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Téma/ŠTÚDIUM V ČÍNE A NA TAIWANE
ŠTÚDIUM V ČÍNE, NA TAIWANE, V JAPONSKU A JUŽNEJ KÓREI
V tomto bulletine sme sa rozhodli predstaviť možnosti vysokoškolského štúdia v štyroch ázijských krajinách
– Číne, na Taiwane, v Japonsku a Južnej Kórei.
Okrem geograﬁckej polohy majú spoločné aj to, že podporujú štúdium cudzincov na svojich vysokých
školách. Vlády týchto krajín si uvedomujú, že cudzinci sa po absolvovaní štúdia stávajú ich „vyslancami“ vo
svojich domovských krajinách, pričom internacionalizácia vzdelávania je prínosom aj pre ich školy. Snažia sa,
aby ich školy boli atraktívne pre cudzincov (ponúkajú študijné odbory aj v angličtine, pričom školné
a náklady na pobyt sú porovnateľné, prípadne nižšie ako v iných krajinách). Všetky tieto štyri krajiny
ponúkajú štipendiá alebo granty pre cudzincov. Niektoré majú kvótu pre slovenských občanov, niektoré
ponúkajú otvorené schémy, o ktoré sa môžu uchádzať aj občania Slovenska. Na niektoré štipendiá
(vyplývajúce z bilaterálnej dohody s Čínou a ponúk japonskej a kórejskej vlády) prijíma žiadosti SAIA, n. o.
Cieľové skupiny štipendií (v čase poberania štipendia), na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o.
študent
1. stupňa VŠ

(bakalárske štúdium)

(magisterské/inžinierske
štúdium, postgraduálne
štúdium)

(doktorandské štúdium)

VŠ učiteľ/
výskumný
pracovník

Čína









Japonsko









Kórejská republika







krajina

2. stupňa VŠ

3. stupňa VŠ

ostatné



Mnohé z tamojších univerzít majú vysokú kvalitu. V jednom z najznámejších rankingov, Akademickom
rankingu svetových univerzít (Academic Ranking of World Universities, ARWU) sa v roku 2010 umiestnilo
medzi 500 najlepšími univerzitami 25 japonských, 22 čínskych, 10 kórejských a 7 taiwanských. V prvej
stovke sa umiestnilo 5 japonských univerzít. Celý rebríček je na stránke www.arwu.org.
Ak chcete študovať jazyk v krajine, v ktorej sa ním hovorí, aj na Slovensku pôsobia viaceré agentúry, ktoré
sprostredkovávajú jazykové kurzy čínštiny v Číne a na Taiwane, japončiny v Japonsku a kórejčiny Kórei za
úhradu.

ŠTÚDIUM V ČÍNE A NA TAIWANE
V skratke...

ČÍNSKA ĽUDOVÁ REPUBLIKA
Vysokoškolské vzdelanie v Číne poskytujú univerzity
a odborné vysoké školy (colleges), ktoré sú zamerané
profesne. Univerzity sú rozdelené do viacerých kategórií podľa
toho, či spadajú priamo pod ministestvo školstva, alebo pod
regionálne vlády, resp. vlády autonómnych oblastí.
Zahraniční študenti sa môžu hlásiť iba na univerzity a vysoké
školy, ktoré majú akreditáciu na výučbu zahraničných študentov.
V roku 2007 na nich študovalo 195 503 zahraničných študentov
zo 188 krajín.
Vysokoškolské vzdelávanie v Číne je trojstupňové.
Prvý, pregraduálny stupeň trvá zvyčajne 4 roky, resp. 5 rokov
v odbore medicína a niektorých technických odboroch. Po
úspešnom absolvovaní študent získa bakalársky titul (Xueshi).
Druhý, postgraduálny stupeň predstavuje 3-ročné magisterské
štúdium (Shoshi). Tretí stupeň, doktorandské štúdium
(Boshi), trvá minimálne tri roky.
Podmienky na prijatie
Cudzinci sa môžu hlásiť iba na univerzity a vysoké školy, ktoré
majú akreditáciu na výučbu zahraničných študentov. Je ich
približne 400. Ich zoznam je zverejnený napríklad na portáli
Štúdium v Číne (http://www.studyinchina.net.cn). Študenti sa
môžu hlásiť buď prostredníctvom Čínskej štipendijnej rady,
alebo priamo. Základnou podmienkou je úspešné ukončenie
požadovaného vzdelania. Podmienky jednotlivých škôl sa môžu
líšiť, niektoré môžu vyžadovať certiﬁkát testu HSK (Hanyu
Shuiping Kaoshi – Chinese Proﬁciency Test) na úrovni C.

...Čínska ľudová republika
miestny názov v latinke:
Zhonghua Renmin Gongheguo
Rozloha: 9 597 000 km2
Počet obyvateľov: 1 330 141 295
Hlavné mesto: Peking
Úradný jazyk: štandardná mandarínska čínština
Administratívne územné členenie: 23 provincií (s Taiwanom),
5 autonómnych oblastí a 4 municipality pod priamou
správou (Peking, Šanghaj, Tiencin, Chongqing); 2 osobitné
administratívne oblasti (Hongkong a Macao)
Internetové stránky zastupiteľstiev:
Veľvyslanectvo SR v Pekingu – www.mzv.sk/peking,
Veľvyslanectvo ČĽR v Bratislave – http://sk.chineseembassy.org
...Taiwan
Rozloha: 35 980 km2
Počet obyvateľov: 23 mil.
Hlavné mesto: Tchaj-pej
Úradný jazyk: mandarínska čínština
Administratívne územné členenie: 18 okresov,
5 samospráv a dve zvláštne samosprávy
Internetová stránka zastupiteľstva:
Taipejská reprezentačná kancelária v Bratislave
– www.roc-taiwan.org/sk
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Požadované materiály:
- vyplnená prihláška (formulár je dostupný na stránke
Čínskej štipendijnej rady alebo na čínskom veľvyslanectve),
- doklad o najvyššom ukončenom vzdelaní (maturitné
vysvedčenie alebo diplom s vysvedčením o štátnej skúške
– kópie overené notárom) a o súčasnom štúdiu alebo
zamestnaní,
- vysvedčenia zo strednej školy alebo výpis skúšok z indexu,
- zdravotné potvrdenie na formulári, ktorý je súčasťou
prihlášky (potvrdenie nesmie byť staršie ako 6 mesiacov),
- uchádzači o magisterské alebo doktorandské štúdium
predkladajú dve odporúčania od docentov alebo profesorov,
- umelci predkladajú ukážky svojich prác.

Najlepšie čínske univerzity v roku 2010
podľa Akademického rankingu svetových univerzít
(názvy univerzít ponechávame v angličtine tak, ako ich uvádza ARWU)

Poradie vo svete

Z histórie
Čína je krajina s bohatou históriou. Po prvý raz bola zjednotená
zakladateľom dynastie Qin, prvým známym čínskym cisárom Qin Shi
Huangdi, v roku 221 pred n.l. Cisárstvo (rôzne dynastie) pretrvalo vyše
dvetisíc rokov, do roku 1911, keď vznikla Čínska republika. V roku 1931
Japonsko anektovalo severovýchodnú časť Číny (Mandžusko) a od roku
1937 až do porážky v 2. svetovej vojne v roku 1945 okupovalo veľkú
časť východnej a juhovýchodnej časti krajiny. Po porážke Japonska sa
v Číne rozpútala občianska vojna (1946 – 1949) medzi nacionalistickou
stranou Kuomintang vedenou generálom Čankajškom a Komunistickou
stranou Číny vedenou Mao Ce-Tungom. Po porážke vojsk Kuomintangu
1. októbra 1949 vznikla Čínska ľudová republika. V posledných
desaťročiach 20. storočia Peking postupne presadzoval liberálnejšiu
hospodársku politiku a teóriu postupného otvárania sa svetu. Čína je
v súčasnosti najväčším exportérom na svete.
Ostrovný štát Taiwan, zvaný tiež Formóza, sa dostal pod kontrolu
pevninskej Číny už v 13. storočí, v 17. storočí ho nakrátko ovládli
Holanďania, v rokoch 1895 - 1945 Japonci. V roku 1971 OSN zbavila
Taiwan členstva a na jeho miesto pozvala kontinentálnu ČĽR. Po
historicky prvej návšteve amerického prezidenta Richarda Nixona
v Číne roku 1972 sa začal intenzívnejší rozvoj americko-čínskych
vzťahov, ktorý viedol v roku 1978 k uznaniu pevninskej Číny zo strany
USA ako jedinej, nedeliteľnej krajiny, ktorej súčasťou je aj Taiwan.
Spolupráca medzi USA a Taiwanom sa tiež rozvíjala. Pozemková
reforma, vládne plánovanie, pomoc USA, rozsiahle zahraničné investície
a voľný prístup k univerzitnému vzdelaniu spôsobili ekonomický rozvoj
Taiwanu (zaraďovaného k východoázijským hospodárskym tigrom).
V roku 1999 taiwanská vláda nanovo deﬁnovala svoj vzťah k ČĽR, a to
ako »vzťah dvoch štátov, dvoch Čín«, čo vláda v Pekingu neakceptovala.

