štúdia na domácej VŠ (v prípade študentov posledného
ročníka bakalárskeho stupňa je potrebné predložiť
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2
potvrdenie z VŠ, že magisterské štúdium nadväzuje
bezprostredne na bakalárske štúdium
- znalosť nemeckého jazyka min. na úrovni B1 spoločného
európskeho referenčného rámca resp. Mittelstufe 1
(Goetheho inštitútu)
- dobré študijné výsledky
Výška štipendia: štipendium 650 eur, paušálny príplatok na
pokrytie kurzovného vo výške 200 eur + cestovné paušály
200 eur. Štipendium je len čiastkové, nepokrýva celkové
náklady, v závislosti od výšky poplatku za kurz.
Podkladové materiály:
Podkladové materiály uchádzači odovzdávajú v 1 exemplári
(originál):
a. žiadosť SAIA na štipendijný pobyt
(k dispozícii aj na www.saia.sk),
b. DAAD – formulár „Bewerbung für ein Hochschulsommerkursstipendium“ (k dispozícii aj na www.daad.de),
c. štruktúrovaný životopis v nemeckom jazyku, podpísaný
uchádzačom,
d. podrobná motivácia pre účasť na letnom kurze
v nemeckom jazyku,
e. odporúčanie od vysokoškolského učiteľa na predpísanom
formulári – s pečiatkou školy, príp. na hlavičkovom papieri
univerzity, fakulty) v nemeckom, resp. anglickom jazyku,
f. doklad o jazykových znalostiach uchádzača (DAADSprachzeugnis), potvrdený lektorom DAAD, ktorý pôsobí na
slovenskej vysokej škole alebo jazykový certiﬁkát PNdS, ZOP,
KDS, GDS, KMK II, DSH, TestDaf, DSDII,
g. výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený
študijným oddelením fakulty a vysvetlenie systému hodnotenia
(známok) + vlastný preklad.

Poznámky:

Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých
vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov,
na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími
informáciami o kurze nájdete na http://www.daad.de/
deutschland/index.de.html v časti Download.
Zoznam lektorov DAAD
pôsobiacich na slovenských univerzitách:
Heike Kuban
Ekonomická univerzita, Ústav jazykov
Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava
heike.kuban@gmx.de
Dr. Sabine Eickenrodt
Univerzita Komenského, Filozoﬁcká fakulta,
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky
Gondova 2, 818 01 Bratislava 16
sabine.eickenrodt@googlemail.com
Dr. Ekkehard Haring
Univerzita Konštantína Filozofa, Fakulta humanitných vied,
Katedra germanistiky
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
ewharing@yahoo.de
Christoph Rosenbaum
Univerzita Mateja Bela, Ekonomická fakulta,
Katedra cudzích jazykov
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
rosenbaum-daad-bb@gmx.de
Christian Irsfeld
Prešovská univerzita, Filozoﬁcká fakulta
Inštitút germanistiky
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
irsfeld@unipo.sk

V. ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE
PODPOROVANÉ DAAD
● Odborné exkurzie
● Študentské praxe
● Prax pre študentov prírodných a technických vied,
poľnohospodárstva a lesníctva
● Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných
projektoch
● Berlínsky program pre umelcov
● Postdoktorandský program Roche Diagnostics
● Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo
a astronautiku (DLR) pre doktorandov, postdoktorandov
a vedeckých pracovníkov – DLR-DAAD-Research
Fellowship

Odborné exkurzie – Studienreisen von ausländischen

Studierenden in Deutschland

Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod
vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je
sprostredkovať študentom poznatky z odboru, ktorý študujú
(odborná časť), prehĺbenie kontaktov medzi vysokými školami,
ako aj oboznámenie sa s hospodárskym, politickým a kultúrnym
životom v Nemecku (poznávacia časť). Poznávacia časť pobytu
by nemala tvoriť viac ako tretinu exkurzie.
Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina
vysokoškolských študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb
pod vedením vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať
ukončený minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia.
Žiadosti o ﬁnančnú podporu podáva slovenský
vysokoškolský učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú
študijnú cestu pre daný študijný odbor a priloží návrh programu
pre odbornú aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie
z nemeckej vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu
zorganizuje a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám.
Dĺžka podpory: 7 až 12 dní
DAAD hradí: 50 eur na osobu a deň, poistenie pre celú
skupinu
Uzávierka žiadostí v SAIA:
15. október 2010 pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase
od 1. marca 2011 (rozhodnutie o schválení/neschválení
žiadosti v polovici januára)
15. január 2011 pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase
od 1. júna 2011 (rozhodnutie o schválení/neschválení
žiadosti v polovici apríla)
15. apríl 2011 pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase
od 1. septembra (rozhodnutie o schválení/neschválení
žiadosti v polovici júla).
Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti (k dispozícii na www.saia.sk alebo
www.daad.de) vrátane rozpočtu a zoznamu účastníkov,
2. odôvodnenie a popis programu – podrobný program
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu
(odborná + poznávacia časť (nestačí všeobecná
formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.),
3. časový plán (formou tabuľky),
4. popis prípravy cesty po obsahovej stránke
(napr. prípravné semináre),
5. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou,
predovšetkým s VŠ.
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Študentské praxe – Studienpraktika von ausländischen

