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Téma/PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV
PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV
V téme októbrového Bulletinu SAIA sme sa zamerali na
stredoškolákov. Prinášame základné informácie o možnostiach štúdia
na vysokých školách na Slovensku, na stredných a vysokých školách
v zahraničí (so zameraním na krajiny Európskej únie) a o štipendiách
a iných možnostiach ﬁnančnej podpory, o ktorú sa stredoškoláci
a/alebo absolventi stredných škôl môžu uchádzať.

VYSOKÉ ŠKOLY NA SLOVENSKU
Bližšie informácie o podmienkach prijímania študentov
bývajú zverejnené na ich webových stránkach.
VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Občania Slovenskej republiky môžu absolvovať časť štúdia, prípadne
celé stredoškolské alebo vysokoškolské štúdium v ľubovoľnej
krajine sveta. Samozrejme, po splnení kritérií, ktoré v danej krajine
platia pre prijatie na stredoškolské (napríklad náhradná rodina
alebo bývanie na internáte) či vysokoškolské štúdium. Základnými
podmienkami sú ovládanie vyučovacieho jazyka a splnenie
podmienok pre pobyt v danej krajine. V neposlednom rade dostatok
ﬁnančných prostriedkov na absolvovanie štúdia v zahraničí, keďže
štipendijných ponúk pre kategóriu „stredoškolák“ je pomenej.
A ak už aj študent získa štipendium, nemôže očakávať, že pokryje
všetky jeho náklady spojené s pobytom v zahraničí. Dôležitá je aj
schopnosť adaptovať sa na cudzie prostredie a zvládnuť dlhodobé
odlúčenie od rodiny a priateľov.
Okrem štipendijných pobytov má stredoškolák možnosť absolvovať
polrok, prípadne celý rok (ale aj dlhšie obdobie) na strednej škole
v zahraničí za úhradu – buď si takéto štúdium nájde sám alebo
využije služby sprostredkovateľských agentúr (agentúry, cestovné
kancelárie, jazykové školy). Bližšie informácie o ich ponuke
záujemcovia nájdu na internetových stránkach týchto agentúr.
Pri štúdiu v zahraničí je rozdiel, či chce občan Slovenskej republiky
študovať v členskej krajine Európskej únie, alebo v tzv. tretej
krajine. V rámci EÚ spravidla platí, že občania členských štátov
môžu študovať v inej členskej krajine za rovnakých podmienok ako
domáci študenti. Pri absolvovaní časti alebo celého stredoškolského
(prípadne vysokoškolského) štúdia v zahraničí je dôležité aj uznanie
tohto štúdia a získaného dokladu o vzdelaní doma – či už na účely
ďalšieho štúdia, alebo pre výkon zamestnania. Zahraničné doklady
posudzuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré pôsobí
pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Príprave na študijný pobyt v zahraničí je dôležité venovať dostatočný
čas – zhromažďovaniu informácií o krajine, v ktorej chcete študovať,
meste a škole, na ktorej máte stráviť dlhší čas. Významným
pomocníkom je internet.

ŠTÚDIUM NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Vysokoškolské štúdium na Slovensku poskytuje v súčasnosti
20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy, 10 súkromných
vysokých škôl a 4 zahraničné vysoké školy. Zoznam všetkých
vysokých škôl a ich fakúlt je napríklad na stránke Ústavu informácií
a prognóz školstva (www.uips.sk) alebo na Centrálnom informačnom
portáli rezortu školstva (www.iedu.sk).

Akadémia umení v Banskej Bystrici
www.aku.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave
www.euba.sk
Katolická univerzita v Ružomberku
www.ku.sk
Prešovská univerzita v Prešove
www.unipo.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
www.uniag.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave
www.stuba.sk
Technická univerzita v Košiciach
www.tuke.sk
Technická univerzita vo Zvolene
www.tuzvo.sk
Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne
www.tnuni.sk
Trnavská univerzita v Trnave
www.truni.sk
Univerzita J. Selyeho v Komárne
www.selyeuni.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
www.uniba.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
www.ukf.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.umb.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
www.upjs.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
www.ucm.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
www.uvm.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
www.vsmu.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
www.vsvu.sk
Žilinská univerzita v Žiline
www.uniza.sk

Vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované
študijné programy, a to v troch stupňov:
1. stupeň – bakalársky študijný program, ktorý trvá
najmenej tri roky a najviac štyri roky.
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný
program. Štúdium trvá najmenej jeden a najviac tri roky tak,
aby štandardná dĺžka štúdia bakalárskeho študijného programu
a nadväzujúceho programu 2. stupňa v tom istom alebo
príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu najmenej
päť a najviac šesť rokov.
3. stupeň – doktorandský študijný program. Štandardná
dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri
roky, v externej forme najviac päť rokov.

Informácie o štúdiu na vysokých školách záujemcovia nájdu
aj na portáli vysokých škôl PortalVS.sk
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Prijímanie na vysoké školy
Podmienky na prijatie stanovuje vysoká škola. Uzávierka
prihlášok (na predpísanom tlačive alebo v elektronickej podobe)
na bakalárske štúdium je spravidla koniec februára a koniec
marca. Pri študijných odboroch, na ktoré sa robia talentové
prijímacie skúšky, sú termíny prijímacieho konania skôr
a prihlášky vysoké školy prijímajú už od novembra.

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia ozbrojených síl gen. Milana Rastislava Štefánika
www.aos.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
www.akademiapz.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
www.szu.sk
SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Základné informácie o vzdelávaní na Slovensku záujemcovia nájdu na
Centrálnom informačnom portáli rezortu školstva www.iedu.sk

ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
V Európskej únii vo všeobecnosti platí zásada, že členské štáty
umožnia občanom ostatných členských štátov štúdium za
rovnakých podmienok ako domácim občanom. Teda ak chce
občan SR študovať v krajine, v ktorej je zavedené školné, platí
ho aj on, ak sa za štúdium neplatí, neplatí ani občan SR.
Všetkých 27 členských krajín podpísalo Bolonskú deklaráciu
o vytvorení európskeho vysokoškolského priestoru a zlepšení
všeobecného európskeho systému vysokého školstva. Cieľom
európskeho vysokoškolského priestoru je okrem iného umožniť
mobilitu študentov, doktorandov a výskumných a pedagogických
pracovníkov v rámci krajín európskeho priestoru. V rámci EVP
sa postupne zavádza systém trojstupňového vysokoškolského
štúdia (bakalársky – magisterský – doktorandský stupeň).
Ak chcete študovať v zahraničí, najprv by ste si mali odpovedať
na otázku, či chcete v zahraničí absolvovať iba časť štúdia alebo
celé štúdium. Ak chcete absolvovať v zahraničí celé štúdium,
mali by ste zvážiť odbor štúdia, typ získaného titulu, uplatnenie
sa na trhu práce.
Dôležitou súčasťou prípravy na štúdium v zahraničí je aj
zabezpečenie ﬁnancovania štúdia. V prípade, ak nemáte
dostatok ﬁnančných prostriedkov, môžete sa uchádzať
o štipendiá (o sociálne štipendium na Slovensku môžu požiadať
iba študenti slovenských vysokých škôl) alebo granty, môžete
požiadať o pôžičku v banke. Slovenskí občania študujúci
v zahraničí môžu požiadať o pôžičku aj Študentský pôžičkový
fond (www.spf.sk).

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
www.bisla.sk
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
www.dti.sk
Paneurópska vysoká škola
www.uninova.sk
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
www.sevs.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
www.vsbm.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave
www.vsemvs.sk
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
www.vsm.sk
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia
v Prešove
www.ismpo.sk
Vysoká škola v Sládkovičove
www.vssladkovicovo.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave
www.vssvalzbety.sk
ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Bankovní institut vysoká škola
www.bivs.sk
Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz
Vysoká škola hotelová v Praze
www.vsh.cz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
www.vip-vs.sk

Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské
vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa
právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia
oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky. Práva a povinnosti študentov zahraničných
vysokých škôl nie sú upravené zákonom o vysokých
školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla.
O rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní
s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republiky
(vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,
dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako
v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom
v zahraničí.
Všetky štyri zahraničné vysoké školy, ktoré v súčasnosti
majú opravnenie Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, majú sídlo v Českej republike.

Bakalárske programy ponukané vysokými školami v Európe si môžu
záujemcovia vyhľadať na portáli www.bachelorsportal.eu.
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Bližšie informácie o štúdiu v jednotlivých krajinách
získate na www.saia.sk, v sekcii Poradenstvo o štúdiu
v zahraničí.
Okrem základných informácií pri každej krajine uvádzame aj
stránky, na ktorých môžete nájsť bližšie informácie.
 BELGICKO
FLÁMSKO: Vysokoškolské vzdelávanie vo ﬂámskom regióne
zabezpečujú dva typy vysokoškolských inštitúcií: univerzity
(Universiteit) a vyššie odborné školy (Hogeschool). Slovenskí
študenti, ktorí ukončili stredoškolské štúdium maturitou,
majú prístup na ﬂámske univerzity a vyššie odborné školy za
rovnakých podmienok, aké platia pre domácich uchádzačov.
To isté platí pre študentov zo Slovenska, ktorí už majú
vysokoškolský diplom z domácej univerzity a chcú pokračovať
v štúdiu vo Flámsku. V tomto prípade im môže byť časť štúdia
odpustená. O osobitných podmienkach prijímania na univerzity
a vyššie odborné školy sa treba informovať na študijných
oddeleniach jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.
VALÓNSKO: Vysokoškolské vzdelávanie vo valónskom regióne
zabezpečujú v súčasnosti štyri typy vysokoškolských inštitúcií:
univerzity (Université), vyššie odborné školy (Haute École),
inštitúty architektúry (Institut supérieur d´Architecture),
vysoké školy umenia (École supérieure des Arts). Slovenskí
študenti, ktorí chcú absolvovať vysokoškolské štúdium vo
Valónsku, musia mať ekvivalent belgického diplomu o ukončení
strednej školy (napr. Certiﬁcat d‘Enseignement secondaire
supérieur – CESS alebo Diplôme d‘aptitude à accéder à
l‘enseignement supérieur – DAES, t.j. maturitu). Ekvivalenciu
vykonáva Ministère de la Communauté française, Service
des équivalences. Inak musia zložiť prijímaciu skúšku, ktorú
organizuje príslušná univerzita. Každá univerzita vypisuje ročne

dva termíny prijímacích skúšok (júl, september). Sylaby ku
skúškam poskytuje oddelenie prijímacích skúšok.
www.ond.vlaanderen.be/english – ministerstvo školstva
Flámskeho spoločenstva
www.enseignement.be – ministerstvo školstva Francúzskeho
spoločenstva
www.studyinbelgium.be – stránka o vysokoškolskom vzdelávaní
vo Flámskom spoločenstve
www.studyinﬂanders.be – stránka o vysokoškolskom vzdelávaní
vo Francúzskom spoločenstve
www.student.be – informácie pre študentov

 BULHARSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, špecializované
vysoké školy a colleges. Akademický rok je rozdelený na
2 semestre a trvá 9 mesiacov, obvykle od októbra do júna.
Záujemcovia o štúdium na bulharských vysokých školách musia
na ministerstvo školstva a vedy doručiť prihlášku alebo žiadosť
o štúdium so stručným a výstižným životopisom (v prihláške
alebo žiadosti o štúdium je potrebné uviesť, o akú vysokú
školu a špecializáciu má uchádzač záujem), kópiu maturitného
vysvedčenia. Ministerstvo alebo príslušná vysoká škola by
mali rozhodnúť o prijatí študenta do mesiaca od doručenia
dokumentov. Uzávierka na doručenie dokumentov je pre
univerzitné štúdium 1. september.
Prijatie je limitované iba kvótou pre štátom podporovaných
študentov. Ostatní študenti si štúdium platia sami. Zahraniční
študenti musia absolvovať prípravný jazykový kurz v závislosti
od vybraného študijného odboru, celý kurz stojí
cca 3 000 eur, záverečná skúška stojí 200 eur. Poplatky pre
študentov, ktorí si sami platia štúdium, každoročne určuje vláda.
www.minedu.government.bg – ministerstvo školstva a vedy

 CYPRUS
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, verejné
a súkromné vysoké školy, colleges a institutes. Univerzitné
vzdelávanie poskytujú tri verejné školy – The University of

Cyprus, Open University of Cyprus a Cyprus University of
Technology. Súkromná Eastern Mediterranean University
vo Famaguste má odbory akreditované Turkish Higher
Educational Council a vyučovacím jazykom je angličtina.

Vysokoškolské štúdium je trojstupňové.
Uchádzači musia predložiť doklad o maturite. Študenti sa
prijímajú na základe prijímacích pohovorov, počet miest je
obmedzený. Študenti hlásiaci sa na University of Cyprus musia
mať dobrú znalosť gréckeho alebo tureckého jazyka, na ďalšie
školy znalosť anglického jazyka.
www.moec.gov.cy – ministerstvo školstva a kultúry
www.highereducation.ac.cy – informácie o vysokoškolskom
vzdelávaní na Cypre
www.kysats.ac.cy – uznávanie dokladov o vzdelávaní (agentúra
KYSATS)

 ČESKÁ REPUBLIKA
Vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných odboroch
poskytujú verejné a súkromné vysoké školy. Na verejných
vysokých školách sa neplatí školné. Vysoké školy
a fakulty ponúkajú aj programy, ktoré nevedú k získaniu
vysokoškolského vzdelania a akademického titulu (rozširujúce,
doplňujúce, celoživotné). V roku 2001 slovenská a česká
vláda podpísali dohodu o vzájomnom uznávaní rovnocennosti
dokladov o vzdelaní vydávaných v SR a v ČR. Podmienky
na prijatie v bakalárskom programe je dosiahnutie úplného
stredného odborného vzdelania (na štúdium v oblasti umenia
môžu byť prijatí aj uchádzači s vyšším odborným vzdelaním
poskytovaným konzervatóriami, výnimočne aj uchádzači
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bez úplného stredného odborného vzdelania alebo vyššieho
odborného vzdelania na konzervatóriu). Počet on-line prihlášok,
ktoré si môže uchádzač o štúdium podať, nie je obmedzený. Za
úkony spojené s prijímacím konaním môže verejná vysoká škola
stanoviť poplatok. Bližšie informácie o podmienkach prijatia
získajú záujemcovia priamo na študijných oddeleniach vysokých
škôl alebo fakúlt a ich webových stránkach.
www.msmt.cz – ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy;
adresáre verejných a súkromných vysokých škôl v ČR
www.csvs.cz/databaze/vyhledavani – Centrum pre štúdium
vysokého školstva, vyhľadávacia databáza českých vysokých škôl
www.czech.cz – stránka ministerstva zahraničných vecí
v angličtine, informácie o štúdiu v Česku
www.nadaceprovzdelani.cz – štipendiá pre študentov 1. ročníka
www.vysokeskoly.cz – zoznam vysokých škôl
www.naric.cz – uznávanie dokladov o vzdelávaní

 DÁNSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné
vysokoškolské inštitúcie. Univerzitný sektor tvorí 8 univerzít,
neuniverzitný sektor umelecké školy, odborné vysoké školy
a vyššie technické školy. Základnou podmienkou prijatia na
bakalársky stupeň je ukončené stredoškolské vzdelanie (12
rokov školskej dochádzky) – maturita alebo dánsky ekvivalent
maturity (studentereksamen; højere forberedelseseksamen;
højere handelseksamen; højere teknisk eksamen) a ovládanie
vyučovacieho jazyka. Väčšina bakalárskych programov sa
vyučuje v dánčine, od uchádzačov sa preto vyžaduje znalosť
tohto jazyka. Prihlášky sa podávajú spravidla do 15. marca
na štúdium začínajúce sa v auguste alebo v septembri a do
1. septembra na štúdium začínajúce sa v januári alebo vo
februári. Formulár prihlášky školy spravidla zverejňujú dva
mesiace pred termínom uzávierky. Študenti z krajín EÚ spravidla
neplatia školné, okrem verejných škôl sa to týka aj mnohých
súkromných.
www.uvm.dk – ministerstvo školstva (Undervisningsministeriet)
http://vtu.dk – ministerstvo vedy, technológií a inovácií
(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og Udvikling)
www.studyindenmark.dk – portál o štúdiu v Dánsku
www.iu.dk – Dánska agentúra pre medzinárodné vzdelávanie
(Styrelsen for International Uddannelse); informácie
o vysokoškolskom systéme, štipendiách a grantoch
http://dkuni.dk – portál Universities Denmark, spoločný portál
všetkých ôsmich dánskych univerzít

 ESTÓNSKO
Vysokoškolské vzdelávania poskytujú verejné a súkromné
univerzity a vyššie odborné školy. Vyučovanie sa uskutočňuje
v estónčine, ruštine, školy ponúkajú aj programy v anglickom
jazyku. Podmienkou na prijatie je maturitné vysvedčenie
ekvivalentné estónskemu maturitnému vysvedčeniu (so
žiadosťou o uznanie dokladu o vzdelaní sa zahraniční študenti
musia obrátiť na stredisko ENIC-NARIC v Estónsku), resp.
doklad o prijatí na univerzitu v krajine pôvodu a znalosť
estónskeho jazyka. Od skúšky z estónskeho jazyka sú
oslobodení študenti, ktorí chcú študovať odbor estónčina
ako cudzí jazyk. Záujemcom o štúdium bude umožnené pred
nástupom na štúdium alebo počas štúdia absolvovať kurz
estónskeho jazyka. Vysoká škola môže požadovať splnenie
ďalších podmienok: napr. vykonanie prijímacích skúšok, priemer
známok na maturitnom vysvedčení.
www.hm.ee – ministerstvo vedy a vzdelávania
www.smartestonia.ee – portál o vzdelávaní v Estónsku
www.archimedes.ee/enic – estónsky ENIC/NARIC, informácie
o vysokoškolskom systéme, zoznam akreditovaných univerzít,
stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní/akreditačné centrum

 FÍNSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (yliopisto/
universitet – fínsky/švédsky) a odborné polytechniky
(ammattikorkeakoulut/yrkeshôgskolor; skr. AMK/YH). Fínske

školy sú otvorené zahraničným študentom a poskytujú im asi
350 kurzov a programov v angličtine. Výberové a prijímacie
konanie je v kompetencii danej univerzity. Termín pre podanie
prihlášky býva väčšinou medzi januárom a májom. Študenti
musia absolvovať prijímacie skúšky vo Fínsku a dokladovať
znalosť vyučovacieho jazyka školy (fínčina alebo švédčina).
Domáci študenti nemusia platiť za štúdium. Väčšina
medzinárodných programov pre zahraničných študentov je
bez úhrady školného, ale študenti platia za knihy, ubytovanie.
Študenti bakalárskeho a magisterského štúdia majú povinné
členstvo v študentských odboroch – ročné poplatky sú
od 65 do 100 eur, ktoré zahŕňajú zdravotné poistenie, lacnejšie
stravné, cestovné.
Zahraniční študenti, ktorí boli prijatí na štúdium na vysokej
škole, môžu dostať štipendium od fínskej vlády v prípade, že žili
vo Fínsku najmenej 2 roky.
www.minedu.ﬁ – ministerstvo školstva a kultúry
http://ﬁnland.cimo.ﬁ – informácie o štúdiu vo Fínsku
www.edu.ﬁ – všeobecné informácie o vzdelávacom systéme
www.oph.ﬁ/info/recognition – ENIC/NARIC, ekvivalencia
dokladov o vzdelávaní