1–2

Peking University

151 – 200

1–2

Tsinghua University

151 – 200

3–7

Fudan University

201 – 300

3–7

Nanjing University

201 – 300

3–7

Shanghai Jiao Tong University

201 – 300

3–7

University of Science and Technology
of China

201 – 300

3–7

Zhejiang University

201 – 300

8 – 10

Shandong University

301 – 400

Čínska ľudová republika a ostrov Taiwan, Čínska republika

8 – 10

Sichuan University

301 – 400

8 – 10

Sun Yat – sen University

301 – 400

11 – 22

China Agricultural University

401 – 500

11 – 22

Dalian University of Technology

401 – 500

11 – 22

Harbin Institute of Technology

401 – 500

11 – 22

Huazhong University of Science and
Technology

401 – 500

Čínska ľudová republika pokladá Taiwan za svoju 23. provinciu, ktorá
je dočasne mimo právomoc ústredných orgánov v Pekingu.
Po víťazstve čínskej revolúcie a po založení ČĽR (1949) utiekli na
Taiwan komunistami porazení prívrženci Kuomintangu na čele
s generálom Čankajškom, ktorý tu vyhlásil exilovú vládu Čínskej
republiky. Jedna vláda odmietala uznať druhú, OSN za legitímnu
uznala vládu v Pekingu. Taiwan vo väčšine sveta nie je uznávaný ako
štát, nemá veľvyslanectvá a úlohu veľvyslanectiev plnia taiwanské
ekonomické a kultúrne kancelárie.

11 – 22

Jilin University

401 – 500

11 – 22

Lanzhou University

401 – 500

11 – 22

Nankai University

401 – 500

11 – 22

Southeast University

401 – 500

11 – 22

Tianjin University

401 – 500

11 – 22

Wuhan University

401 – 500

11 – 22

Xiamen University

401 – 500

11 – 22

Xian Jiao Tong University

401 – 500

Zdroj: mzv.sk, dromedar.sk, taiwan.sk

Zdroj: arwu.org

Školné
Školné pre cudzincov samoplatcov je rôzne v závislosti od
typu a stupňa štúdia, ako aj od univerzity. Na prvom stupni
sa pohybuje od 1 800 do 6 400 USD, na druhom stupni od
2 600 do 7 400 USD a na treťom stupni od 2 900 do 8 400
USD ročne, pri krátkodobých pobytoch od 350 do 1 200 USD
mesačne.
Registračný poplatok sa pohybuje od 50 do 100 USD a na
študijný materiál od 30 do 50 USD.
Bližšie informácie sú zverejnené na stránkach jednotlivých
univerzít.

Zdroj: http://www.study-in-china.org/

Na portáli Štúdium v Číne http://www.studyinchina.net.cn (v anglickej
verzii) nájdu záujemcovia okrem informácií o Číne aj interaktívnu mapu
čínskych univerzít, informácie o prihlasovaní či o programoch, ktoré
ponúkajú čínske univerzity v anglickom jazyku.
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V ČÍNE

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi

Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR
v oblasti školstva
Uzávierka žiadostí: 11. február 2011 v SAIA, n. o.
Žiadosť sa podáva v elektronickej podobe na www.saia.sk
prostredníctvom databázy štipendií a grantov. Po podaní
žiadosti v elektronickom systéme treba žiadosť (pdf) vytlačiť,
podpísať, priložiť všetky požadované dokumenty a zaslať
buď poštou, alebo odovzdať osobne do termínu uzávierky.
Uchádzač o štipendium si môže vybrať niektorú zo 161
univerzít, ktoré prijímajú zahraničných študentov v rámci
programov štipendií čínskej vlády. Ich zoznam je na stránke
Čínskej štipendijnej rady www.csc.edu.cn.

Stránka zahraničného oddelenia Pekinskej univerzity
http://www.oir.pku.edu.cn (v anglickej verzii). Záujemcovia tu nájdu
informácie o univerzite, ktorá vznikla v roku 1898 ako prvá národná
univerzita v histórii modernej Číny. V roku 1919 bola najväčšou vysokou
školou v Číne s 2-tisíc študentmi. V súčasnosti má 5 fakúlt, 31 škôl,
45 katedier a 271 výskumných ústavov/centier, na ktorých študuje vyše
30-tisíc študentov, z toho viac ako 2 500 cudzincov.
Podľa rebríčka ARWU je spolu s Tsinghua University najlepšou čínskou
univerzitou.

 ročný študijný pobyt
oprávnený uchádzač
● študent VŠ (prioritne študent sinológie)
● doktorand
podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania
žiadosti
● študenti sinológie: ukončený minimálne 1 semester
● študenti iných odborov ako sinológie: mať akceptačný list,
ukončené minimálne 3 semestre, ovládať čínsky jazyk
alebo iný dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže byť
aj jazyková príprava
● doktorandi zo všetkých odborov: mať akceptačný list,
ovládať čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk – súčasťou
pobytu môže byť aj jazyková príprava
● súčasťou výberu je osobný pohovor

 ročný výskumný pobyt
oprávnený uchádzač
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ
podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania
žiadosti

Stránka zahraničného oddelenia Tsinghua University
http://intlstudent.cic.tsinghua.edu.cn/EN/index.html (v anglickej verzii).
Záujemcovia tu nájdu informácie o univerzite, ktorá vznikla
v roku 1911. V súčasnosti má 15 škôl a 56 katedier, na ktorých študuje
vyše 31-tisíc študentov. Na jeseň 2010 na univerzite študovalo 3 240
študentov zo 122 krajín.

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

 letný jazykový kurz čínskeho jazyka
oprávnený uchádzač
● učiteľ čínskeho jazyka
Zaujímavé webové stránky
www.moe.edu.cn/edoas/en – ministerstvo školstva
www.csc.edu.cn – Čínska štipendijná rada (v sekcii Study in China informácie o štipendiách do Číny pre zahraničných študentov)
www.studyinchina.net.cn – portál Štúdium v Číne
www.edu.cn – Čínska sieť pre vzdelávanie a výskum, podrobné informácie o vzdelávaní, vede a výskume v Číne
http://cck-isc.ff.cuni.cz – Sinologické centrum Karlovej univerzity v Prahe (Česká republika), štipendiá do Číny
www.konfucius.sk – Konfuciov inštitút v Bratislave
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TAIWAN
Vysokoškolské vzdelávanie na Taiwane poskytujú univerzity
a vysoké školy (juniorské vysoké školy, odborné vysoké školy,
umelecké vysoké školy), ktoré sú verejné a súkromné. Väčšina
programov trvá 4 roky. Špecializované bakalárske programy
trvajú dlhšie, stomatológia 6 rokov a medicína 7 rokov.
Univerzity a vysoké školy ponúkajú aj 2- až 4-ročné magisterské
a 2- až 7-ročné doktorandské programy.
Na Taiwane je viac ako 160 vysokoškolských inštitúcií, z nich
vyše 70 percent tvoria univerzity. Mnohé univerzity ponúkajú
študijné programy v angličtine a majú oprávnenie prijímať
cudzincov.
Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolké štúdium je
ukončenie príslušného stupňa vzdelania a ovládanie čínskeho
alebo anglického jazyka. Termín podania prihlášky stanovujú
univerzity, spravidla to býva v marci.