Studierenden in Deutschland

Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny
študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť
absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku,
prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné
kurzy, semináre, workshopy.
Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina
vysokoškolských študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb
pod vedením vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať
ukončený minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia.
Žiadosti o ﬁnančnú podporu podáva nemecký partner
priamo na adresu DAAD v Bonne.
Dĺžka pobytu: 7 až 12 dní
DAAD hradí: 50 eur na osobu a deň, poistenie pre celú
skupinu
Uzávierka žiadostí v DAAD:
1. november 2010 pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase
od 1. marca 2011
1. február 2011 pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase
od 1. júna 2011
1. máj 2011 pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase
od 1. septembra 2011
Žiadosť a bližšie informácie sú k dispozícii na
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/02055.de.html
v časti Databáza štipendií.

Prax pre študentov prírodných a technických
vied, poľnohospodárstva a lesníctva –

Praktikantenplätze für ausländische Studierende der
Natur- und Ingenieurwissenschaften sowie der Land- und
Forstwirtschaft
Prax pre študentov v uvedených odboroch sprostredkúva
IAESTE (International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience).
Dĺžka pobytu: 2 až 3 mesiace

pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie
a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov,
doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre
všetky špecializácie a smery.
Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký
projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci
z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné
a pobytové náklady súvisiace s výmenou zúčastnených
výskumných skupín.
Základné ﬁnancovanie projektu (osobné a vecné náklady na
oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov.
Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na
materiál, atď.) nemôžu byť hradené.
Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je
dva roky. Podpora projektu v druhom roku závisí od výsledkov
dosiahnutých počas prvého roka projektu.
Uzávierka žiadostí: spravidla v júli na MŠVVŠ SR alebo SAV
Začiatok poskytovania podpory: od januára nasledujúceho
roka
Bližšie informácie a formuláre žiadostí: www.minedu.sk alebo
www.sav.sk.

Berlínsky program pre umelcov
– Berliner Künstlerprogramm
Program umožňuje umelcom (sochárom, maliarom,
spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať
o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta.
Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia,
vytvorenie kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami
kultúrneho života. Štipendisti budú dostávať štipendium
na pokrytie životných nákladov a budú mať zabezpečené
ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).
Uzávierka žiadostí (pre nasledujúci rok): spravidla 1. január na
DAAD v Berlíne. Umelci z oblasti výtvarného umenia sa nemôžu
uchádzať o štipendium individuálne, sú pozývaní.
Bližšie informácie: www.daad-berlin.de.

Štipendium zahŕňa: 615 eur/mesiac
Bližšie informácie:
IAESTE Slovensko, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
tel./fax: 02/6029 1541,
e-mail: nc@iaeste.sk
www.iaeste.sk
(viceprezident pre zahraničie Martin Bánik,
mobil: 0902/974 360, e-mail: martin.banik@iaeste.org)

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných
projektoch – Projektbezogener Personenaustausch
DAAD, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Slovenská akadémia vied vypisujú každoročne program
výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi
Slovenskou republikou a Nemecku spolkovou republikou.
Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými
a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená
vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých
a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných
výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa

Postdoktorandský program Roche Diagnostics
– Roche Diagnostics Postdoktoranden Programm
Štipendiá na výskumné pobyty v renomovaných
biotechnologických centrách Penzberg pri Mníchove
a v Mannheime so zameraním na diagnostiku sú určené
pre vedeckých pracovníkov z odborov chémia, biochémia,
molekulárna biológia, celulárna biológia, bioinformatika
a biotechnológia.
Uzávierka žiadostí: priebežne v SAIA alebo priamo poštou
v DAAD (DAAD, Referat 521, Postfach 20 04 04, D-53134
Bonn). Vyplnený formulár Žiadosť SAIA na štipendijný pobyt
odovzdá uchádzač v SAIA, n. o.
Dĺžka pobytu: 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia na
24 mesiacov)
Požiadavky na uchádzača: vysoko kvaliﬁkovaní mladí vedeckí
pracovníci
Štipendium zahŕňa: 1 840 eur/mesiac, cestovné, poistenie,
príp. príspevok na rodinu, prípravný jazykový kurz v Nemecku
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Poznámky k podkladovým materiálom:

C – výskumný pobyt
Cieľová skupina: vedecký pracovník (pôsobiaci na VŠ alebo
vo výskume, principiálne s ukončeným PhD štúdiom)
Trvanie: 1 až 3 mesiace
Štipendium: 2 240 eur/mesiac

Nevyžadujú sa znalosti NJ. Prikladajú sa odporúčania od 2 VŠ
učiteľov. V zelenom formulári DAAD sa nevypĺňajú body 7 a 9,
v bode 10 sa neudáva odborná motivácia, ale podrobný popis
doterajšej vedeckej činnosti uchádzača. Uchádzač si v bode 10
taktiež zvolí výskumnú tému + 2 náhradné témy.