 FRANCÚZSKO
Vysokoškolské vzdelanie vo Francúzsku poskytuje niekoľko
druhov vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rôzne zamerania,
štruktúru a podmienky prijímania nových študentov. Rozlišujú
sa dva základné typy: verejné inštitúcie vedeckého, kultúrneho
a profesionálneho charakteru (univerzity, národné polytechnické
inštitúty, inštitúty a školy mimo univerzít, vysokoškolské
zariadenia, vysoké školy na prípravu stredoškolských
profesorov, francúzske školy v zahraničí) a verejné inštitúcie
administratívneho charakteru.
Nový vysokoškolský systém je rozdelený na 3 stupne štúdia
(cycles): Licence, Master a Doctorat. Základnou podmienkou
prijatia na francúzsku vysokú školu je byť prijatý na slovenskú
vysokú školu, a to aj v tom prípade, že sa občan SR uchádza
o prijatie do prvého ročníka francúzskej vysokej školy. Ďalším
nevyhnutným predpokladom je ovládanie francúzštiny na úrovni
diplomu DALF (Diplôme Approfondi de Langue Française).
V prípade, že diplom DALF uchádzač nemá, univerzita ho môže
požiadať napr. o absolvovanie testu TCF – Test de Connaissance
du Français. Žiadosť o prijatie treba adresovať priamo na
zahraničné oddelenie univerzity (Relations internationales).
Ak uchádzač už časť štúdia absolvoval na Slovensku a chce
pokračovať v štúdiu na francúzskej vysokej škole, na zahraničné
oddelenie zašle podrobný opis štúdia na Slovensku (počet
semestrov, názvy predmetov, známky a hodnotenia, ktoré
počas štúdia získal, počet hodín týždenne, voliteľné predmety
atď.) spolu s podrobným životopisom. Tieto dokumenty je
zvyčajne potrebné zaslať v decembri až apríli (v akademickom
roku pred plánovaným rokom štúdia), ale dobré je overiť si
termíny prijímania žiadostí na danej univerzite, ako aj zoznam
podkladových materiálov, ktoré sa vyžadujú na prijatie.
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr – ministerstvo
vysokého školstva a výskumu
www.education.gouv.fr – ministerstvo národného školstva
www.campusfrance.org – informácie o možnostiach štúdia vo
Francúzsku
www.cnous.fr – Centrum služieb študentom CNOUS – informácie
o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, sociálnom zabezpečení
a kultúrnom živote
www.egide.asso.fr – služby pre študentov, doktorandov,
pedagogických pracovníkov a výskumníkov na podporu
akademických mobilít
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 GRÉCKO

 ÍRSKO

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, technické
vzdelávacie inštitúty, pedagogické školy a školy pre vyššie
vzdelávanie. Akademické vzdelanie poskytujú univerzity
(Panepistimion), technické univerzity (Polytechnion) a vojenské
akadémie (Stratiotikes Scholes Axiomatikon).
Záujemcovia o štúdium, ktorých rodičia nie sú Gréci, musia
predložiť osobne alebo splnomocnenou osobou prihlášku
s požadovanými dokumentmi ministerstvu vzdelávania
a náboženských záležitostí. Informáciu o tom, ktoré materiály je
nutné predložiť, poskytuje grécke veľvyslanectvo v Bratislave.
Rozhodnutie o prijatí na štúdium vydáva ministerstvo. Keďže
vyučovacím jazykom na všetkých stupňoch je gréčtina,
záujemcovia musia predložiť certiﬁkát o znalosti gréckeho
jazyka. Certiﬁkát je možné získať na Aténskej alebo Solúnskej
univerzite.

Vyššie vzdelanie zabezpečujú univerzity, technické vysoké školy,
pedagogické vysoké školy a súkromné nezávislé vysoké školy.
Základnou podmienkou prijatia na univerzitu alebo vysokú školu
je maturitná skúška porovnateľná s írskou skúškou – school
leaving exam. Umiestnenie záleží od výsledkov maturitnej
skúšky. Na bakalárske štúdium sa uchádzači prihlasujú cez
Central Applications Ofﬁce (CAO). Bakalárske štúdium na
štátnych školách je bezplatné. Na postgraduálne štúdium je
nutné sa prihlásiť priamo na univerzite alebo vysokej škole.
Informácie o aktuálnych termínoch prihlasovania a poplatkoch
sú každoročne na jeseň zverejnené na webstránke CAO.
Niektoré univerzity alebo vysoké školy majú ešte osobitné
požiadavky – napr. predložiť portfolio, absolvovať prijímací
pohovor a pod., preto je nevyhnutné kontaktovať aj danú školu.
Študenti musia dokladovať znalosť anglického jazyka.

www.ypepth.gr – ministerstvo školstva, celoživotného vzdelávania
a náboženských záležitostí
www.iky.gr – portál gréckej nadácie štátnych štipendií
www.doatap.gr – grécky NARIC, informácie o uznávaní diplomov

 HOLANDSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú tri typy inštitúcií: univerzity
(Universiteit), vyššie odborné školy (Hogeschool), inštitúty
medzinárodného vzdelávania (Instelling Voor Internationaal
Onderwijs). Podľa vzdelávacích inštitúcií sa vysokoškolské
štúdium delí na tri typy: 1. WO (Wetenschappelijk onderwijs)
– „akademické univerzitné vzdelávanie“, ktoré poskytujú
univerzity; 2. HBO (Hogeroepsonderwijs) – „vyššie odborné
vzdelávanie“, ktoré poskytujú vyššie odborné školy; 3. IO
(Internationaal Onderwijs) – „medzinárodné vzdelávanie“, ktoré
poskytujú inštitúty medzinárodného vzdelávania.
Študent, ktorý sa uchádza o štúdium na holandskej univerzite
alebo vysokej škole by mal najprv získať potrebné informácie
na študijnom alebo zahraničnom oddelení príslušnej vzdelávacej
inštitúcie, a to minimálne rok pred plánovaným začiatkom
štúdia v Holandsku. Základným predpokladom je mať doklad
o ukončení strednej školy. Jednotlivé vzdelávacie inštitúcie si
môžu určiť aj ďalšie podmienky, ako napr. znalosť holandského
jazyka a stredoškolská kvaliﬁkácia v niektorých odboroch.
www.rijksoverheid.nl – ministerstvo školstva, kultúry a vedy
www.nufﬁc.nl – Holandská organizácia pre medzinárodnú
spoluprácu vo vysokom školstve, informácie o vzdelávacom
systéme, výmenných projektoch a programe pre talentovaných
zahraničných študentov
www.studyin.nl – informácie o štúdiu v Holandsku
www.idw.nl – uznávanie diplomov v Holandsku
www.ib-groep.nl – informácie o štúdiu a vzdelávaní

Informácie o uznávaní zahraničných diplomov záujemcovia nájdu aj
na portáli siete ENIC-NARIC (Európska sieť informačných stredísk
– Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní)
www.enic-naric.net

www.education.ie – ministerstvo školstva a zručností
www.hea.ie – informácie o štúdiu
www.cao.ie – Central Application Ofﬁce – podávanie prihlášok na
štúdium
www.nqai.ie – uznávanie dokladov o vzdelaní

 LITVA
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a odborné
vysoké školy (tzv. kolegija). Oba typy sú verejné aj súkromné.
Poskytujú neuniverzitné vzdelávanie (iba na prvom stupni,
vedúce k profesionálnej kvaliﬁkácii) a univerzitné vzdelávanie,
ktoré je trojstupňové (bakalárske – 4 roky, magisterské – 1,5
až 2 roky a doktorandské – 4 roky). Vyučovacím jazykom je
litovčina, ale niektoré univerzity ponúkajú študijné programy
aj v iných jazykoch. Podmienkou prijatia na 1. stupeň
vysokoškolského štúdia je maturitné vysvedčenie uznané
v Litve, zvládnutie vstupných testov a znalosť litovčiny.
V prípade štúdia v anglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku
sa vyžaduje doklad o znalosti príslušného jazyka.
www.smm.lt – ministerstvo školstva a vedy
www.smpf.lt – Servisné centrum pre akademické výmeny
www.skvc.lt/enic-naric – centrum pre hodnotenie kvality
vysokého školstva; súčasťou je aj litovský ENIC/NARIC, stredisko na
uznávanie dokladov o vzdelávaní

 LOTYŠSKO
Vysokoškolské vzdelávanie v Lotyšsku zabezpečujú univerzity
(universtäte) a inštitúcie vyššieho vzdelávania neuniverzitného
typu. Oba typy škôl sú verejné a súkromné. Vysokoškolské
vzdelávanie je trojstupňové: bakalársky stupeň trvá 3 až 4
roky, magisterský stupeň trvá 1 až 2 roky, doktorandský stupeň
trvá 3 až 4 roky. Štúdium medicíny a zubného lekárstva je
jednostupňové a trvá 5 až 6 rokov. Akademický rok trvá 40
týždňov a je rozdelený na dva semestre – jarný a jesenný.
Vyučovacím jazykom je lotyšský jazyk, univerzity ponúkajú
študijné programy aj v angličtine. Záujemca o štúdium na
bakalárskom stupni musí dokladovať maturitné vysvedčenie
ekvivalentné lotyšskému maturitnému vysvedčeniu a mať
znalosť lotyšského jazyka. Prijatie na vysokú školu je spravidla
podmienené zvládnutím vstupných testov. Podmienky prijímania
stanovuje vysoká škola.
www.izm.gov.lv – ministerstvo školstva a vedy
www.aic.lv – Akademické informačné centrum (ENIC–NARIC,
ekvivalencia dokladov)
www.aiknc.lv – Centrum pre hodnotenie kvality vysokoškolského
vzdelávania, Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs
(AIKNC, skr. v angličtine HEQEC)
www.li.lv – Litovský inštitút; informácie o vzdelávacom systéme
www.viaa.gov.lv – Štátna agentúra pre rozvoj školstva – Valsts
izglītības attīstības aģentūrā (VIAA)
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 LUXEMBURSKO
Vysokoškolské štúdium v Luxembursku sa delí na neuniverzitné
a univerzitné. Neuniverzitné štúdium poskytujú technické lýceá.
Univerzitné štúdium zabezpečujú dve inštitúcie, Luxemburská
univerzita a Medzinárodný univerzitný inštitút Luxemburg.
Študenti, ktorí chcú študovať na Luxemburskej univerzite sa
musia obrátiť priamo na študijné oddelenie univerzity (SEVE
– Service des Études et de la Vie Étudiante – Unité des Études).
On-line žiadosť o prijatie treba predložiť v období od júna do
septembra (presné termíny bývajú zverejnené na webovej
stránke).
www.mcesr.public.lu – ministerstvo kultúry, vysokoškolského
vzdelávania a výskumu
www.uni.lu – Luxemburská univerzita
www.cedies.public.lu – Centrum dokumentácie a informácií
o vysokoškolskom vzdelávaní

 MAĎARSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú vysoké školy a univerzity,
ktoré sú štátne a súkromné. Podmienkou prijatia je maturitné
vysvedčenie uznané v Maďarsku, znalosť maďarského jazyka
a zvládnutie vstupných testov. Prijímacie konanie vrátane
prípravy a produkcie testovacích materiálov koordinuje
Národný úrad pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie. Úrad
poskytuje bližšie informácie o prijímaní študentov na maďarské
vzdelávacie inštitúcie. Podmienky pre prijatie si stanovujú
jednotlivé vysokoškolské inštitúcie. Vysokoškolské inštitúcie
ponúkajú dve formy štúdia: štátom ﬁnancované
a hradené študentom. Študenti, ktorí nezískali štátnu podporu,
si všetky náklady spojené so štúdiom musia hradiť sami.
Niektoré univerzity ponúkajú vysokoškolské štúdium aj
v anglickom alebo nemeckom jazyku. Za štúdium v cudzom
jazyku sa platí školné.
Slovenská republika má s Maďarskom podpísanú dohodu
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.
www.okm.gov.hu – ministerstvo školstva a kultúry, informácie
o systéme VŠ vzdelávania, adresy univerzít
www.scholarship.hu – Maďarská štipendijná rada, ktorá
administruje bilaterálne štipendiá
www.campushungary.hu – centrálna kancelária pre štúdium
v Maďarsku
www.studyhungary.hu – informačný portál pre zahraničných
študentov (v angličtine)
www.felvi.hu – Národný úrad pre prijímanie na vysokoškolské
inštitúcie; informácie o prijímaní študentov, zoznam študijných
programov v cudzích jazykoch

 MALTA
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje štátna univerzita University
of Malta. Pre zahraničných uchádzačov ponúka ročný The
Foundations Studies Course, kde sa okrem anglického jazyka

PLOTEUS (Portal on Learning Opportunities throughout the
European Space - európsky portál o možnostiach vzdelávania)
http://ec.europa.eu/ploteus. Jeho cieľom je pomôcť študentom (ale
aj uchádzačom o zamestnanie, zamestnancom, rodičom, kariérnym
poradcom a učiteľom) pri hľadaní informácií o štúdiu v Európe.

Portál www.study-in-europe.org, ktorý prináša informácie o štúdiu
vo vyše 30 európskych krajinách, prehľad univerzít, študijných
programov a kurzov, ale aj informácie o štipendiách.

Užitočné informácie prináša aj stránka európskej informačnej služby
Eurodesk, ktorá pôsobí vo viacerých krajinách Európy www.eurodesk.sk.

vyučujú odborné predmety, ktoré sa uchádzač chystá ďalej
študovať. Uchádzači musia predložiť maturitné vysvedčenie
Matriculation Certiﬁcate alebo jeho ekvivalent s minimálne
dosiahnutým hodnotením – C. (A – najvyššie hodnotenie), na
medicínu a chirurgiu – B. Na štúdium medicíny je každoročne
rezervovaných 30 miest pre zahraničných uchádzačov.
Vyučovacím jazykom je anglický a maltský jazyk (zahraniční
študenti ho nemusia ovládať).
Prihlášky na celé vysokoškolské štúdium môžu zasielať na
zahraničné oddelenie Maltskej univerzity počas celého roka,
avšak najneskôr do 30. júna, ak chcú začať štúdium v októbri.
Na bakalárskom stupni občania EÚ neplatia školné.
www.education.gov.mt – ministerstvo školstva, práce
a rodiny
www.um.edu.mt – Maltská univerzita

Pri hľadaní informácií môžete využiť aj portál informačných centier
mladých www.icm.sk.
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 NEMECKO
Vysokoškolské vzdelanie v Nemecku poskytujú univerzity
a vysoké školy. Záujemcom o štúdium v Nemecku sa odporúča
nadviazať kontakt s univerzitou/vysokou školou, zaslať bližšie
informácie o sebe (potvrdenie o jazykových znalostiach,
overenú kópiu maturitného vysvedčenia atď.) a informovať
sa o jej požiadavkách prijatia. Najdôležitejším kontaktným
orgánom pre zahraničných študentov je akademické oddelenie
pre zahraničných študentov (Das Akademische Auslandsamt).
Odporúča sa, aby zahraniční študenti kontaktovali oddelenie
najneskôr pol roka (najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným
nástupom na študijný pobyt a zistili si potrebné náležitosti
pre prijatie a pre štúdium na danej vysokej škole. Na základe
žiadosti škola pošle záujemcom konkrétne podmienky pre
prijatie na štúdium spolu s prihláškou.
Na niektoré študijné odbory (medicína, veterinárstvo,
stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové
hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím,
lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných
miest (numerus clausus). Predpokladom pre prijatie na štúdium
je:
1. doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na nemeckej
vysokej škole
2. doklad o znalosti jazyka (nevyžaduje sa pri medzinárodných
študijných odboroch a niektorých kurzoch doplnkového štúdia,
kde je vyučovacím jazykom angličtina).
Mnohé kurzy doplnkového štúdia (právo, ekonómia a pod.)
ale vyžadujú znalosť viacerých jazykov (okrem nemčiny aj
angličtinu alebo francúzštinu).
Slovenská republika má s Nemeckom podpísanú dohodu
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní
v oblasti vysokého školstva.
www.bmbf.de – spolkové ministerstvo vedy a vzdelávania
www.daad.de – DAAD, informácie o štipendiách a možnostiach
štúdia v Nemecku, vyhľadávač študijných programov
www.stiftungsindex.de – databáza nemeckých štipendií
www.campus-germany.de – portál o vzdelávaní v Nemecku
www.hochschulkompass.de – možnosť vyhľadávania študijných
odborov na nemeckých vysokých školách
www.studienwahl.de – informácie o študijných programoch na
nemeckých vysokých školách

On-line informácie z oblasti cestovania za štúdiom a kultúrou
poskytuje aj európsky portál pre mládež http://ec.europa.eu/youth.
Základné informácie sú vo všetkých oﬁciálnych jazykoch EÚ.

Informácie o jednotlivých krajinách môžete získať aj na webových
stránkach veľvyslanectiev na Slovensku, prípadne na stránkach
slovenských zastupiteľských úradov v zahraničí (webové stránky
nájdete na stránke slovenského ministerstva zahraničných vecí
– www.mzv.sk).

 PORTUGALSKO
V Portugalsku poskytujú vysokoškolské vzdelávanie štátne
a súkromné univerzity. Neuniverzitné vzdelávanie poskytujú
štátne polytechniky a súkromné inštitúcie. Univerzitné
a polytechnické, štátne a súkromné vzdelávanie je kontrolované
ministerstvom školstva a je také kompatibilné, že je možné
prestúpiť z jedného typu na druhý. Počet prijímaných študentov
v jednotlivých odboroch je vopred určený a schvaľuje ho
ministerstvo školstva. Vyučovacím jazykom je portugalčina.
Absolventom stredných škôl, ktorí chcú študovať v Portugalsku,
sa odporúča kontaktovať vysokú školu v Portugalsku so
žiadosťou o informácie o konkrétnych podmienkach prijatia na
vysokú školu. Uchádzači o štúdium musia predložiť doklad
o maturitnej skúške (overenú kópiu), úspešne zvládnuť prijímací
pohovor a predložiť doklad o zdravotnom stave.

Ústredný portál verejnej správy http://portal.gov.sk je jednotným
miestom pre prístup k informáciám a elektronickým službám verejnej
správy.

www.dges.mctes.pt/DGES/en – ministerstvo vedy, technologií
a vysokoškolského vzdelávania; informácie o vysokoškolských
inštitúciách, prijímaní na ne, o študijných programoch
www.instituto-camoes.pt/actividades/bolsas.htm – Inštitút
Camões (portugalská štipendijná agentúra), štipendiá pre cudzincov
do Portugalska, prihlasovanie sa na štipendiá
www.naricportugal.pt/naric – portugalský NARIC, informácie
o uznávaní dokladov o vzdelaní
www.universia.pt – portál o portugalských univerzitách

Cieľom stránky http://vymeny.osf.sk je umožniť jednoduchý prístup
k rôznorodým informáciám o stredoškolských výmenných pobytoch
medzi USA a Slovenskom.
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 POĽSKO

 RUMUNSKO

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, akadémie
a technické univerzity a ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre rôzne
odbory. Základnou podmienkou pre prijatie na prvý stupeň
vysokoškolského štúdia je maturitné vysvedčenie – świadectwo
dojrzałości. Ostatné podmienky si stanovujú samotné
vysokoškolské inštitúcie. Uchádzači sa prihlasujú priamo na
vysokoškolskej inštitúcii, na ktorej chcú študovať. Informácie
poskytuje zahraničné oddelenie príslušnej inštitúcie.

Vysokoškolské vzdelanie v Rumunsku poskytujú štátne
a súkromné inštitúcie, ktoré zahŕňajú univerzity, akadémie,
polytechniky a inštitúty.
Občania, ktorí majú záujem študovať na rumunských vysokých
školách, podávajú prihlášky na rumunské ministerstvo školstva
alebo na vybranú vysokoškolskú inštitúciu. Podmienkou na
prijatie je maturitné vysvedčenie ekvivalentné rumunskému
Diploma de Bacalaureat. Ekvivalencia musí byť overená
ministerstvom školstva domácej krajiny a rumunským
veľvyslanectvom. Od zahraničných študentov (okrem typu PhD.
štúdia) sa nevyžadujú vstupné prijímacie pohovory. Študenti,
ktorí majú záujem študovať architektúru, umenie a telesnú
výchovu musia zložiť len príslušné talentové skúšky.
Väčšina rumunských univerzít poskytuje niektoré kurzy aj
v angličtine, nemčine alebo francúzštine. Obvykle však študenti
študujú v rumunskom jazyku a pred štúdiom absolvujú
prípravný ročný kurz rumunského jazyka. Kandidáti so
znalosťou rumunského jazyka môžu po zložení jazykového testu
prípravný rok preskočiť.
Vysvedčenia o maturitnej skúške vydané v Slovenskej republike
a v Rumunsku sa v rovnakom alebo príbuznom študijnom
zameraní a type školy vzájomne uznávajú za rovnocenné. Tieto
vysvedčenia umožňujú v oboch štátoch pokračovať v štúdiu
vrátane vysokoškolského štúdia.
Časti štúdia absolvované na vysokých školách ako aj diplomy
vydané v Slovenskej republike a v Rumunsku potvrdené
príslušnými školskými dokladmi sa vzájomne uznávajú, ak je
dĺžka štúdia rovnaká a ak je obsah štúdia podobný.

www.menis.gov.pl – ministerstvo národného vzdelávania
www.buwiwm.edu.pl – Úrad pre uznávanie vzdelania
a medzinárodné výmenné pobyty
www.poland.pl/education – informácie o školstve
www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií
a jazykových škôl