Najlepšie taiwanské univerzity v roku 2010
podľa Akademického rankingu svetových univerzít
(názvy univerzít ponechávame v angličtine tak, ako ich uvádza ARWU)

Poradie vo svete
1

National Taiwan University

101 – 150

2

National Cheng Kung University

201 – 300

3–4

National Chiao Tung University

301 – 400

3–4

National Tsing Hua University

301 – 400

5–7

Chang Gung University

401 – 500

5–7

National Central University

401 – 500

5–7

National Yang Ming University

401 – 500

Zdroj: arwu.org

Školský rok sa delí na dva semestre, prvý je od augusta do
januára, druhý od februára do júla.
ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM NA TAIWANE
 Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: spravidla v marci v Taipejskej reprezentačnej
kancelárii v Bratislave (Mostová 2, tel.: 02/5825 3220,
e-mail: ﬂoriancicova@taipei.dialtelecom.sk)
Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá
pre 4 občanov Slovenskej republiky na
celé bakalárske štúdium (maximálne 4 roky),
magisterské štúdium (maximálne 2 roky) a
doktorandské štúdium (maximálne 3 roky).
Celému štúdiu predchádza ročný jazykový kurz čínskeho jazyka.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
 Štipendiá ICDF (Medzinárodný fond pre spoluprácu
a rozvoj)
Uzávierka: spravidla v marci – apríli podľa typu štipendia

Najlepšou taiwanskou univerzitou podľa rebríčka ARWU je Národná
taiwanská univerzita www.ntu.edu.tw. Bola založená v roku 1928
ako Taihoku Imperial University. Súčasný názov používa od roku 1945.
Napriek tomu, že každoročne zaznamenáva nárast počtu študentov,
počet zahraničných študentov sa od roku 1992 znižuje. Kým v roku
1980 z 13 701 študentov univerzity bolo 2 645 cudzincov, v roku 2009
z 33 393 študentov bolo zahraničných 1 695.
(zdroj: http://acct2009.cc.ntu.edu.tw/acct2009e/acct1/32.doc)

Fond poskytuje štipendiá na celé bakalárske, magisterské
a doktorandské štúdium. Bližšie informácie o štipendijnom
programe ICDF, podmienkach a partnerských vzdelávacích
inštitúciách sú na:
http://www.icdf.org.tw/english/e_affair_train_hr.asp.
 Nadácia Chiang ching-kuo (CCKF)
Uzávierka: 31. december
Cieľom nadácie je podpora výučby čínskeho jazyka a
vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami
z iných krajín. Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom
grantových programov (Ph.D. Dissertation Fellowship; CCK
Post-Doctoral Fellowship).
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw, http://cck-isc.ff.cuni.cz

Na portáli Štúdium na Taiwane
www.studyintaiwan.org je k dispozícii
publikácia Study in Taiwan, v ktorej
záujemcovia nájdu informácie
o vysokých školách a programoch,
ktoré ponúkajú.

Study in

Taiwan
www.studyintaiwan.org

Školné
Výška školného závisí od typu školy. Na verejných je školné
za semester od 25 000 do 30 000 taiwanských dolárov
(približne 780 až 930 USD), na súkromných od 46 000 do
54 000 taiwanských dolárov (približne 1 440 až 1 690 USD).

Zdroj: www.studyintaiwan.org

Na portáli Štúdium na Taiwane www.studyintaiwan.org si záujemcovia
môžu vyhľadať aj štipendiá podľa krajiny pôvodu.
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Zaujímavé webové stránky
www.moe.gov.tw – ministerstvo školstva
www.studyintaiwan.org – informácie pre zahraničných
študentov; zoznam taiwanských vysokých škôl, ktoré prijímajú
cudzincov
www.icdf.org.tw – Medzinárodný fond pre spoluprácu
a rozvoj
www.roc-taiwan.org/sk – Taipejská reprezentačná
kancelária v Bratislave
www.taiwan.sk – stránka o Taiwane

Cudzincom, ktorí chcú prísť na Taiwan, je určená stránka
http://iff.immigration.gov.tw

ŠTÚDIUM V JAPONSKU
V januári 2008 japonská vláda predstavila ambiociózny „Plán
300 000 zahraničných študentov“, ktorého cieľom je dosiahnuť,
aby sa počet zahraničných študentov v Japonsku zvýšil do
roku 2020 na 300-tisíc. V roku 2007 na japonských vysokých
školách študovalo 118 498 cudzincov a v roku 2009 už 132
720 (pre porovnanie, v roku 1983 ich bolo 10 428). Cudzinci
môžu v Japonsku študovať ako samoplatcovia, štipendisti
vlády vysielajúcej krajiny alebo štipendisti japonskej vlády
(tieto štipendiá sa udeľujú od roku 1954). Počet štipendistov
japonskej vlády sa neustále zvyšuje. Kým v roku 1983 ich bolo
2 082, v roku 2007 už 10 020 a v roku 2009 ich bolo 10 168.
Vysokoškolské vzdelávanie v Japonsku poskytuje 5 typov
inštitúcií: univerzity (bakalársky stupeň), postgraduálne školy,
juniorské vysoké školy, odborné vysoké školy (nadstavbové
štúdium) a technické vysoké školy.
Univerzity, ktorých je vyše 700, sú verejné, súkromné
a štátne. Ponúkajú 4-ročné štúdium (ekvivalentné nášmu
bakalárskemu stupňu), s výnimkou medicíny, zubného
a veterinárneho lekárstva, ktoré sa študujú 6 rokov.
Postgraduálne školy ponúkajú magisterské
a doktorandské štúdium. Magisterské dvojročné
a doktorandské trojročné štúdium je možné spojiť do
jedného 5-ročného programu.
Juniorské vysoké školy ponúkajú 2- alebo 3-ročné
študijné programy ako národná ekonomika, sociológia,
pedagogika alebo humanitné štúdiá.
Odborné vysoké školy ponúkajú odborné nadstavbové
štúdium, ktoré sa v Japonsku zaraďuje medzi vysokoškolské
vzdelávanie. Dĺžka štúdia je jeden alebo dva roky v
technických smeroch a disciplínach potrebných pre
každodenný život.

V skratke...
...Japonsko
miestny názov v latinke: Nippon-koku
Rozloha: 377 835 km2
Počet obyvateľov: 127,2 mil.
Hlavné mesto: Tokio
Úradný jazyk: japončina
Administratívne územné členenie: 9 regiónov,
47 prefektúr, 3 300 obecných samospráv
Internetové stránky zastupiteľstiev:
Veľvyslanectvo SR v Tokiu – www.mzv.sk/tokio
Veľvyslanectvo Japonska v SR – www.sk.emb-japan.go.jp
Z histórie
História Japonska sa datuje od roku 660 pred n. l., keď tu podľa
dochovaných legiend vládol prvý japonský cisár. Krajina mala kontakty
s kultúrne vyspelou Čínou a Kóreou. Približne v 5. storočí n. l. Japonsko
prebralo od Číny znakové písmo. Japonsko si budovalo vlastnú
územne nezávislú kultúru, pričom pôvodné náboženstvo šintoizmus
začal vytláčať budhizmus. Silné rodové zákonitosti, vojenské tradície,
samurajstvo a iné zvláštnosti zostali uchovávané s veľkou vážnosťou.
Nové obchodné kontakty so západnou Európou sa začali využívať
až v 16. storočí. Dobre sa rozvíjajúci obchod sa však z obavy pred
prílevom kresťanského náboženstva z vládnych kruhov výrazne
brzdil a rôzne obmedzenia viedli k izolovanosti Japonska. O obnovu
obchodných vzťahov sa snažili mnohé krajiny, pričom úspech dosiahli
až v 19. storočí. Japonsko malo v tom čase militantné ambície, ktoré
vyústili do vojny s Čínou, anektovania Kórey a okupovania mnohých
ostrovov. Vyvrcholením vojenských aktivít bolo spojenectvo Japonska
s Nemeckom počas 2. svetovej vojny. Po jej skončení sa v krajine
uskutočnili zmeny, ktoré viedli k rýchlemu ekonomickému rastu
Japonska a zaradili ho medzi najvyspelejšie krajiny sveta.
Zdroj: mzv.sk,