Uzávierka žiadostí: v závislosti od typu pobytu a pozície
– aktuálne pozície a uzávierky sa nachádzajú v časti Current
Offers (http://www.daad.de/deutschland/foerderung/
ausschreibungen/09144.de.html)

Bližšie informácie: pharma@daad.de, tel.: +49-228/8 82 339

Podkladové materiály:
a. formulár „Application for a DLR-DAAD Fellowship“
(k dispozícií na www.daad.de)
b. životopis
c. zhrnutie dizertačnej práce (max. 3 strany)
d. popis výskumného zámeru (viď príloha formuláru)
e. odporúčania od 2 vedeckých pracovníkov
f. publikácie
g. overená kópia VŠ diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške
h. doklad o znalosti anglického jazyka
i. fotograﬁa

Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre
letectvo a astronautiku (DLR) pre doktorandov,
postdoktorandov a vedeckých pracovníkov
– DLR-DAAD-Research Fellowship
Nemecké centrum pre letectvo a astronautiku (Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) vypisuje v spolupráci
s DAAD štipendiá DLR-DAAD-Research Fellowship. Cieľom
programu je pritiahnuť do Nemecka špičkových zahraničných
doktorandov, postdoktorandov a skúsených vedeckých
pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
v ústavoch DLR v oblasti aeronautiky, vesmíru, dopravy
a energie. Vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka,
znalosť NJ je vítaná.

Bližšie informácie:

A – doktorát v Nemecku
Cieľová skupina: doktorand (do 32 rokov)
Trvanie: 36 mesiacov
Štipendium:1 000 eur/mesiac + príp. príspevok na cestovné,
zdravotné poistenie a na rodinu

DAAD – Referat 522
tel.: +49 228 882 623, fax: +49 228 882570
e-mail: specialprogrammes522@daad.de
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/
ausschreibungen/09009.de.html

B – výskumný pobyt
Cieľová skupina: postdoktorand (PhD štúdium ukončené
pred max. 2 rokmi)
Trvanie: 6 až 24 mesiacov
Štipendium: 1 840 eur/mesiac

Štatistika úspešnosti slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty
Akademický rok

2008/2009

2009/2010

2010/2011

Počet
Typ štipendia

uchádzačov

výskumný pobyt pre doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov (7 – 10 mesiacov)
študijný pobyt pre absolventov vysokých škôl *

uchádzačov

7

15

Ročné štipendium

udelených
štipendií

udelených
štipendií
8

22

uchádzačov

udelených
štipendií
8

30

(2)

(1)

(2)

(1)

(1)

(1)

(11)

(4)

(20)

(7)

(27)

(7)

(2)

(2)

(0)

(0)

(2)

(0)

študijný pobyt pre absolventov umeleckých vysokých
škôl **
Celé doktorandské štúdium

3

3

2

1

2

1

Výskumné štipendium (1 – 6 mesiacov) pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov

5

4

8

5

10

5

13

9

10

10

10

7

8

1

11

4

6

4

59

30

83

30

92

30

106

56

136

58

150

55

Germanisti (1 – 3 mesiace) štipendiá na vypracovanie
záverečnej práce
Vedecké pobyty pre učiteľov VŠ a vedeckých pracovníkov
(1 – 3 mesiace), vrátane opätovných pozvaní
Letné kurzy pre študentov vysokých škôl
Celkom

* V kategórii „Štipendiá pre absolventov VŠ“ bolo udelených 6 štipendií, 1 uchádzačovi bolo udelené štipendium ERP.
** Žiadosti zasielané uchádzačmi priamo do DAAD.
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Vysokoškolské štúdium v Nemecku – základné informácie
Nemecko je po Spojených štátoch a Spojenom kráľovstve
treťou najpopulárnejšou krajinou medzi zahraničnými
študentmi. Počet cudzincov študujúcich na nemeckých vysokých
školách sa každoročne zvyšuje – v zimnom semestri 2008/2009
ich bolo takmer 240-tisíc. Necelé percento z nich tvorili občania
Slovenskej republiky.