 RAKÚSKO
Vysokoškolské vzdelanie v Rakúsku poskytujú univerzity
(Universitäten), lekárske univerzity (Medizinische Universitäten),
umelecké univerzity (Universitäten der Künste), odborné vysoké
školy, pedagogické akadémie (Pädagogische Akademien)
súkromné vysoké školy (Private Universitäten). Akademický rok
trvá od 1. októbra do 30. septembra, pozostáva zo zimného
a letného semestra.
Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych univerzitách
prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita
však môže v bakalárskych programoch v odboroch biológia,
medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné
lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika
a komunikačné vedy podmieniť prijatie na štúdium
absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom študentov
najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia. Prihlášky sú
k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých univerzít.
Niektoré univerzity požadujú od uchádzačov o štúdium aj
vyplnenie elektronického dotazníka na svojej webovej stránke
a priloženie jeho kópie k žiadosti o prijatie na štúdium.
Prihlášku na štúdium spolu s požadovanými podkladovými
materiálmi zasiela študent priamo na príslušné oddelenie
rakúskej univerzity (buď študijné, alebo zahraničné). Uzávierka
podávania prihlášok pre uchádzačov z Rakúska a z krajín
EÚ/EHP na štúdium v zimnom semestri je v októbri, v letnom
semestri v marci (presný termín uzávierky prihlášok si je
potrebné overiť na príslušnej univerzite). Odporúča sa, aby
študent zaslal žiadosť o prijatie na štúdium do 1. septembra
(pre štúdium v zimnom semestri) alebo do 1. februára (pre
štúdium v letnom semestri). Študentom, ktorí začali svoje
štúdium na Slovensku, môže rakúska škola uznať niektoré
skúšky.
Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie
písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Uchádzači
o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného
vysvedčenia bakalársky diplom. Prijatie na umelecké univerzity
je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.
Odborné vysoké školy vyžadujú od uchádzačov o štúdium
absolvovanie prijímacích skúšok.
Slovensko má s Rakúskom podpísané Memorandum
porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvaliﬁkácií
v oblasti vysokého školstva, ktoré má odporúčací charakter.
www.bmwf.gv.at – spolkové ministerstvo pre vedu a výskum
www.portal.ac.at – Austrian Academic Portal, informácie
o vysokých školách v Rakúsku
www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska výmenná služba
www.fhf.at – zoznam odborných vysokých škôl (Fachhochschulen)
www.grants.at – prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu získať
v Rakúsku zahraniční študenti
www.wegweiser.ac.at – zoznam vysokých škôl a umeleckých
vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa odborov
www.akkreditierungsrat.at – zoznam súkromných vysokých škôl

www.edu.ro – ministerstvo školstva, výskumu, mládeže a športu
www.study-in-romania.ro – informácie o štúdiu v Rumunsku,
zoznam vysokých škôl
www.cnred.edu.ro – informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní

 SLOVINSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú 3 univerzity, vyššie
vzdelávacie inštitúcie a odborné vysoké školy. Výučba na prvom
stupni vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v slovinčine,
na ďalších stupňoch aj v iných jazykoch. Podmienkou prijatia
je maturita. Uchádzači s ukončenou odbornou (učňovskou)
štvorročnou strednou školou sa môžu hlásiť na odborné vysoké
školy. Približne vo februári školy zverejnia informácie
o počte miest a otvorených študijných programoch. Prihlášky na
bakalárske štúdium sa zasielajú na jar na adresu Vysokoškolskej
prijímaco-informačnej služby (Visokošolska prijavnoinformacijska služba). Na jej stránke sú zverejnené podrobné
informácie o postupe pri uchádzaní sa o štúdium pre cudzincov.
Uchádzač môže vymenovať v prihláške až tri programy,
o ktoré sa uchádza. Pokiaľ je dostatok miest, je prijatý na prvý
program, pre ktorý spĺňa podmienky. Pri nedostatku miest
rozhodujú študijné výsledky zo strednej školy. Tí, ktorí neuspeli
na jar, môžu sa opätovne uchádzať o prijatie na jeseň, ale už
priamo na danej univerzite alebo vysokej škole.
www.mszs.si – ministerstvo školstva a športu
www.vpis.uni-lj.si – informácie o prijatí na vysokú školu

 ŠPANIELSKO
Vysokoškolské štúdium poskytujú verejné a súkromné
univerzity. Výučba prebieha v španielskom, katalánskom,
galícijskom alebo baskickom jazyku. Zahraniční uchádzači
o štúdium musia ovládať španielsky jazyk na úrovni Superior
jazykového certiﬁkátu Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE).
Študenti bilingválnych gymnázií sa môžu uchádzať
o štipendium na celé vysokoškolské štúdium v Granade alebo
Valencii. Uzávierka býva každoročne v máji na španielskom
veľvyslanectve v Bratislave.
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Absolventom ostatných stredných škôl sa odporúča kontaktovať
vysokú školu v Španielsku so žiadosťou o informácie
o konkrétnych podmienkach prijatia na vysokú školu. Vo väčšine
prípadov sa vyžaduje zabezpečiť si ekvivalenciu dokladov, ktorú
robí Veľvyslanectvo Španielskeho kráľovstva v Bratislave alebo
Ministerstvo školstva a vedy v Španielsku.
V Španielsku sa platí školné, jeho výška závisí od typu školy
a programu.
www.mec.es – ministerstvo školstva
http://universidades.universia.es – vyhľadávacia databáza
www.universidad.es – verejná nadácia pre medzinárodnú
propagáciu španielskych univerzít a vysokoškolského vzdelávania
www.aecid.es – AECID – Španielska agentúra pre medzinárodnú
spoluprácu, prihlasovanie na štipendijné pobyty do Španielska

 ŠVÉDSKO
Vysokoškolské vzdelanie nie je spoplatnené, poskytujú
ho inštitúcie vysokoškolského vzdelávania. Základnými
predpokladmi prijatia je dosiahnutie vyžadovanej
predchádzajúcej kvaliﬁkácie/stupňa vzdelania (maturita)
a dostatočné ovládanie švédskeho, resp. anglického jazyka.
Ďalšie podmienky si stanovujú samotné školy, prihlášky sa
zasielajú priamo na školy. Počet prijímaných študentov je
obmedzený.
http://utbildning.regeringen.se – ministerstvo školstva
www.studyinsweden.se – informácie o štúdiu vo Švédsku

 TALIANSKO
V Taliansku vysokoškolské vzdelávanie zabezpečujú univerzity,
technické univerzity, univerzitné inštitúty a špecializované
vzdelávacie zariadenia na univerzitnej úrovni (predovšetkým
umelecké školy). Vysoké školy sú štátne a súkromné.
Pre slovenských občanov je základnou podmienkou pre vstup
na taliansku univerzitu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené
maturitnou skúškou. Nevyhnutným predpokladom na zápis na
talianske univerzity je vynikajúca znalosť talianskeho jazyka.
Zahraniční uchádzači o zápis na univerzity v Taliansku musia
povinne zložiť jazykovú skúšku, ktorá sa koná priamo na
vybranej univerzite v dni stanovenom univerzitou, väčšinou
v prvom septembrovom týždni. Informácie o tejto skúške
s uvedením termínu uchádzači obdržia priamo na univerzite.
Od jazykovej skúšky sú oslobodení absolventi talianskej sekcie
Bilingválneho Gymnázia na ulici L. Sáru v Bratislave. Držitelia
univerzitného diplomu talianskeho jazyka a kultúry a absolventi
rôznych kurzov talianskeho jazyka môžu byť oslobodení
od jazykovej skúšky len na základe rozhodnutia príslušnej
univerzity (uznaná je napríklad skúška talianskeho jazyka
CILS, ktorú je možné zložiť aj v Talianskom kultúrnom inštitúte
v Bratislave). Spravidla v polovici apríla vydáva talianske
ministerstvo vzdelávania, univerzít a vedeckého výskumu spolu
s ministerstvom zahraničných vecí obežník s pokynmi pre
zahraničných študentov, ktorí chcú študovať na talianskych
univerzitách. Obežník je zverejnený na stránkach: www.miur.it
a www.esteri.it. Talianske veľvyslanectvo v Bratislave obežník
spracuje bezprostredne po publikovaní a informácie zasiela na
požiadanie elektronickou poštou.

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Systém vysokoškolského vzdelávania vo Veľkej Británii nie je
jednotný, škótsky systém sa odlišuje od ostatných častí krajiny.
V Británii sa platí školné, v Škótsku je bakalárske štúdium
bezplatné. Základnou podmienkou pre prijatie na prvý stupeň
vysokoškolského štúdia je ukončené stredoškolské vzdelanie.
Špeciﬁcké podmienky si určujú samotné vysoké školy.
Uchádzači sa na vysoké školy prihlasujú medzi 1. septembrom
až 15. januárom prostredníctvom agentúry Universities and
Colleges Admissions Service (UCAS). Spolu s prihláškou
predkladajú odporúčanie od napr. riaditeľa školy. V prihláške
môžu uviesť až 6 kurzov, o ktoré majú záujem. Školy potom
predložia uchádzačom ponuku a určia, aké výsledky majú
dosiahnuť na záverečných skúškach zo strednej školy. Po
zverejnení výsledkov záverečných skúšok v auguste vysoké
školy potvrdia alebo nepotvrdia prijatie študenta.
Maximálne počty prijímaných študentov sú určované
zriaďovateľmi vysokoškolských inštitúcií. V odboroch medicína,
zubné lekárstvo a učiteľstvo štát určuje kvóty.
Podrobné informácie o prijímaní na vysokoškolské štúdium
v Škótsku obsahuje Entrance Guide to Higher Education in
Scotland, ktorý vydáva UCAS.
www.deni.gov.uk – ministerstvo školstva
www.educationuk.org – vzdelávanie vo Veľkej Británií,
vyhľadávanie vysokoškolských kurzov
http://ukscholarshipsdatabase.britishcouncil.org/
– databáza štipendií
www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie o vzdelávaní
a ﬁnančnej pomoci pre štúdium vo Veľkej Británii
www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít
www.ucas.ac.uk – UCAS (Universities and College Admissions
Service) – agentúra, cez ktorú prebieha prihlasovanie študentov na
štúdium vo Veľkej Británii
www.ukcisa.org.uk – UKCISA: UK Council for International
Student Affairs – informácie a poradenstvo pre záujemcov o
štúdium vo Veľkej Británii
www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml
– informácie o možnosti odpustenia školného
www.naric.org.uk – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.ukstudentlife.com – informácie pre zahraničných študentov