Technické vysoké školy, ktorých je v Japonsku asi
60, ponúkajú 5-ročné študijné programy pre absolventov
juniorských vysokých škôl v oblastiach ako napríklad
obchodná lodná doprava a inžinierske programy technického
smeru.
Školský rok sa začína na japonských univerzitách každoročne
v apríli a prvý semester sa končí v septembri. Druhý semester
sa začína v októbri a končí sa v marci. Študenti sa obvykle
zapisujú na školu v apríli, ale niektoré univerzity umožňujú zápis
aj v októbri.
Na portáli ministerstva školstva, kultúry, športu, vedy a technológií
http://www.mext.go.jp nájdu záujemcovia zoznamy japonských
vysokoškolských inštitúcií podľa regiónov.
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Základnou podmienkou prijatia na univerzitné štúdium je
ukončené stredoškolské vzdelanie (absolvovaných musí
byť 12 rokov štúdia) a mať najmenej 18 rokov. Niektoré
univerzity akceptujú medzinárodný bakalaureát (International
Baccalaureate).
Časť univerzít využíva pri prijímaní zahraničných študentov
štandardizovaný test EJU (The Examination for Japanese
University Admission for International Students), ktorý zisťuje
znalosť japonského jazyka, vedomosti z vybraných predmetov
a schopnosť testovaného zvládnuť vysokoškolské vzdelanie.
Bližšie informácie o teste sú na stránke
www.jasso.go.jp/eju/index_e.html
Bližšie informácie záujemcovia o štúdium v Japonsku nájdu
na stránke www.studyjapan.go.jp/en/, v časti For Prospective
Students alebo na stránke Organizácie pre služby japonským
študentom www.jasso.go.jp/study_j/index_e.html. Obe stránky
poskytujú praktické informácie o štúdiu v Japonsku, vízových
povinnostiach, univerzitách či jazykových kurzoch japončiny.
Najlepšie japonské univerzity v roku 2010
podľa Akademického rankingu svetových univerzít

Na portáli organizácie JASSO www.jasso.go.jp záujemcovia
o štúdium v Japonsku nájdu Sprievodcu študenta.

(názvy univerzít ponechávame v angličtine tak, ako ich uvádza ARWU)

Poradie vo svete
1

The University of Tokyo

20

2

Kyoto University

24

3

Osaka University

75

4

Nagoya University

79

5

Tohoku University

84

6

Tokyo Institute of Technology

101 – 150

7–9

Hokkaido University

151 – 200

7–9

Kyushu University

151 – 200

7–9

University of Tsukuba

151 – 200

10

Keio University

201 – 300

11 – 17

Hiroshima University

301 – 400

11 – 17

Kanazawa University

301 – 400

11 – 17

Kobe University

301 – 400

11 – 17

Nagasaki University

301 – 400

11 – 17

Okayama University

301 – 400

11 – 17

Tokyo Medical and Dental University

301 – 400

11 – 17

Waseda University

301 – 400

18 – 25

Chiba University

401 – 500

18 – 25

Gunma University

401 – 500

18 – 25

Nihon University

401 – 500

18 – 25

Niigata University

401 – 500

18 – 25

Osaka Prefecture University

401 – 500

18 – 25

The University of Tokushima

401 – 500

18 – 25

Tokyo University of Agriculture and
Technology

401 – 500

18 – 25

Yamaguchi University

401 – 500

Na portáli Štúdium v Japonsku Organizácie pre služby japonským
študentom JASSO http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp záujemcovia
nájdu základné informácie o štúdiu v Japonsku.

Tokijská univerzita (The University of Tokyo, www.u-tokyo.ac.jp)
vznikla v roku 1877 ako prvá národná univerzita v Japonsku. Na jej
10 fakultách a 15 školách študuje v súčasnosti vyše 29-tisíc študentov,
z toho 2 500 cudzincov z vyše 100 krajín.

Zdroj: arwu.org

Školné
Výška školného závisí od typu školy. Priemerný poplatok za prvý rok štúdia na štátnych školách bol 817 800 jenov, na lokálnych
verejných školách 936 435 jenov. Na súkromných školách sa priemerný poplatok líši podľa odboru štúdia a jeho výška bola od
1 106 493 do 5 164 096 jenov. Najdrahšie je štúdium medicíny (5 164 096 jenov) a stomatológie (4 953 511 jenov).

Zdroj: http://www.g-studyinjapan.jasso.go.jp/en/modules/pico/index.php?content_id=17
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V JAPONSKU

 Štipendiá japonských nadácií a inštitúcií

 Štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO

Ročný študijný pobyt pre študentov japanológie
Uzávierka: spravidla vo februári na Japonskom veľvyslanectve
Štipendium je určené pre občanov SR vo veku 18 až 29
rokov, ktorí študujú na vysokej škole japonský jazyk alebo
japonskú kultúru (hlavný odbor štúdia) a chcú sa zdokonaliť
v japonskom jazyku štúdiom na japonskej univerzite, rozšíriť
si znalosti o Japonsku.
Bližšie informácie: www.sk.emb-japan.go.jp

Uchádzači o štipendiá predkladajú žiadosť v rámci databázy
štipendií a grantov na www.saia.sk a zároveň musia doručiť
požadované podkladové materiály v papierovej forme (ako
je uvedené v japonskom formulári žiadosti) do SAIA, n. o.,
do termínu uzávierky. Vybraní uchádzači budú pozvaní na
písomný test a ústny pohovor na Japonské veľvyslanectvo
v Bratislave (spravidla v júli).
Bližšie informácie www.saia.sk a www.sk.emb-japan.go.jp

 štipendium na výskumný pobyt s možnosťou

absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium
Uzávierka: 1. júna 2011 v SAIA, n. o.
oprávnený uchádzač
● študent posledného ročníka VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand
podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania
žiadosti
● ovládať japonský alebo anglický jazyk
● ochota učiť sa japončinu (výučba prebieha v japončine)
● vek menej ako 35 rokov
● mať dobrý zdravotný stav
● akceptačný list (treba predložiť po osobnom pohovore,
do konca augusta 2011)

 štipendium na celé bakalárske štúdium
(ročná jazyková príprava a 4-ročné štúdium)
Uzávierka: 6. júla 2011 v SAIA, n. o.
oprávnený uchádzač
● študent v maturitnom ročníku
● absolvent SŠ
● študenti VŠ do 21 rokov
podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania
žiadosti
● ovládať japonský alebo anglický jazyk na výbornej úrovni
● vek do 21 rokov
● ochota učiť sa japončinu a študovať v japončine

 štipendium na odborné nadstavbové štúdium
pre absolventov stredných škôl
Uzávierka: 17. júla 2011 v SAIA, n.o.
oprávnený uchádzač
● študent v maturitnom ročníku
● absolvent SŠ
● študenti VŠ do 21 rokov
podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania
žiadosti
● ovládať japonský alebo anglický jazyk
● absolvovať minimálne 12 rokov školskej dochádzky
(k marcu 2012)
● vek do 21 rokov
● ochota učiť sa japončinu a študovať v japončine