Občania SR študujúci v Nemecku
rok

celkom

Bildungsausländer*

Bildungsinländer**

2002

1 269

1 156

125

2003

1 481

1 356

125

2004

1 592

1 450

142

2005

1 661

1 528

133

Pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v Nemecku sme
2006
1 649
1 507
142
pripravili niekoľko základných informácií a webových stránok, na
ktorých získajú podrobnejšie informácie.
2007
1 569
1 441
128
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje vyše 300 vzdelávacích
2008
1 365
1 240
125
inštitúcií. Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné.
2009
1 238
1 121
117
Rok štúdia na súkromných školách môže stáť od 6 000 do
10 000 eur. Keďže Nemecko, rovnako ako Slovensko, je členom
* uchádzači, ktorí získali doklad oprávňujúci na prijatie na štúdium
Európskej únie, vo všeobecnosti platí, že slovenskí občania
(maturitné vysvedčenie) na zahraničnej škole
môžu v Nemecku študovať za rovnakých podmienok ako
** uchádzači, ktorí získali doklad oprávňujúci na prijatie na štúdium
nemeckí študenti.
na nemeckej škole
Dvoma dôležitými predpokladmi na prijatie sú:
Zdroj http://www.wissenschaft-weltoffen.de
1. v Nemecku uznávané maturitné vysvedčenie
- pod toto patrí:
a) maturitné vysvedčenie, ktoré bolo od roku 1994 možné
získať na všeobecnovzdelávacích slovenských gymnáziách.
Toto je v Nemecku automaticky uznávané, ale musí byť do
nemeckého jazyka preložené úradným prekladateľom.
b) iné vysvedčenia o ukončení školy (napr. zo strednej
odbornej školy). Tieto nie sú rovnocenne uznávané, k nim je
potrebné v Nemecku pred začatím štúdia, resp. po ukončení
jednoročného odborného jazykového kurzu v Nemecku
(Studienkolleg) zložiť skúšku o znalosti nemeckého jazyka,
Databáza všetkých študijných programov s možnosťou vyhľadávania
alebo sa musí súčasne k vysvedčeniu o ukončení štúdia
podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na www.hochschulkompass.de.
predložiť dôkaz o prijatí na vysokú školu na Slovensku.
Najdôležitejším kontaktným orgánom vysokej školy pre
2. dôkaz o dostačujúcich znalostiach nemeckého jazyka
zahraničných študentov je zahraničné oddelenie (Das
- toto je možné preukázať:
Akademische Auslandsamt). Oddelenie poskytuje poradenstvo
a) dokladom o absolvovaní jazykovej skúšky na vysokej
zahraničným
študentom o študijných možnostiach
škole
a požiadavkách prijatia na štúdium. Odporúča sa, aby
b) diplomom o absolvovaní skúšky z nemeckého jazyka
zahraniční študenti kontaktovali oddelenie najneskôr pol roka
na Goetheho inštitúte (malý nemecký jazykový diplom,
(najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným nástupom na
resp. centrálna jazyková skúška vyššieho stupňa)
študijný pobyt a zistili si potrebné náležitosti prijatia.
c) jazykovým diplomom, ktorý je možné získať na rôznych
Na niektoré študijné odbory (medicína, veterinárstvo,
slovenských gymnáziách (nemecký jazykový diplom
stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové
druhého stupňa).
hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím,
lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných
Zahraniční študenti na nemeckých vysokých školách
miest („numerus clausus“). Záujemcovia o tieto odbory musia
v roku 2009 (zimný semester 2008/2009)
prejsť výberovým konaním, v ktorom sa prihliada na ich
(krajiny, z ktorých pochádza najviac cudzincov)
študijný priemer na maturitnom vysvedčení a dĺžku uchádzania
sa o zvolený odbor. Pre zahraničných uchádzačov je vyhradený
Počet
Podiel
Krajina pôvodu
určitý počet miest. Občania členských krajín EÚ sa na tieto
študentov
(v %)
odbory hlásia spolu s nemeckými uchádzačmi prostredníctvom
1
Čína
23 140
12,8
Nadácie pre prijímanie na vysoké školy (Stiftung für
2
Ruská federácia
9 740
5,4
Hochschulzulassung, od roku 2010 nástupnícka organizácia
Ústredia pre obsadzovanie študijných miest – Zentralstelle für
3
Poľsko
9 401
5,2
die Vergabe von Studienplätze, ZVS), on-line na
4
Bulharsko
9 162
5,1
http://www.hochschulstart.de.
5

Ukrajina

6 324

3,5

6

Maroko

5 970

3,3

7

Rakúsko

5 465

3

8

Kamerun

5 363

3

9

Francúzsko

5 213

2,9

10

Južná Kórea

4 136

2,3

37

Slovensko

celkom

1 121

0,6

239 143

100

Zdroj http://www.wissenschaft-weltoffen.de
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Zahraniční študenti pri uchádzaní sa o štúdium
v Nemecku môžu využiť službu assist (Pracovný
a servisný bod pre medzinárodné žiadosti o prijatie na
štúdium – Arbeits- und Servicestelle für internationale
Studienbewerbungen). V súčasnosti služby assit využíva
približbe 120 nemeckých vysokých škôl. Ide však
o spoplatnenú službu – bližšie informácie záujemcovia
získajú na http://www.uni-assist.de. 
Informácie o možnostiach štúdia záujemcovia získajú na
viacerých portáloch, napríklad Nemeckej akademickej
výmennej služby www.daad.de,
Study in Germany (Štúdium a výskum v Nemecku)
http://www.study-in-germany.de ,

Deutschen Studentenwerks

ww.internationale-studierende.de 
alebo Inobis http://www.inobis.de 

Na stránke http://www.freie-studienplaetze.de  bývajú
od začiatku semestra zverejnené neobsadené miesta na
nemeckých vysokých školách.