www.istruzione.it – ministerstvo školstva, univerzít a výskumu
www.study-in-italy.it – informácie pre zahraničných študentov
v angličtine
www.cimea.it – informačné centrum pre medzinárodnú mobilitu
a uznávanie dokladov
http://sito.cineca.it/ – databáza univerzít
www.esteri.it – stránka ministerstva zahraničných vecí, informácie
o štipendiách a on-line prihlasovanie
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ŠTIPENDIÁ PRE STREDOŠKOLÁKOV
Štipendií na mobility (umožňujúce štúdium v zahraničí) pre
kategóriu stredoškolák nie je veľa. Pripravili sme pre vás
prehľad štipendií pre stredoškolákov, maturantov
a absolventov stredných škôl, ktoré vyplývajú z bilaterálnych
dohôd (na niektoré prijíma žiadosti SAIA), ako aj pravidelne
sa opakujúce ponuky rôznych organizácií. Okrem štipendií
na zahraničné pobyty môžu slovenskí stredoškoláci získať aj
štipendiá na štúdium na Slovensku, väčšina z nich má však
charakter sociálnych štipendií, sú určené študentom zo sociálne
znevýhodneného prostredia, z rodín v hmotnej núdzi alebo
s postihnutím. Tzv. štátne sociálne štipendiá môžu získať
študenti denného štúdia, ktorí spĺňajú stanovené kritéria.
Stredoškoláci môžu získať mesačné štipendium od 21,16 do
42,31 eura a vysokoškoláci od 10 do 210 (ak študujú v mieste
trvalého bydliska) alebo 260 eur (ak študujú minimálne
30 kilometrov od miesta trvalého bydliska).

Dôležité upozornenie: Väčšina štipendií sú predpokladané
štipendiá. Treba si overiť, či skutočne budú poskytnuté a kedy
bude dátum uzávierky prihlášok/žiadostí.
Štipendiá sme rozdelili sme do dvoch skupín – štipendiá na
stredoškolské štúdium (Sociálne štipendiá vlády SR, Secondary
School Scholarship Program, Štipendiá na školy UWC)
a štipendiá, o ktoré sa môžu uchádzať maturanti a absolventi
stredných škôl.

SOCIÁLNE ŠTIPENDIÁ
V ŠKOLSKOM ROKU 2010/2011

Štipendium možno poskytnúť žiakovi denného štúdia
strednej školy, odborného učilišťa alebo praktickej školy,
ak sa spoločne posudzuje s osobami,
a) ktorým sa poskytuje dávka v hmotnej núdzi
a príspevky k dávke v hmotnej núdzi (prílohou
k žiadosti o štipendium je aktuálny doklad z úradu
práce, sociálnych vecí a rodiny),
b) u ktorých jedna dvanástina príjmu za kalendárny
rok predchádzajúci kalendárnemu roku, v ktorom sa
žiada o štipendium, je najviac vo výške životného
minima.
Štipendium sa poskytuje na základe písomnej žiadosti
podanej žiakom alebo jeho zákonným zástupcom
riaditeľovi školy. Jeho výška závisí od prospechu žiaka.
Výška štipendia v školskom roku 2010/20110
priemerný prospech žiaka

výška štipendia/mesiac

do 2,0 vrátane

42,31 €

do 2,5 vrátane

29,62 €

do 3,5 vrátane

21,16 €

Bližšie informácie: Ústav informácií a prognóz školstva
www.uips.sk

ŠTIPENDIÁ NA STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
na Slovensku:
 Granty Nadačného fondu ST pre talentovaných
študentov so znevýhodnením
Talentovaní študenti stredných a vysokých škôl vo veku od
14 do 20 rokov so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením
sa môžu uchádzať o podporu Nadačného fondu Slovak Telekom
pri Nadácii Intenda. Základný rámec podpory tvorí ﬁnančný
príspevok na kúpu osobného počítača, notebooku alebo
pripojenia k internetu. Maximálna výška podpory pre jednu
žiadosť je 650 eur. Žiadosti možno predkladať do 15. októbra
2010. Jednou z podmienok získania podpory je napísanie úvahy
na tému „Sny nepoznajú prekážky“, v ktorej žiadatelia vyjadria
motiváciu pre ich ďalšie štúdium a plány do života,
s prihliadnutím na svoj osobný životný príbeh.
Bližšie informácie www.fondst.sk
 Štipendijný program Západoslovenskej energetiky
Štipendijný program pre angažovaných a ﬂexibilných štvrtákov
stredných priemyselných škôl a stredných odborných učilíšť
s nadpriemernými výsledkami a znalosťou anglického jazyka,
ktorí chcú získať profesijné skúsenosti už počas štúdia.
Žiadosti o zaradenie do programu uchádzači zasielajú na
e-mailovú adresu stipendia@zse.sk. Prihlasovanie je priebežne.
Bližšie informácie www.zse.sk
 Štipendium pre znevýhodnených Nadácia Orange
Štipendium je určené študentom 2. až 5. ročníka stredných
škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ZŤP).
Cieľom je pomôcť študentom prekonať prekážky a bariéry,
s ktorými sa počas svojho štúdia stretávajú. Štipendium je
chápané ako sociálna podpora, ktorá pomáha študentom hradiť

ﬁnančné náklady spojené so štúdiom. Oprávnenými nákladmi,
na ktoré môžu študenti v rámci štipendia použiť ﬁnancie, sú
úhrada školských poplatkov, ubytovanie, doprava, stravovanie,
nákup literatúry a učebných pomôcok, vreckové a pod.
Program nie je určený pre študentov špeciálnych stredných škôl
a pre študentov 1. ročníka stredných škôl, keďže by nemohli
predložiť adekvátne doklady – referencie zo školy, študijné
výsledky a pod., ktoré sú podmienkou získania podpory.
Žiadosti sa prijímajú spravidla v októbri.
Bližšie informácie www.nadaciaorange.sk
 Štipendium Freda Robeyho
Štipendium je určené študentom tretích a štvrtých (prípadne
piatych) ročníkov stredných škôl s maturitou alebo septimy
a oktávy osemročných gymnázií na východnom Slovensku, ktorí
majú trvalý pobyt na území Košického alebo Prešovského kraja.
Bližšie informácie www.karpatskanadacia.sk

ŠTIPENDIÁ NA STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
v zahraničí:
 Štipendiá vlády SR pre študentov stredných škôl
na štúdium cudzích jazykov v zahraničí
(rôzne krajiny)
Sociálne štipendium vlády SR na jednoročné štúdium na
vybraných stredných školách v zahraničí je určené žiakom
3. ročníka stredných škôl, 3. alebo 4. ročníka päťročných
bilingválnych škôl, 7. ročníka osemročných gymnázií alebo
5. ročníka šesťročných gymnázií v SR, ktorí sú štátni občania
SR s trvalým bydliskom v SR. V čase uzávierky tohto bulletinu
nebolo známe, či bude program pokračovať.
Bližšie informácie www.socialnestipendia.sk
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ŠTIPENDIÁ PRE MATURANTOV A ABSOLVENTOV
STREDNÝCH ŠKÔL

 Secondary School Scholarship Program
(Veľká Británia, USA)
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation
(NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými
organizáciami American Secondary Schools for International
Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘
and Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia
realizuje program 1-ročných študijných pobytov na súkromných
stredných školách v USA a Veľkej Británii. Program je určený
študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných gymnázií
a lýceí. Uzávierka prijímania prihlášok je spravidla
v novembri. Bližšie informácie http://www.osf.sk

 Štipendiá na školy United World College
(rôzne krajiny)
Pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázií sú určené štipendiá na
dvojročné štúdium na medzinárodných školách siete United
World College (UWC) – www.uwc.org.
Učebný plán a učebné osnovy jednotlivých predmetov
vychádzajú z medzinárodného projektu International
Baccalaureate, štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie
a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú
náklady na cestovné a vreckové. V prípade UWC-USA ani
zdravotné poistenie.
Štipendiá administruje ministerstvo školstva, vedz, výskumu
a športu, bližšie informácie bývajú zverejnené na jeho
webstránke www.minedu.sk (v časti Medzinárodná spolupráca).
Uzávierka býva v prvých mesiacoch roka.
 Štipendiá The Regent´s School na International
Baccalaureate a A-level (Thajsko)
Štipendiá udeľuje majiteľ školy, Dr. Virachai Techavijit.
Uzávierka prihlášok spravidla v marci. Uchádzači musia mať
pred sebou ešte 2 roky štúdia strednej školy a výborné výsledky
v škole (potvrdené riaditeľom), výbornú písanú i hovorenú
angličtinu (test a pohovor), výborné spoločenské zručnosti
a pevnú vôľu. Vhodný je hudobný, športový alebo herecký
talent. Záujemcovia vypĺňajú on-line prihlášku na
www.regents.ac.th/scholarship
Treba uviesť aj meno a e-mail na riaditeľa školy, ktorú záujemca
navštevuje, lebo The Regent´s School si u neho overí, či
uchádzač patrí medzi 10 najlepších žiakov z angličtiny
a matematiky v triede a či má výborné spoločenské zručnosti.
Bližšie informácie o The Regent´s School www.regents.ac.th
 Individuálna mobilita žiakov Comenius
Európska komisia vyhlásila v rámci Programu celoživotného
vzdelávania osobitnú výzvu na predkladanie návrhov pre akciu
Individuálna mobilita žiakov Comenius. Akcia umožňuje žiakom
stredných škôl stráviť 3 až 10 mesiacov na hostiteľskej škole
a v hostiteľskej rodine v zahraničí. Mobilita žiakov sa organizuje
medzi školami, ktoré sú alebo boli zapojené do toho istého
partnerstva škôl v rámci podprogramu Comenius. Zúčastnené
školy musia mať sídlo v jednej z týchto krajín: Belgicko, Česká
republika, Dánsko, Estónsko, Španielsko, Francúzsko, Taliansko,
Lotyšsko, Lichtenštajnsko, Luxembursko, Rakúsko, Fínsko,
Poľsko, Slovensko, Slovinsko, Švédsko, Nórsko. Prihlášky je
potrebné podať najneskôr do 1. decembra 2010.
Bližšie informácie sú v príručke k Programu celoživotného
vzdelávania 2011 (http://ec.europa.eu/education/lifelonglearning-programme/doc78_en.htm) a na stránke národnej
kancelárie programu (Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu – www.saaic.sk).