Matsumaeho medzinárodná nadácia – program pre
postdoktorandov
Uzávierka: spravidla v auguste
Štipendiá na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku
sú určené pre mladých vedcov, ktorí už dosiahli titul PhD.,
alebo absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva
roky pracujú v oblasti výskumu. Ďalšími podmienkami
sú vek do 40 rokov v čase podávania prihlášky a znalosť
anglického alebo japonského jazyka. Štipendium nie je
určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo
pracujú či študujú v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti
uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny.
Uchádzač si sám vyberá prijímajúcu inštitúciu, k žiadosti
musí priložiť akceptačný list.
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif/
Japonská nadácia – program intelektuálnej výmeny
Uzávierka: 29. decembra 2010 na Japonskom veľvyslanectve
Bližšie informácie: www.jpf.go.jp, www.sk.emb-japan.go.jp
Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov,
žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými
aktivitami na poli humanitných a spoločenských vied, alebo
ktorí majú skúsenosti z výskumu, médií alebo neziskových
organizácií. Podmienkou účasti na programe je, aby predmet
výskumu uchádzača súvisel s Japonskom (odbor japanológia
je z programu vylúčený).
Téma výskumu musí spĺňať aspoň jedno z týchto kritérií:
1) začlenenie japonskej tematiky do oblasti špecializácie
uchádzača,
2) byť obojstranne zaujímavá z pohľadu Japonsko
– Východná Európa (vrátane Ruska, strednej Ázie a
Kaukazskej oblasti), alebo Japonsko – Blízky východ, alebo
Japonsko – Afrika.
3) medzinárodná téma (globálne otázky)
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných
technických odborov
Uzávierka: 20. januára 2011
Stáž sa realizuje od septembra do augusta a skladá sa
z týždňového seminára o Japonsku, 4-mesačného
intenzíveho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného
pracovného pobytu vo ﬁrme. O program sa môžu uchádzať
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia
v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné
inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým
škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia.
Bližšie informácie:
www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html
Japonská spoločnosť na propagáciu vedy – program pre
doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: spravidla v marci
Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS)
sú pre postdoktorandov (štandardné a krátkodobé)
a doktorandov (krátkodobé). Podmienkou je kontakt
na japonského školiteľa pred podaním žiadosti a
nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 mesiacov a viac
v predchádzajúcom období. Štandardné štipendium je na
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12 až 24 mesiacov, krátkodobé štipendium na 15 dní až
11 mesiacov. Prihlášky sa podávajú buď prostredníctvom
prijímajúcej organizácie alebo prostredníctvom nominačnej
autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied.
Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english
Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov
Uzávierka: spravidla v septembri
O štipendium Canon Foundation 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.
Bližšie informácie: www.canonfoundation.org
Študijný pobyt európskej mládeže v Japonsku
Uzávierka: spravidla v júli na Japonskom veľvyslanectve
Ministerstvo zahraničných vecí Japonska každoročne ponúka
štipendiá mladým Európanom na desaťdňový študijný pobyt
v Japonsku. Cieľom pobytu je vzbudiť záujem mladých ľudí
o Japonsko. Na pobyt sa môžu prihlásiť mladí ľudia vo veku
od 25 do 35 rokov, ktorí ovládajú anglický jazyk a nie sú
študentmi strednej alebo vysokej školy v dennom štúdiu.
Neakceptujú sa prihlášky žiadateľov, ktorí v minulosti
navštívili Japonsko.
Bližšie informácie: www.sk.emb-japan.go.jp

Program Young Leaders pre zamestnancov štátnej
správy
Uzávierka: spravidla v septembri na Ministerstve
zahraničných vecí SR, Osobný úrad
Program Young Leaders´ Program (YLP) je zameraný na
podporu budúcich lídrov, vedúcich osobností z ázijských
a ďalších krajín. Popri prehlbovaní poznatkov, porozumenia
a pochopenia japonských aspektov má program za úlohu po
môcť pri budovaní kontaktov a sietí medzi lídrami
z rôznych krajín, nadväzovaní priateľských vzťahov
a zlepšení strategicky plánovaných aktivít medzi ázijskými
a inými krajinami vrátane Japonska.
Program YLP je jedným z programov v rámci systému
štipendií japonskej vlády Monbukagakusho: MEXT
(Ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológií).
Celý program trvá 1 rok (od októbra do septembra) a
realizuje sa na National Graduate Institute for Policy Studies
v odbore Verejná a štátna správa/politika (všetky prednášky
a cvičenia prebiehajú v anglickom jazyku).
Bližšie informácie: www.sk.emb-japan.go.jp

Zaujímavé webové stránky
www.mext.go.jp – ministerstvo školstva, kultúry, športu, vedy a technológií
www.studyjapan.go.jp/en/index.html – príručka pre záujemcov o štúdium v Japonsku (v angličtine), obsahuje aj informácie
o japonských štipendiách
www.jasso.go.jp – portál Organizácie pre služby japonským študentom; všeobecné informácie o štúdiu v Japonsku, štipendiá,
zoznam vysokých škôl
www.jasso.go.jp/study_j/documents/degree_english.pdf – programy japonských univerzít ponúkané v anglickom jazyku
www.sk.emb-japan.go.jp – Japonské veľvyslanectvo v Bratislave

ŠTÚDIUM V JUŽNEJ KÓREI
Kórejské ministerstvo školstva, vedy a technológií stanovilo
cieľ, že do roku 2012 prijmú kórejské vysokoškolské inštitúcie
100 000 zahraničných študentov (v roku 2008 to bolo 63 952
študentov zo 143 krajín). Na dosiahnutie tohto cieľa podporuje
štipendijné programy, zlepšuje životné podmienky a podmienky
štúdia a podporuje zlepšenie administratívnej procedúry pre
zahraničných študentov.
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, ktorých je
vyše 400. Existujú 3 typy: štátne, ktoré riadi kórejská vláda,
verejné, ktoré riadi miestna vláda, a súkromné. Univerzity, ktoré
zavádzajú internacionalizáciu, ponúkajú zahraničným študentom
približne 30 % prednášok v anglickom jazyku (toto percento
je vyššie v postgraduálnych programoch) a niektoré založili
medzinárodné fakulty, kde sú všetky prednášky
v anglickom jazyku. Mnoho univerzít zriadilo jazykové centrá,
kde študenti môžu navštevovať intenzívny kurz kórejského
jazyka.
Školský rok sa skladá z 2 semestrov: od marca do augusta
a od septembra do februára.
Pri priímaní študentov sú univerzity autonómne. Od uchádzačov
o prvý stupeň štúdia sa spravidla vyžaduje ukončené
stredoškolské vzdelanie a znalosť jazyka.

V skratke...
...Kórejská republika
miestny názov v latinke: Daehan Min-Guk
Rozloha: 99 408 km2
Počet obyvateľov: 49,77 mil.
Hlavné mesto: Soul
Úradný jazyk: kórejčina
Administratívne územné členenie: 9 provincií, hlavné mesto
s osobitným štatútom a 6 priamo spravovaných metropolitných
miest
Internetové stránky zastupiteľstiev:
Veľvyslanectvo SR v Soule – www.mzv.sk/seoul
Veľvyslanectvo KR v Bratislave – http://svk.mofat.go.kr/eng
Z histórie
Podľa legendy prvé kráľovstvo Ko-Choson vzniklo už v 24. storočí pr.n.l.
Do 7. storočia trvalo obdobie Troch kráľovstiev (Paekche, Koguryo,
Shilla). Dynastia Shilla zjednotila po prvýkrát celý polostrov v roku 676.
Toto obdobie, zvané tiež zlatým vekom kórejskej kultúry, trvalo do 10.
storočia. V rokoch 1392 až 1910 vládla Kórei dynastia Choson. V roku
1910 polostrov na 35 rokov obsadilo Japonsko. Po 2. svetovej vojne
v roku 1945 bola Kórea rozdelená na Severnú a Južnú. Kórejská
republika bola vyhlásená 15. augusta 1948. Medzi oboma Kóreami bola
v 50. rokoch občianska vojna. Začiatkom 60. rokov KR nastúpila cestu
úspešného ekonomického a spoločensko-politického rozvoja
a zaradila sa medzi tzv. „4 ázijských tigrov“, ako jedna z najúspešnejších
novoindustrializovaných krajín.
Zdroj: mzv.sk
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Téma/ŠTÚDIUM V JUŽNEJ KÓREI
ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V KÓREI

 Štipendiá kórejskej vlády
Uchádzači o štipendium kórejskej vlády predkladajú žiadosť
o štipendium SAIA elektronicky na www.saia.sk
v rámci databázy štipendií a grantova zároveň požadované
podkladové materiály v papierovej forme (ako je uvedené
v kórejskom formulári žiadosti) do SAIA, n. o., do termínu
uzávierky.