Na stránke www.studienwahl.de  sú
informácie o študijných programoch na
nemeckých vysokých školách. Záujemcovia tu
nájdu aj zoznam vysokých škôl podľa miesta
sídla, ako aj vyhľadávaciu databázu študijných
programov podľa viacerých kritérií.

Zahraniční záujemcovia o štúdium v Nemecku môžu absolvovať
štandardizovanú skúšku TestAS (Test für Ausländische Studierende/Test for
Academic Studies). S dobrými výsledkami môžu zvýšiť svoje šance na prijatie.
Na skúšku, ktorá bude 30. októbra 2010, sa možno registrovať
do 24. septembra 2010. Bližšie informácie http://www.testas.de 

Informácie o štipendiách a grantoch do Nemecka na www.saia.sk
(Štipendá a granty/Štipendiá a granty podľa krajín/Nemecko)
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
O ponukách, pri ktorých uvádzame iba názov a termín uzávierky, sme informovali v predchádzajúcich číslach Bulletinu SAIA.

 AUSTRÁLIA
Go8 European Fellowships
Uzávierka: 22. október 2010
Skupina ôsmich (Group of Eight – Go8) ponúka štipendium mladým výskumníkom
z 10 krajín Európy (vrátane Slovenska) na 1- až 6-mesačný pobyt na niektorej
z 8 najlepších austrálskych univerzít (University of Western Australia, University of New
South Wales, Monash University, University of Queensland, University of Melbourne,
University of Adelaide, University of Sydney, Australian National University). O štipendium
sa môže uchádzať mladý výskumník (do 40 rokov), najviac 5 rokov po ukončení
doktorandského štúdia.
Bližšie informácie: www.go8.edu.au

Ďalšie štipendiá do Austrálie na www.saia.sk

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendijný program Ľahší rozbeh pre študentov 1. ročníka vysokých škôl
v akademickom roku 2010/2011
Uzávierka: 15. september 2010
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz

Ďalšie štipendiá do Českej republiky na www.saia.sk

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2010
Bližšie informácie: http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships

Ďalšie štipendiá na Island na www.saia.sk

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou
Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy
Uzávierka: 4. november 2010 v SAIA
Z programu vyplývajú dva typy štipendií: 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
a letný kurz modernej hebrejčiny.
O štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt sa môžu uchádzať
študenti magisterského štúdia a doktorandi vo veku do 35 rokov so znalosťou anglického
alebo hebrejského jazyka. Uchádzači musia mať akceptačný list izraelskej univerzity
a spĺňať podmienky, stanovené univerzitou.
O štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny sa môžu uchádzať študenti VŠ
(ukončené minimálne 2 semestre), absolventi VŠ, doktorandi a postdoktorandi vo veku do
35 rokov.
Bližšie informácie: www.saia.sk

Ďalšie štipendiá do Izraela na www.saia.sk
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 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády pre zamestnancov v štátnej správe (YLP)
Uzávierka: 15. september 2010
Bližšie informácie: http://www.sk.emb-japan.go.jp/ylp_2011.html

Štipendiá Nadácie Canon pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 15. september 2010
O štipendium European Canon Research Fellowship na 3-mesačný až ročný pobyt
v japonskej inštitúcii podľa vlastného výberu (súčasťou prihlášky je akceptačný list
prijímajúcej organizácie, ako aj návrh výskumného projektu dohodnutý s prijímajúcou
organizáciou) sa môžu uchádzať mladí výskumní pracovníci (do 40 rokov) s ukončeným
minimálne magisterským vzdelaním.
V rokoch 1990 až 2009 nadácia podporila 249 štipendistov, z toho 151 Európanov (1 zo
Slovenska).
Bližšie informácie: www.canonfoundation.org

Granty nadácie Pamätnej organizácie japonskej svetovej výstavy
Uzávierka: 30. september 2010
Bližšie informácie: http://www.sk.emb-japan.go.jp/expo_70.html,
http://fund.expo70.or.jp/11d_page.htm

Ďalšie štipendiá do Japonska na www.saia.sk

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády na postgraduálne, magisterské a doktorandské štúdium,
postdoktorandský pobyt a akademické mobility

Uzávierka: 17. september 2010 v SAIA
Bližšie informácie: www.sre.gob.mx/becas a www.saia.sk