 BEZ URČENIA KRAJINY
Štipendijný program U.S. Steel Košice
Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí
z detských domovov, neúplných rodín a sociálne
znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku.škole.
Vysokoškolskí študenti a študenti posledných ročníkov stredných
škôl, uchádzajúci sa o vysokoškolské štúdium na Slovensku
alebo v zahraničí sa môžu uchádzať o individuálne štipendiá
alebo jednorazové ﬁnančné príspevky na štúdium. Prihlášky sa
prijímajú do 31. októbra pre aktuálny akademický rok.
Bližšie informácie www.usske.sk/students/stip-s.htm
Štipendijný program Per Aspera Ad Astra
Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska je určený
pre sociálne znevýhodnených študentov z Banskobystrického,
Prešovského a Košického regiónu, ktorí sa uchádzajú o štúdium
na slovenskej alebo zahraničnej vysokej škole a ktorí budú
pokračovať v štúdiu na slovenskej alebo zahraničnej vysokej
škole v 3. a 4. semestri. Štipendium pokrýva náklady spojené so
štúdiom (študijné poplatky, pomôcky, knihy a pod.)
a životné náklady počas štúdia (ubytovanie, strava, cestovné).
Od úspešných žiadateľov sa očakáva, že počas poberania
štipendia budú pôsobiť ako dobrovoľníci vo verejnoprospešných
organizáciách rôzneho zamerania. Uzávierka spravidla v júli.
Bližšie informácie www.nds.sk
 DÁNSKO
Štipendium na vzdelávacie kurzy na ľudových školách
(højskolerne)
Ľudové školy sú neformálne vzdelávacie inštitúcie, ktoré
ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport,
ﬁlozoﬁa, divadlo, fotograﬁa atď. Kurzy prebiehajú väčšinou
v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň,
v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať
ﬁnančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň.
Záujemcovia o štipendium zo Slovenska musia spĺňať vekovú
hranicu minimálne 17 a pol roka a mať trvalý pobyt na
Slovensku. Minimálna dĺžka kurzu pre záujemcov o štipendium
je 12 týždňov. Prihlášku o štipendium podáva za študenta
dánska vzdelávacia inštitúcia (zoznam škôl a ponúkaných kurzov
je na www.hojskolerne.dk), uzávierka je 1. júna
a 1. decembra (a v niektorých prípadoch priebežne).
Bližšie informácie: www.ciriusonline.dk

Štipendiá a granty na štúdium na európskych vysokých školách možno
vyhľadávať aj na portáli www.scholarshipportal.eu.
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 INDIA
Štipendium na celé bakalárske štúdium
Štipendium je udeľované na základe Dohody medzi vládou SR
a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry,
umenia, vedy, turistiky, športu a masovo-komunikačných
prostriedkov. Je určené pre absolventov strednej školy (resp.
študentov v maturitnom ročníku) alebo študentov VŠ v nižšom
ročníku pre všetky vedné odbory s výnimkou medicíny
a zubného lekárstva. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk na
pokročilej úrovni.
Poznámky: cestovné náklady si hradí štipendista; začiatok
akademického roka je 1. augusta; zoznam univerzít je súčasťou
prihlášky; súčasťou výberu je osobný pohovor.
Prijímajúca strana hradí štipendium 2 500 – 4 000 Rs./mes.
podľa stupňa štúdia, jednorazový príspevok na neočakávané
výdavky 3 000 – 12 500 Rs/rok, ubytovanie, školné poplatky,
príspevok na záverečnú prácu, zdravotné náklady, exkurzie.
Uzávierka žiadostí je 19. januára 2011 v SAIA, n. o.

 INDONÉZIA
Štipendiá indonézskej vlády Darmasiswa
Štipendium je určené na krytie nákladov na ročný študijný
pobyt v oblasti indonézskeho umenia a kultúry (indonézsky
jazyk, umenie, tradičná hudba, remeslá) na 45 indonézskych
univerzitách. Cestovné náklady si hradí štipendista sám.
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári alebo v marci na
Veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave.
Bližšie informácie: www.indonesia.sk
 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO (MEXT)
pre absolventov stredných škôl (Undergraduate Student) na
celé štúdium (5 rokov vrátane ročnej jazykovej a odbornej
prípravy)
Študenti si môžu vybrať z týchto disciplín:

medzi 2. aprílom 1990 a 1. aprílom 1995), ktorí ovládajú
japonský alebo anglický jazyk, sú ochotní učiť sa japončinu
a študovať v japončine. Pobyt trvá 3 roky od začiatku októbra
2012 do marca 2015 vrátane intenzívnej ročnej jazykovej
a odbornej prípravy. Štúdium môže byť v odboroch: technické
odbory, ošetrovateľstvo a výživa, vzdelávanie a sociálne
vedy, kancelárske štúdiá, biznis, módne návrhárstvo, domáce
hospodárstvo, kultúra a všeobecné vzdelávanie, ostatné odbory
(treba presne špecifikovať, o aký odbor ide).
Uzávierka žiadostí je 17. júla 2011 v SAIA, n. o.
 KÓREJSKÁ REPUBLIKA
Štipendiá kórejskej vlády
Štipendiá na celé bakalárske štúdium sú určené absolventom
stredných škôl, ako aj študentom nižších ročníkov vysokej školy
vo veku do 25 rokov s výbornou znalosťou anglického jazyka.
Nástup na štipendijný pobyt je koncom marca 2011.
Kórejská strana vybraným štipendistom hradí cestovné náklady
do miesta pobytu a späť a poskytne/hradí 800 000 wonov/
mesačne, 200 000 wonov pri príchode a 100 000 wonov pri
odchode z krajiny, školné a zdravotnú starostlivosť.
Uzávierka žiadostí je 14. januára 2011 v SAIA, n. o.
 RAKÚSKO
Austria Student Scholarship – štipendium súkromnej
nadácie Mondi
Štipendium sa udeľuje na celé bakalárske štúdium. Žiadateľom
môže byť uchádzač o štúdium, ktorý spĺňa podmienky pre
štúdium v Rakúsku, nie starší ako 23 rokov (ku dňu podávania
prihlášky). Uprednostnení sú žiadatelia z odborov technického,
ekonomického alebo prírodovedného zamerania. O štipendium
sa nemôžu uchádzať študenti, ktorí už študujú na vysokej škole
v Rakúsku. Uzávierka prihlášok je 31. mája 2011.
Bližšie informácie:
e-mail: austria-student-scholarship@mondigroup.com
http://www.mondigroup.com/desktopdefault.aspx/tabid-323

I. Spoločenské a humanitné vedy

A: právo, politické vedy, pedagogika, sociológia, literatúra, história,
japonský jazyk a iné*
B: ekonómia a hospodárska správa
* Uchádzači, ktorí si vyberú ako hlavný odbor štúdia predmet, ktorý
spadá do označenia „iné“ môžu mať problém nájsť si univerzitu,
ktorá ich bude ochotná akceptovať.

II. Prírodné vedy
A: veda (matematika, fyzika, chémia), elektrotechnika

a elektronika (elektronika, elektrotechnické inžinierstvo
a informatika), technika (strojné, lodné a poľnohospodárske
inžinierstvo), stavebné inžinierstvo a architektúra (stavebné
inžinierstvo, architektúra, ekologické inžinierstvo), chémia
(aplikovaná chémia, priemyselná chémia, textilné inžinierstvo)
a ostatné odbory (metalurgia, banské, námorné inžinierstvo,
biotechnológia)
B: poľnohospodárske vedy (poľnohospodárstvo, poľnohospodárska
chémia, zoológia, veterinárna medicína, lesné inžinierstvo,
potravinárstvo, špeciálne chovateľstvo rýb, zdravotnícke vedy
(farmácia, hygiena, ošetrovateľstvo), vedecké odbory (biológia)
C: medicína, zubné lekárstvo

Uzávierka žiadostí je 6. júla 2011 v SAIA, n. o.
Bližšie informácie: www.saia.sk
Štipendium na odborné nadstavbové štúdium
pre absolventov stredných škôl
Štipendium je určené študentom strednej školy v maturitnom
ročníku, absolventom SŠ a študentom VŠ do 21 rokov (narodení

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na celé bakalárske štúdium na základe
dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania (3 – 4 roky)
Štipendium je určené na štúdium všetkých odborov okrem
odborov z oblasti kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy
a udeľuje sa na základe dohody o spolupráci v oblasti
vzdelávania z roku 2006. Je určené maturantom a absolventom
strednej školy s maturitou, ktorí ovládajú ruský jazyk a majú/
mali výborné študijné výsledky.
Ruská strana poskytuje bezplatné štúdium a štipendium podľa
ruských predpisovm hradí zdravotnú starostlivosť. Slovenská
strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť
a príplatok k štipendiu.
Uzávierka žiadostí je 11. februára 2011 v SAIA, n. o.
Súčasťou výberu je osobný pohovor.
Štipendium na celé bakalárske štúdium na základe
ponuky vlády Ruskej federácie (3 – 4 roky)
Štipendium je určené na štúdium všetkých odborov okrem
odborov z oblasti kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy.
Je určené pre maturantov, absolventov stredných škôl
s maturitou alebo študentov vysokých škôl, ktorí ovládajú ruský
jazyk a majú/mali výborné študijné výsledky. Podmienkou je

BULLETIN SAIA 10/2010
13

Téma/PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV
vek do 25 rokov. Ruská strana poskytuje bezplatné štúdium,
štipendium 1100 rubľov/mesiac a zabezpečenie ubytovania na
internáte za tých istých ﬁnančných podmienok ako pre ruských
študentov. Uchádzač si hradí cestovné, zdravotné poistenie a
potrebuje vlastné prostriedky na pokrytie celkových nákladov.
Uzávierka žiadostí je spravidla v apríli.
Predpokladané štipendium na úplné vysokoškolské
štúdium na MGIMO (Moskovský štátny inštitút
medzinárodných vzťahov) www.mgimo.ru
Štipendium je určené študentom VŠ, maturantom
a absolventom strednej školy s maturitou so záujmom
o medzinárodné vzťahy, ktorí aktívne ovládajú ruský
a minimálne jeden ďalší svetový jazyk. Štipendium pokrýva len
náklady za školné. Štipendista si sám hradí cestovné náklady
a náklady na pobyt (200 – 300 USD/mesiac).
Predpokladaná uzávierka žiadostí je v máji 2011.
 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program na bakalárske štúdium
(maximálne 4 roky) s ročnou jazykovou prípravkou
Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka občanom
SR štipendiá na celé bakalárske štúdium s ročným kurzom
čínskeho jazyka. Zoznam univerzít na Taiwane:
www.studyintaiwan.org
Bližšie informácie: Taipejská reprezentačná kancelária
v Bratislave (ﬂoriancicova@taipei.dialtelecom.sk)
a www.roc-taiwan.org/sk.
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci.