 štipendium na celé bakalárske štúdium
Uzávierka: 14. január 2011 v SAIA, n.o.
oprávnený uchádzač
● študent v maturitnom ročníku
● absolvent SŠ
● študent nižšieho ročníka VŠ
podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania
žiadosti
● vek do 25 rokov
● kórejský alebo anglický jazyk
● dobrý zdravotný stav

Informácie o možnostiach štúdia záujemcovia nájdu na portáli
Štúdium v Kórei www.studyinkorea.go.kr. Portál prináša informácie
o vzdelávacom systéme, školnom, štipendiách, systéme prihlasovania,
o vízach, kultúre, jazyku a krajine. Ponúka tiež možnosť vyhľadávať
univerzity a študijné programy.
Najlepšie kórejské univerzity v roku 2010
podľa Akademického rankingu svetových univerzít

 štipendium na celé magisterské alebo doktorandské
štúdium
Uzávierka: 27. apríla 2011 v SAIA, n.o.

(názvy univerzít ponechávame v angličtine tak, ako ich uvádza ARWU)

Poradie vo svete

oprávnený uchádzač
● študent v poslednom ročníku bakalárskeho alebo
magisterského štúdia
● absolvent VŠ
● doktorand
podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania
žiadosti
● bakalársky alebo magisterský diplom
● vek do 40 rokov
● kórejský alebo anglický jazyk
● dobrý zdravotný stav

 KDI School of Public Policy and Management
Uzávierka: spravidla v októbri/novembri
Bližšie informácie: www.kdischool.ac.kr

1

Seoul National University

101 – 150

2–4

Korea Advanced Institute of Science
and Technology

201 – 300

2–4

Korea University

201 – 300

2–4

Yonsei University

201 – 300

5–7

Hanyang University

301 – 400

5–7

Pohang University of Science and
Technology

301 – 400

5–7

Sungkyunkwan University

301 – 400

8 – 10

Kyung Hee University

401 – 500

8 – 10

Kyungpook National University

401 – 500

8 – 10

Pusan National University

401 – 500

Zdroj: arwu.org

Štipendium na celé magisterské štúdium so zameraním
verejná politika a manažment sú určené absolventom VŠ
štúdia so znalosťou anglického jazyka. Uprednostnení sú
uchádzači s pracovnými skúsenosťami. V programe nie je
špeciálna žiadosť o štipendium, všetci prijatí zahraniční
študenti sa posudzujú ako uchádzači o štipendium.
Školné
Výška školného závisí od typu školy. Na štátnych univerzitách
je školné za semester od 2 000 do 5 100 USD, na
súkromných od 3 000 do 7 000 USD. Najdrahšie je štúdium
medicíny. Poplatok za prihlášku sa pohybuje od 50 do 150
dolárov.

Zdroj: http://www.studyinkorea.go.kr/

Najlepšou kórejskou univerzitou podľa rebríčka ARWU je Soulská
národná univerzita www.useoul.edu. Bola založená v roku 1946,
v súčasnosti má vyše 26-tisíc študentov, z toho vyše 2-tisíc pochádza zo
zahraničia.

Zaujímavé webové stránky

www.moe.go.kr – ministerstvo školstva, vedy a kultúry
www.studyinkorea.go.kr – informácie pre zahraničných študentov o štúdiu v Kórei
www.niied.go.kr – kórejský Národný inštitút pre medzinárodné vzdelávanie; stránka obsahuje informácie pre zahraničných
študentov
www.keris.or.kr – Kórejské informačné centrum pre vzdelávanie a vedu
www.topik.or.kr – informácie o štandardizovanom teste z kórejčiny (Test of Proﬁciency in Korean – TOPIK)
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Štipendiá a granty
 Databáza štipendií a grantov na www.saia.sk

Od októbra 2010 je záujemcom o štipendiá a granty na webovej stránke SAIA k dispozícii databáza, ktorá umožňuje vyhľadanie informácií
o štipendiách a grantoch podľa rôznych kritérií. Obsahuje ponuky, ktoré administruje SAIA, ako aj základné informácie o ponukách iných
grantových agentúr. V prípade viacerých štipendií a grantov, ktoré spravuje SAIA, sa priamo z databázy možno dostať k podávaniu žiadosti
elektronicky (podrobný postup pri podávaní žiadosti je opísaný v rámci konkrétnej ponuky).



Národný štipendijný program
na podporu mobilít študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov

Mimoriadna výzva

na predkladanie žiadostí o štipendium na pobyty v letnom semestri 2010/2011
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR poverilo SAIA, n. o., zorganizovaním mimoriadneho výberu
štipendistov v rámci Národného štipendijného programu na pobyty v letnom semestri 2010/2011.
Plánované štipendijné pobyty sa môžu realizovať:
- študenti: najskôr od 1. 2. 2011 a najdlhšie do 30. 6. 2011
- doktorandi, výskumníci a vysokoškolskí učitelia: najskôr od 1. 2. 2011 a najdlhšie do 31. 8. 2011
Presné trvanie musí byť uvedené v akceptačnom/pozývacom liste.
Podrobné informácie o podmienkach a možnosť podania žiadosti on-line na

www.stipendia.sk

Termín uzávierky je 24. novembra 2010 do 16.00 CET
Žiadosti, ktoré nebudú riadne podané a doručené v zmysle podmienok programu do termínu uzávierky
a nekompletné žiadosti nebudú posudzované.
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
V súvislosti so sprevádzkovaním databázy štipendií a grantov na ww.saia.sk pri štipendiách, ktoré
administruje SAIA, n. o., sme upravili zverejňovanie informácií o nich v Bulletine SAIA.
Priamo z názvu štipendia sa prekliknete do dotabázy, kde sú zverejnené podrobné informácie.
V bulletine pri týchto ponukách uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo
z názvu).

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Flámskeho spoločenstva
Uzávierka: 18. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, mladí vysokoškolskí učitelia alebo vedeckí pracovníci (do 35 rokov) so
znalosťou anglického, holandského, francúzskeho alebo nemeckého jazyka, ktorí majú akceptačný list
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou SR a vládou Francúzskeho spoločenstva a vládou
Valónskeho regiónu
Uzávierka: 18. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na letný kurz francúzštiny ako cudzieho jazyka
na Univerzite v Liège, 3 týždne
O štipendium sa môžu uchádzať učitelia francúzskeho jazyka a budúci učitelia francúzskeho jazyka, ktorí majú ukončené
minimálne 3 semestre štúdia a ovládajú francúzsky jazyk.
Štipendium na letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry
Slobodnej univerzite v Bruseli) 3 týždne
O štipendium sa môžu uchádzať študenti francúzskeho jazyka VŠ, ktorí majú ukončené minimálne 3 semestre štúdia a
ovládajú francúzsky jazyk.
Štipendium na letnú školu francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov
na Univerzite v Mons, 3 týždne
O štipendium sa môžu uchádzať diplomati a vedúci pracovníci štátnej správy (prioritne MŠVV SR), ktorí ovládajú francúzsky
jazyk (na pokročilej úrovni).