Ďalšie štipendiá do Mexika na www.saia.sk

 NEMECKO
Štipendijný program nadácie Mummert pre ekonomické, technické
a prírodovedné disciplíny – Mummert-Stipendien
Uzávierka: 1. november 2010
Nadácia Beatrice a Rochusa Mummertovcov (www.mummertstiftung.de) v spolupráci
s Nadáciou Roberta Boscha (www.bosch-stiftung.de) ponúka štipendijné pobyty študentom
ekonomických, technických, prírodovedných disciplín a cestovného ruchu na Univerzite v Kolíne
– www.uni-koeln.de, Nemeckej športovej univerzite – www.dshs-koeln.de a Technickej vysokej
škole v Aachene – www.rwth-aachen.de. Študenti budú zaradení do riadneho vysokoškolského
štúdia a štipendium im bude udelené na dokončenie štúdia a získanie titulu master. V rámci
štipendijného pobytu absolvovujú štipendisti prax vo vybraných nemeckých ﬁrmách.
Dĺžka pobytu: 3 roky (štipendium sa udeľuje najprv na jeden akademický rok a je možné ho
predĺžiť na dobu potrebnú pre dokončenie štúdia).
O štipendium sa môžu uchádzať: študenti 3. a 4. ročníkov technických a ekonomických
disciplín, ktorí by spravidla mali mať štúdium ukončené záverečnou skúškou (bakalár).
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky, presvedčivá motivácia pre plánovaný
študijný pobyt, leadership, veľmi dobré znalosti nemeckého a anglického jazyka, spoločenská
a sociálna angažovanosť, záujem o šport a kultúru, vek do 24 rokov pri nástupe na štipendijný
pobyt.
Štipendium zahŕňa: 800 eur/mesiac v prvom roku, 825 eur/mesiac v druhom roku, 850 eur/
mesiac v treťom roku, osobný počítač, príplatok na cestovné a poistenie, príplatok na študijný
materiál, príp. príplatok na nájomné, príplatok pri dobrých študijných výsledkoch a krátkom
študijnom čase, možnosť získania príspevku na praktikum.
Súčasťou výberového konania je osobný pohovor s uchádzačmi na Slovensku a v Nemecku.
Bližšie informácie: www.mummertstiftung.de.

Ďalšie štipendiá do Nemecka na www.saia.sk
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 SLOVENSKO
Program Energia pre vzdelanie pre talentovaných študentov
Uzávierka: 31. september 2010
Bližšie informácie: www.seas.sk

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá
pre zahraničných študentov
Uzávierka: 21. október 2010 v SAIA
Štipendiá na 9-mesačný postgraduálny pobyt
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka štúdia, absolventi bakalárskeho
alebo magisterského štúdia, doktorandi a mladí vedeckí pracovníci vo veku do 35 rokov
(narodení po 31. decembri 1975).
Uchádzači musia mať akceptačný list a ovládať nemecký, francúzsky alebo taliansky
jazyk, prípadne anglický jazyk. Prednosť majú uchádzači zo spolupracujúcich slovenských
a švajčiarskych VŠ. Štipendium je možné využiť iba na študijné a výskumné pobyty na
švajčiarskych univerzitách a technických odborných vysokých školách. Cestovné náklady ani
školné nie sú hradené.
Švajčiarska strana poskytuje štipendium 1 920 CHF/mes. a zdravotné poistenie.
Štipendiá na 9-mesačný študijný pobyt pre umelcov
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti a doktorandi umeleckého zamerania vo veku
do 35 rokov (narodení po 31. decembri 1975). Uchádzači musia mať akceptačný list,
ukončené minimálne 4 semestre štúdia a ovládať nemecký, francúzsky alebo taliansky
jazyk, prípadne anglický jazyk. Štipendium je možné využiť na študijné pobyty na
umeleckých školách a konzervatóriách. Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.
Švajčiarska strana poskytuje štipendium 1 920 CHF/mes. a zdravotné poistenie.
Bližšie informácie www.saia.sk

Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)
Uzávierka: 1. november 2010

Bližšie informácie: www.sciex.sk
V rámci programu Sciex sú ﬁnancované výskumné pobyty doktorandov (Doktorandské
štipendium Sciex/Sciex Doctoral Candidate Fellowship), výskumníkov s titulom PhD., ktorí
nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu (Postdoktorandské štipendium Sciex/
Sciex PostDoc Fellowship) a krátkodobé návštevy školiteľov (tútorov) štipendistu.
Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.

Ďalšie štipendiá do Švajčiarska na www.saia.sk

 USA
Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award Program
Krátkodobé pobyty vysokoškolských pedagógov na Michigenskej univerzite
Uzávierka: 29. október 2010
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/weiser.htm

Ďalšie štipendiá do USA na www.saia.sk

 INÉ ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Štipendiá Programu CEEPUS (Central European Exchange Programme
for University Studies)
Uzávierka: 31. október 2010 (v rámci sietí) a 30. novembra 2010 (tzv. freemover)
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