PREUKAZY, KTORÉ BY STE MALI MAŤ
Medzinárodný študentský identiﬁkačný preukaz – ISIC
ISIC je celosvetovo uznávaný doklad preukazujúci štatút
študenta denného štúdia na základnej, strednej alebo
vysokej škole. Preukaz vydáva svetová organizácia ISTC pod
záštitou UNESCO.
Preukaz ISIC je možné vystaviť iba študentovi nad 12 rokov,
ktorý je v deň podania žiadosti:
1. študentom denného štúdia na oﬁciálnej uznanej
základnej, strednej alebo vysokej škole
2. študentom denného štúdia na strednej alebo vysokej
škole v zahraničí.
Preukaz okrem iného ponúka zľavy doma a v zahraničí na
vstupnom do historických pamiatok, múzeí, kultúrnych
a športových zariadení, na dopravu, ubytovanie, stravovanie
a iné služby.
Informácie o využití preukazu nájdete na www.istc.org alebo
www.ckm.sk
Európsky preukaz zdravotného poistenia
Na základe Nariadenia Rady EHS pri pobyte v inom
členskom štáte Európskej únie a nečlenských štátoch
Nórsko, Lichtenštajnsko a Island majú všetci slovenskí
poistenci s trvalým bydliskom v SR, cestujúci na dovolenku,
štúdium na stredných alebo vysokých školách, brigádu,
au-pair pobyt, krátkodobú pracovnú cestu, návštevu do
iného členského štátu EÚ, nárok na poskytnutie potrebnej
zdravotnej starostlivosti. Náklady za zdravotnú starostlivosť
v rozsahu, ktorý je krytý verejným zdravotným poistením
v štáte, kde bola poskytnutá, hradí slovenská zdravotná
poisťovňa.
Počas doby, kedy sa zdržujú v štátoch EU a v ďalších
uvedených štátoch, majú slovenskí občania nárok na
ošetrenie za rovnakých podmienok ako domáci poistenci.
To znamená, že pokiaľ si domáci poistenci musia za
poskytovanie zdravotnej starostlivosti priplácať
(tzv. spoluúčasť), musia ju hradiť aj občania SR. Okrem
spoluúčasti by spravidla nemala byť požadovaná žiadna iná
platba – to však platí, pokiaľ je poskytovateľ zdravotnej
starostlivosti napojený na verejný systém zdravotného
poistenia ( t. j., že má zmluvu aspoň s jednou zdravotnou
poisťovňou). U poskytovateľa zdravotného poistenia však
treba preukázať, že ste zdravotne poistený – na to slúži
Európsky preukaz zdravotného poistenia.
O vydanie preukazu je potrebné požiadosť svoju zdravotnú
poisťovňu, tá ho vydá do 30 dní. Preukaz platí 5 rokov.
Keďže preukaz nepokrýva úhradu všetkých nákladov
spojených s liečbou v zahraničí, odporúča sa aj poistenie
v komerčných poisteniach.
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Štipendiá a granty
 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 – štipendiá pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 22. október 2010
Bližšie informácie: www.go8.edu.au

 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

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou
Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy (študijný alebo výskumný pobyt
pre študentov magisterského štúdia a doktorandov; letný kurz modernej hebrejčiny
pre študentov a absolventov vysokej školy, doktorandov a postdoktorandov)
Uzávierka: 4. november 2010 v SAIA
Bližšie informácie: www.saia.sk

 NEMECKO
Štipendijný program nadácie Mummertovcov na celé magisterské štúdium
pre ekonomické, technické a prírodovedné disciplíny – MummertStipendien
Uzávierka: 1. november 2010
Bližšie informácie: www.mummertstiftung.de.

Štipendiá pre novinárov European Journalism-Fellowships
Uzávierka: 1. november 2010
Medzinárodné centrum pre žurnalistiku na Freie Universität Berlin ponúka pre novinárov
dvojsemestrálny program „European Journalism-Fellowships“. Ide o výskumný projekt, ktorého
cieľom je vzájomné získanie a odovzdanie profesionálnych znalostí. Každý účastník bude
mať na starosť vlastný – na mieru šitý program – individuálny novinársky výskumný projekt,
ktorého výsledky budú neskôr publikované. Takáto spolupráca novinárov má napomôcť
rozširovaniu vedomostí o rôznych krajinách, ich kultúrach, ako aj získaniu medzinárodných
kontaktov. Výška mesačného štipendia pri Junior Fellowship (novinári s praxou do 5 rokov) je
od 800 do 1 000 eur, pri Standard Fellowship (novinári s praxou nad 5 rokov) od 1 100 do
1 500 eur. Štipendium je poskytované 10 mesiacov.
Prihlášky zaslané faxom alebo e-mailom nie sú akceptované.
Bližšie informácie: www.ejf.fu-berlin.de.

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá
pre zahraničných študentov (na postgraduálny pobyt pre študentov posledného
ročníka a absolventov bakalárskeho alebo magisterského štúdia, doktortandov
a mladých vedeckých pracovníkov; na študijný pobyt pre študentov a doktorandov
umeleckého zamerania)
Uzávierka: 21. október 2010 v SAIA;
Bližšie informácie www.saia.sk
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Štipendiá a granty
Výskumné štipendiá Sciex-NMSch pre doktorandov a postdoktorandov
(Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)
Uzávierka: 1. november 2010

Bližšie informácie: www.sciex.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

 INÉ ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Štipendiá programu CEEPUS (Central European Exchange Programme
for University Studies) pre študentov vysokých škôl, doktorandov a vysokoškolských učiteľov
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. 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 dvojdňové školenia pre doktorandov z oblasti technických a prírodných vied
slovenských vysokých škôl, SAV a rakúskych vysokých škôl „Prezentácia výskumnej práce
a písanie projektov“. Školenie sa uskutočnia v anglickom jazyku, preto uchádzači musia tento jazyk
ovládať na komunikatívnej úrovni. Školenie sa uskutoční 12. a 13. novembra 2010 v Bratislave,
uzávierka prihlášok je 15. októbra 2010.
Formulár prihlášky je zverejnený na www.aktion.saia.sk. Súčasťou prihlášky je 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

 ŠKOLENIE O PUBLIKOVANÍ VO SVETOVÝCH VEDECKÝCH ČASOPISOCH
Slovenská ekonomická knižnica Ekonomickej univerzity v Bratislave organizuje 15. októbra 2010 o 13.00 h praktické
školenie AUTHORS WORKSHOP, sprievodca publikovaním vo svetových vedeckých časopisoch. Školenie je určené
predovšetkým doktorandom a ďalším vedeckým pracovníkom. Školenie bude v anglickom jazyku.
Registrácia na e-mailovej adrese miriam.vertalova@euba.sk alebo osobne v knižnici.

 SÚŤAŽ MLADÍ PREKLADATELIA
Dňa 23. novembra 2010 sa bude konať štvrtý ročník prekladateľskej súťaže Mladí prekladatelia organizovaný
Európskou komisiou. Tento ročník je venovaný žiakom stredných škôl narodeným v roku 1993, ktorí si chcú otestovať
svoje prekladateľské schopnosti. Žiaci majú za úlohu preložiť text približne na jednu stranu z jedného z 23 oﬁciálnych
jazykov EÚ do iného oﬁciálneho jazyka. Práce ohodnotia prekladatelia Európskej komisie. Najlepší účastníci vyhrajú
trojdňovú cestu so sprievodcom po Bruseli (ubytovanie a cestovné náklady hradí Komisia).
Prihlásiť sa možno do 20. októbra na http://ec.europa.eu/translatores

 CENA SLOVAK TELEKOM PRE PEDAGÓGOV
Cena je určená učiteľom, ktorí na vyučovaní neinformatických predmetov využívajú moderné technológie.
Pedagógovia materských, základných, stredných a špeciálnych škôl môžu prihlásiť projekt, v ktorom opíšu, ako pri
vyučovaní využívajú napríklad notebook, kameru, fotoaparát, projektor, interaktívne tabule, rôzne internetové nástroje
či iné technológie. Projekty možno prihlásiť do 2. novembra 2011. Víťazné projekty získajú 1 400, 900, 550 a 150 eur.
Všetky zaslané práce sa stanú súčasťou Virtuálnej knižnice Ceny Slovak Telekom na webovej stránke súťaže.
V súčasnosti sa v nej nachádza takmer 700 zaujímavých podnetov na spestrenie vyučovania.
Bližšie informácie: http://www.cenast.sk/sk/O-sutazi.st

 KONFERENCIE A SEMINÁRE
 Seminár o spoločných tituloch, Vilnius, 29. október 2010
V litovskom Vilniuse sa koncom októbra uskutoční seminár o spoločných tituloch. Je určený zástupcom vysokých škôl,
ktoré majú záujem realizovať spoločné magisterské alebo doktorandské programy. Uzávierka prihlášok je 18. októbra
2010.
Bližšie informácie: http://www.joiman.eu



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. Hlavným cieľom fóra je podporiť dialóg
o zabezpečení kvality vo vysokoškolskom vzdelávaní a vytvorenie spoločného európskeho chápania kvality.
Uzávierka prihlášok 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



Seminár Mobilita pod lupou, 3. december 2010, Brusel
V belgickom Bruseli sa začiatkom decembra uskutoční seminár ACA (Academic Cooperation Association) Mobilita pod
lupou (Mobility under the magnifying glass: New insights, old challenges, future perspectives). Skorá registrácia na
seminár je do 5. novembra.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=434
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