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 4. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ ovládajúci bulharský jazyk, ktorí majú ukončené minimálne 3 semestre štúdia
(študenti bulharského jazyka 1 semester). Akceptačný list je vítaný.
Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci VŠ. Vyžaduje sa akceptačný alebo
pozývací list a znalosť bulharského jazyka alebo iného dohodnutého jazyka (musí byť potvrdený v akceptačnom liste).
Štipendium na letný kurz bulharského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí
pracovníci VŠ so základmi bulharského jazyka.
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Štipendiá a granty
 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi MŠ SR
a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: 25. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi strednej školy, študenti a absolventi vysokej školy a doktorandi.
Štipendium na dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi strednej školy, študenti a absolventi vysokej školy a doktorandi.

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, mládeže
a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu
Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na semestrálny študijný pobyt (5 mesiacov)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre štúdia) a doktorandi. Vyžaduje sa
akceptačný list.
Štipendium na letnú školu slovanských štúdií (1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester štúdia), doktorandi a vysokoškolskí učitelia.
AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január – 15. marec 2011
Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems –
AIPES), ktorý založil Fond pre americké štúdiá (TFAS), ponúka študentom vysokých škôl štipendiá na letný kurz v oblasti
politickej ekonómie, ktorý sa uskutoční od 5. do 27. júla 2011 v Prahe. Kurz prebieha v anglickom jazyku.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/aipes/about

 ČÍNA
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva
Uzávierka: 11. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na ročný študijný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (prioritne sinológie) a doktorandi.
Štipendium na ročný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia.
Štipendium na letný jazykový kurz čínskeho jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať učitelia čínskeho jazyka.

 FÍNSKO
Štipendiá fínskej vlády – Finnish Government Scholarship Pool
Uzávierka: 1. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 3- až 9-mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci VŠ, ktorí ovládajú fínsky, švédsky
alebo anglický jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. Uchádzač sa nesmel zdržiavať vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom
na štipendijný pobyt.
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 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2011
okrem pedagogických stáží pre učiteľov (15. marec 2011), jazykových stáží pre učiteľov (31. marec 2011) a Programu
Copernic (4. marec 2011)
Žiadosti na štipendiá prijíma Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku. Pri jednotlivých typoch štipendií uvádzame
kontakt na pracovníka veľvyslanectva, ktorý poskytuje bližšie informácie o danom type štipendií.
Jazykové štipendiá
(tel.: 02/5934 7732, e-mail: do 31. 1. 2011 aintzane.caralp@diplomatie.gouv.fr,
od 1. 2. 2011 dagmar.hamarova@diplomatie.gouv.fr)
• štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných školách – jazykové stáže (2 až 4 týždne)
• štipendiá pre študentov francúzštiny počas vysokoškolského štúdia (1 mesiac)
• pedagogická stáž pre učiteľov odborných predmetov vo francúzskom jazyku na bilingválnych gymnáziách (2 až 4 týždne)
Univerzitné a vedecké štipendiá
(tel.: 02/5934 7741, e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)
• Program COPERNIC (pre inžinierov, ekonómov a právnikov), postgraduálne štúdium zamerané na manažment
a marketing (12 mesiacov), www.cdi.fr
• Master 2 (bývalé DESS a DEA, 5. ročník), pre piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl
• štipendiá pre doktorandov, výskumná stáž 1 až 6 mesiacov
• štipendium na doktorát pod dvojitým vedením, 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov
Odborné štipendiá/verejná správa
(tel.: 02/5934 7745, e-mail: lakhdar.bouadjenak@diplomatie.gouv.fr)
• štipendiá pre lekárov špecialistov, stáž vo francúzskej nemocnici: 2 až 4 týždne (počas celého roka)
• štipendiá pre zamestnancov verejnej správy (CISAP a CIAP na ENA: max. 1 mesiac; Národná škola pre clá, dane,
kataster: 2 až 4 týždne; odborné stáže – dane, clá: 2 až 4 týždne)
• štipendiá pre právnikov, sudcov a prokurátorov na Medzinárodnom inštitúte ľudských práv v Štrasburgu 1 mesiac (júl)
• štipendiá pre sudcov a prokurátorov na ENM, odborná stáž: 2 až 4 týždne (počas celého roka)
Umelecké štipendiá
(tel.: 02/5934 7705, e-mail: alena.vicikova@diplomatie.gouv.fr)
• štipendiá „Courants“, kultúrny manažment a správa, 1 až 3 týždne (jar – jeseň) pre odborných pracovníkov v oblasti
kultúry (podmienkou je dobrá znalosť francúzskeho jazyka)
Bližšie informácie: www.ifb.sk

 GRÉCKO
Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou
Uzávierka: 18. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi a vedeckí pracovníci ovládajúci grécky, anglický alebo francúzsky jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list.
Štipendium na letný kurz modernej gréčtiny
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre štúdia; študenti gréčtinz 1. semester),
doktorandi, pedagogickí pracovníci VŠ, ktorí majú základy gréckeho jayzka.

 HOLANDSKO
Študijné a výskumné štipendiá programu HUYGENS
Uzávierka: 1. február 2011
Štipendium je určené vynikajúcim študentom posledného ročníka bakalárskeho alebo magisterského štúdia, absolventom VŠ
(maximálne 2 roky po skončení) vo veku do 35 rokov na 6- až 24-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na získanie titulu na
holandskej univerzite. Vyžaduje sa akceptačný list a znalosť holanského alebo anglického jazyka.
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Žiadosť musí byť v elektronickej a papierovej podobe doručená do 1. februára na adresu organizácie Nufﬁc (organizácia
upozorňuje, že v sobotu 29. a v nedeľu 30. januára je zatvorená a nie je jej doručovaná pošta).
Bližšie informácie: http://www.nufﬁc.nl

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na semestrálny pobyt (minimálne 4 mesiace)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) so znalosťou chorvátskeho alebo iného
dohodnutého jazyka. Akceptačný list je vítaný.
Štipendium na výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi o znalosťou chorvátskeho alebo iného dohodnutého jazyka. Akceptačný list je
vítaný.
Štipendium na letný kurz chorvátskeho jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester štúdia), doktorandi, vedeckí pracovníci,
vysokoškolskí učitelia, ktorí majú základy chorvátskeho jazyka.

 INDIA
Štipendiá indickej vlády
Uzávierka: 19. január 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na celé bakalárske štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka strednej školy a absolventi strednej školy so znalosťou
anglického jazyka. Cestovné náklady si hradí štipendista sám.
Štipendium na celé magisterské štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy a absolventi bakalárskeho štúdia so znalosťou anglického jazyka.
Cestovné náklady si hradí štipendista sám.
Štipendium na celé doktorandské štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka vysokej školy a absolventi vysokej školy so znalosťou
anglického jazyka.

 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2011 (pozri stranu 8)

 JORDÁNSKO
Štipendiá Amerického centra orientálneho výskumu (ACOR)
Uzávierka: 1. február 2011
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka viacero štipendií,
o niektoré sa môžu uchádzať študenti/výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti. Vedci s titulom PhD sa môžu uchádzať
o ACOR Publication Fellowship na maximálne 6-mesačný pobyt na vydanie publikácie o jordánskej archeológii, antropológii,
kultúrnych zdrojov alebo histórii. Vysokoškoláci a postraguálni študenti sa môžu uchádzať o podporu účasti na projektoch
archeologického výskumu v Jordánsku, ako Bertt and Sally de Vries Fellowship, Kenneth W. Russell Fellowship,
Harrell Family Fellowship, Pierre and Patricia Bikai Fellowship.
Bližšie informácie o štipendiách sú na stránke centra: http://www.acorjordan.org
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 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky
o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 3. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študent vysokej školy, ktorý má ukončené minimálne 4 semestre štúdia.
Štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk.

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA
Štipendiá kórejskej vlády
Uzávierka: 14. január 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na celé bakalárske štúdium (pozri stranu 10)

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej
republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 28. január 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi (ukončené minimálne 3 semestre), učitelia VŠ, vedeckí pracovníci so znalosťou
moldavského alebo anglického jazyka.
Štipendium na letný kurz moldavského jazyka (21 dní)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester) a učitelia, ktorí majú základy moldavského
jazyka.