Cestovné granty pre umelcov z Fondu Roberta Cimettu
Uzávierka: 15. september a 15. december 2010
Bližšie informácie: http://www.cimettafund.org
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V skratke
 ŠKOLENIA PRE DOKTORANDOV – „PREZENTÁCIA VÝSKUMNEJ PRÁCE
A PÍSANIE PROJEKTOV“
SAIA, n. o., organizuje dve dvojdňové školenia pre doktorandov slovenských vysokých škôl,
SAV a rakúskych vysokých škôl „Prezentácia výskumnej práce a písanie projektov“.
Školenia sa uskutočnia v anglickom jazyku, preto uchádzači musia tento jazyk ovládať
na komunikatívnej úrovni.
Prvé školenie je určené pre doktorandov z oblasti spoločenských a humanitných vied.
Uskutoční sa 15. a 16. októbra 2010 v Bratislave, uzávierka prihlášok je 30. septembra 2010.
Druhé školenie je určené pre doktorandov z technických a prírodných vied.
Uskutoční sa 12. a 13. novembra 2010 v Bratislave, uzávierka prihlášok je 15. októbra 2010.
Formulár prihlášky je zverejnený na www.aktion.saia.sk. Súčasťou prihlášky anotácia populárnovedeckej prezentácie
vlastnej výskumnej práce a jej výsledkov (po anglicky), motivačný list a odporúčanie školiteľa.
Výber uchádzačov sa uskutoční na základe predložených prihlášok a dokumentov. O výsledku výberu budú uchádzači
informovaní e-mailom (najneskôr týždeň pre termínom konania). Vybraní účastníci školenia musia predložiť celú
prezentáciu vlastnej práce v angličtine (max. 10 minút).
Školenie doktorandov je ﬁnancované zo zdrojov Akcie Rakúsko – Slovensko. Pre vybraných účastníkov školenia je
účasť bezplatná.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk

 VÝZVA APVV NA PODÁVANIE ŽIADOSTÍ O REGISTRÁCIU A REFUNDÁCIU
NÁKLADOV NA PRÍPRAVU PROJEKTOV 7RP EU
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila 15. júla 2010 v rámci programu APVV „Podpora prípravy
projektov 7. rámcového programu výskumu a vývoja“ („Program PP7RP“) verejnú výzvu na podávanie žiadostí
o registráciu a refundáciu nákladov na prípravu projektov 7. rámcového programu Európskej únie – PP7RP 2010.
Uzávierka podávania žiadostí je 31. 12. 2010.
Podrobné informácie o výzve nájdete na www.apvv.sk/grantove-schemy/program-pp7rp/pp7rp-2010

 NOC VÝSKUMNÍKOV – VEDCI SÚ MEDZI NAMI
V piatok, 24. septembra 2010, sa uskutoční v poradí už šiesty ročník Noci výskumníkov v rámci Európy. Slovensko sa
do tejto iniciatívy zapojí po štvrtýkrát, prvýkrát pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej
republiky. S cieľom prekonávať bariéru medzi vedcami a zvyškom spoločnosti bude organizované množstvo podujatí
tak, aby čo najširšia verejnosť mala šancu vidieť „ľudskú stránku” vedy a vedcov.
Keď sa podujatie Noc výskumníkov uskutočnilo v Európe po prvýkrát, v roku 2005, zapojilo sa do tejto iniciatívy len
15 štátov, pričom jednotlivých podujatí sa zúčastnilo približne 20-tisíc ľudí. V minulom roku to už bolo 31 štátov a viac
ako 400-tisíc účastníkov. Tento rok sa ich očakáva opäť viac.
Ústredným motívom tohto projektu je motto „Researchers are among us“, „Vedci sú medzi nami“. Poslaním projektu je
ukázať, že vedci sú „obyčajní“ ľudia s výnimočným povolaním. Výsledkami svojej práce prispievajú k zlepšeniu života
nás všetkých, no mimo nej vedú bežný život ako všetci ostatní. Ak sa chcete osobne stretnúť s našimi špičkovými
vedcami a výskumníkmi, príďte sa pozrieť na podujatia, ktoré pre vás pripravili.
Bližšie informácie sú zverejnené na portáli spoluorganizátora, Slovenskej organizácie pre výskumné a vývojové aktivity:
http://www.sovva.sk/noc-vyskumnika-2010

 VISEGRAD UNIVERSITY STUDIES GRANT
O grant poskytovaný Medzinárodným vyšehradským fondom sa môžu uchádzať verejné alebo súkromné vysoké školy.
Jeho cieľom je propagovať a podporovať rozvoj a začatie vynikajúce univerzitného štúdia alebo študijných programov.
Uzávierka prijímania žiadostí je 10. novembra 2010.
Bližšie informácie: http://www.visegradfund.org/curriculum.html

 ISFiT – MEDZINÁRODNÝ ŠTUDENTSKÝ FESTIVAL V TRONDHEIME
Od 11. do 20. februára 2011 sa v nórskom Trondheime uskutoční Medzinárodný študentský festival ISFiT na tému
zdravie. Záujemcovia o účasť na podujatí musia byť študenti a mať viac ako 18 rokov. Registrovať sa musia do
30. septembra 2010 on-line na http://www.isﬁt.org. Vybraní uchádzači (približne 450 študentov z celého sveta)
budú mať zabezpečené ubytovanie a stravovanie v Trondheime, môžu požiadať aj o príspevok na cestovné výdavky.
Organizátori môžu vybraným študentom poskytnúť aj ﬁnančnú podporu, odporúčajú však záujemcom o účasť na
festivale využiť aj iné zdroje podpory ich účasti.
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 SÚŤAŽ ECONOMICUS NA ROK 2010
Nadácia VÚB vyhlásila nový ročník súťaže Economicus. Do súťaže možno prihlásiť vedecké články, ktoré boli
publikované v anglickom jazyku v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2010 (knihy, príspevky
v zborníkoch a prednášky na konferenciách, rovnako ako dizertačné a habilitačné práce sú zo súťaže vylúčené).
Svoje odborné práce môžu prihlásiť mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských
univerzitách a vysokých školách ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedeckovýskumných pracoviskách. Veková hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce (v prípade, že súťažná
práca je dielom autorského kolektívu, musí vekovú hranicu 40 rokov spĺňať aspoň jeden jeho člen). Víťazná práca
získa 10 000 eur (v prípade rovnakého ohodnotenia viacerých článkov možno cenu rozdeliť medzi 2 práce).
Prihlášky do súťaže je možné posielať do 31. januára 2011.
Bližšie informácie http://www.nadaciavub.sk

 KONFERENCIE A SEMINÁRE
 Seminár ACA o rankingoch a popredných svetových univerzitách, Brusel, 15. október
V belgickom Bruseli sa v októbri uskutoční ďalší seminár ACA (Academic Cooperation Association) zo série European
Policy Seminars na tému „World-class. The brave new world of global higher education and research“. Účastníci budú
diskutovať o rankingoch najlepších svetových univerzít a o rôznych pohľadoch na to, čo sú (majú byť) univerzity
„svetovej triedy“.
Bližšie informácie a registrácia: http://www.aca-secretariat.be



Rozdiely a podobnosti – meniaca sa tvár európskych univerzít, Palermo, 20. – 23. október 2010

V talianskom Palerme sa v októbri uskutoční konferencia Rozdiely a podobnosti – meniaca sa tvár európskych univerzít
(Diversities and Commonalities – the changing face of Europe’s universities), ktorej cieľom je vytvoriť priestor na
zhodnotenie zmien, ktorými v súčasnosti prechádzajú univerzity a ako sa mení ich úloha v spoločnosti. Skorá uzávierka
prihlášok je 15. septembra 2010. Organizátor, EUA, si vyhradil právo odmietnuť registráciu, ak bude veľa účastníkov
z jednej krajiny alebo inštitúcie. Prednosť budú mať uchádzači, ktorí sa registrovali skôr.
Bližšie informácie: http://www.eua.be/palermo.aspx



Piate európske fórum kvality – Budovanie mostov, Lyon, 18. – 20. november 2010

Vo francúzskom Lyone sa v novembri uskutoční Piate európske fórum kvality. Témou fóra je Budovanie mostov:
Pochopenie kvality v európskom, národnom a inštitucionálnom kontexte (Building Bridges: Making sense of QA
in European, national and insitutional contexts). Hlavným cieľom fóra je podporiť dialóg o zabezpečení kvality vo
vysokoškolskom vzdelávaní a vytvorenie spoločného európskeho chápania kvality.
Skorá uzávierka prihlášok je 2. októbra 2010, uzávierka je 5. novembra 2010. Vzhľadom na obmedzený počet
účastníkov, aby bola zachovaná rovnováha krajín a inštitúcií, organizátori si vyhradili právo odmietnuť prihlášku, pokiaľ
z niektorej krajiny alebo inštitúcie bude veľa účastníkov. Uprednostnení budú tí, ktorí sa prihlásili skôr.
Bližšie informácie o fóre, ktoré spoluorganizujú EUA, ENQA, EURASHE a ESU: http://www.eua.be/EQAF-Lyon.aspx

Na stránke EUA (The European University Association) majú byť v krátkom čase zverejnené informácie o seminári
Mobilita a spolupráca (Mobility and Collaborations), ktorý sa uskutoční 20. – 21. januára 2011 v Budapešti
(Maďarsko) a o 10. výročnej konferencii EUA Investovanie dnes do talentov zajtrajška (Investing To-day in Talent for
To-morrow), ktorá bude 14. – 16. apríla 2011 v Aarhuse (Dánsko).
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-events.aspx

 MEDZINÁRODNÉ VZDELÁVACIE VEĽTRHY
 14. ročník veľtrhu Akadémia a 12. ročník veľtrhu Vapac Bratislava
Dvojveľtrh Akadémia/Vapac sa uskutoční v bratislavskej SIBAMAC aréne NTC od 5. do 7. októbra 2010. Veľtrh
pomaturitného vzdelávania Akadémia je orientovaný na stredoškolskú a vysokoškolskú mládež, ktorá hľadá
informácie o ponukách štúdia na vysokých školách, na veľtrhu VAPAC (veľtrh práce a cestovania) sa prezentujú
zamestnávatelia a sprostredkovateľské inštitúcie.
Bližšie informácie www.akademiavapac.sk

 NOVÁ PUBLIKÁCIA
ACA (Academic Cooperation Association) vydala publikáciu International Student Support in European Higher
Education. Needs, Solutions, and Challenges, ktorá je výsledkom viacročného výskumného projektu ENATIS -

Enhancing attractiveness through international student services.

Bližšie informácie o publikácii, ako aj projekte: http://www.aca-secretariat.be
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