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 15. november 2010 v SAIA, n. o.
okrem štipendia pre germanistov na prípravu záverečnej práce (31. január 2011)
Štipendium na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín
Štipendium ERP na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ ekonomických disciplín
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia, absolventi bakalárskeho štúdia, študenti
posledného ročníka vysokých škôl a absolventi vysokých škôl.
Štipendium na letný jazykový kurz nemeckého jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený
minimálne druhý ročník bakalárskeho štúdia. Uchádzať sa nemôžu doktorandi a študenti posledného ročníka so znalosťou
nemeckého jazyka minimálne na úrovni B1.
Štipendium DAAD na študijný pobyt pre germanistov na prípravu záverečnej práce
O štipendium sa môžu uchádzať študenti germanistiky v predposlednom ročníku štúdia.
Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 – 6 mesiacov)
Štipendium na dlhodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (7 – 10 mesiacov)
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Štipendium na celé doktorandské štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať čerství absolventi univerzít, vrátane študentov posledných ročníkov, ktorí budú mať v čase
nástupu na štipendijný pobyt ukončené štúdium.
Štipendium na výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)
Štipendium na výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)
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 bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 15. február 2011
Štipendiá BAYHOST (Das Bayerische Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa/Bavorské vysokoškolské centrum pre
strednú, východnú a juhovýchodnú Európu) sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva
z mesačného príspevku 700 eur alebo 860 eur (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je
možné žiadať opakovane, maximálne trikrát.
Bližšie informácie: www.bayhost.de, www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/stipen_ost.shtml

Berlínsky program pre umelcov
Uzávierka: 1. január 2011
Berliner Künstlerprogramm 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 dostanú štipendium na pokrytie životných
nákladov a budú mať zabezpečené ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).
Bližšie informácie: www.daad-berlin.de, www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/stipendien.html

 NÓRSKO
Štipendijný program Yggdrasil pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 16. február 2011
Grantový program Yggdrasil je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom všetkých odborov na študijný
a výskumný pobyt v Nórsku v trvaní od 1 do 10 mesiacov. Uchádzači o štipendium môžu spolupracovať s univerzitami, múzeami
alebo nezávislými vedeckými inštitúciami, od ktorých k termínu uzávierky predložia pozvanie. Výška štipendia pre doktorandov
je 10 000 NOK a 15 000 NOK pre postdoktorandov mesačne plus 10 000 NOK na počiatočné výdavky.
Bližšie informácie: www.rcn.no/is, www.studyinnorway.no

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na semestrálny študijný pobyt – polonistika
O štipendium sa môžu uchádzať študenti polonistiky, slovakistiky a slavistiky, ktorí majú ukončený minimálne 1 semester
štúdia.
Štipendium na semestrálny študijný pobyt – iné odbory
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre štúdia), ktorí ovládajú poľský alebo iný
dohodnutý jazyk. Je potrebný akceptačný list.
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Štipendium na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi VŠ, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný svetový jazyk uvedený v akceptačnom
liste.
Štipendium na 1- až 10-mesačný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný svetový
jazyk uvedený v akceptačnom liste.
Štipendium na letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester štúdia), doktorandi VŠ, vysokoškolskí učitelia
so základnou znalosťou poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky
a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 4. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študenti rumunčiny 1 semester), ktorí
ovládajú rumunský alebo iný jazyk uvedený v akceptačnom liste. Akceptačný list vítaný.
Štipendium na 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú rumunský alebo
iný jazyk uvedený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa pozývací list.
Štipendium na letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester štúdia), doktorandi VŠ, vysokoškolskí učitelia,
ktorí majú základy rumunského jazyka.

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi MŠ SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 11. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzaťštudent VŠ, ktorí majú ukončených minimálne 5 semestrov štúdia (rusisti 3 semestre), ktorí
ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
Štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ, vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú ruský jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list.
Štipendium na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester štúdia), doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ
a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať kurz (v ruskom
alebo anglickom jazyku).
Štipendium na 2-mesačná jazyková stáž
O štipendium sa môžu uchádzať študenti 2. ročníka odboru ruský jazyk.
Štipendium na celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)
O štipendium sa môžu uchádzaťmaturanti, absolventi SŠ s maturitou (vek do 25 rokov), ktorí ovládajú ruský jazyk.
Štipendium na celé magisterské štúdium (2 roky)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia, absolventi bakalárskeho štúdia (vek do
25 rokov), ktorí ovládajú ruský jazyk.
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Štipendium na celé doktorandské štúdium (ašpirantúra alebo doktorantúra)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka magisterského štúdia a absolventi magisterského
štúdia (vek do 35 rokov), ktorí ovládajú ruský jazyk. Prax v odbore je vítaná.

 SRBSKO
Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky
v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študenti srbského jazyka minimálne
1 semester), ktorí ovládajú srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.
Štipendium na 1- až 9-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre doktorandov
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.
Štipendium na letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ,
vysokoškolskí učitelia, ktorí majú základy srbského jazyka.

 TURECKO
Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: 23. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 2-mesačný letný kurz tureckého jazyka a kultúry
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), absolventi VŠ, doktorandi so základmi
tureckého jazyka vo veku do 40 rokov s dobrým zdravotným stavom.

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Weidenfeld Scholarships & Leadership Programm
Uzávierka: 7. január 2011 (lekárske vedy a filozofia), 21. január 2011 (ostatné odbory)
Štipendiá umožňujú vynikajúcim absolventov vysokých škôl a mladým profesionálom absolvovať postraduálne štúdium na
Univerzite v Oxforde. Uchádzači o štipendium musia mať bakalársky titul. Štipendium pokrýva školné a životné náklady.
Program administruje Inštitút pre strategický dialóg (Institute for Strategic Dialogue, ISD).
Bližšie informácie: www.ox.ac.uk/feesandfunding/prospectivegrad/scholarships/university/weidenfeld a
www.strategicdialogue.org/programmes/weidenfeld-scholarships-programme
Secondary School Scholarship Program – ročné študijné pobyty na prestížnych súkromných stredných
Uzávierka: 30. november 2010
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 otvorila 18. ročník programu štipendijných študijných pobytov na
súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii. Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných
gymnázií a lýceí.
Partnerské organizácie a typy podprogramov vo Veľke Británii:
HMC – ročný študijný pobyt vo Veľkej Británii
Britská HMC umožňuje študentom zo strednej a východnej Európy štúdium na prestížnych britských školách. Školy sú
internátneho typu. O štipendium sa môžu uchádzať len študenti, ktorých rodičia v roku 2010 nedosiahnu kumulovaný príjem
vyšší ako 25 000 GBP. Na prerátanie použite aktuálny kurz NBS.
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HMC Reduced Fee Scheme – ročný až dvojročný študijný pobyt vo Veľkej Británii
Študenti, ktorí majú záujem o štúdium vo Veľkej Británii a spĺňajú podmienky HMC štipendia okrem výšky príjmu ich rodičov,
majú možnosť požiadať o zapojenie do HMC Reduced Fee Scheme (Program zníženého školného). Na základe pohovorov
získajú odporúčanie HMC a budú sa môcť uchádzať o zníženie školného na niektorej zo škôl, ktoré sú členmi HMC. Ak sa
študent rozhodne pre túto možnosť, stane sa štipendistom priamo školy, nie HMC.
Študenti sú vyberaní konkurzom na základe študijných výsledkov, výsledkov jazykového testu SLEP a osobného pohovoru.
Súčasťou prihlášky je potvrdenie o úhrade registračního poplatku 15 eur.
Bližšie informácie: www.osf.sk

 USA
Secondary School Scholarship Program – ročné študijné pobyty na prestížnych súkromných stredných
Uzávierka: 30. november 2010
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 otvorila 18. ročník programu štipendijných študijných pobytov na
súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii. Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných
gymnázií a lýceí.
Partnerské organizácie a typy podprogramov:
ASSIST – ročný študijný pobyt v USA
Americká nezisková organizácia ASSIST združuje 87 amerických súkromných škôl, ktoré ponúkajú štipendiá zahraničným
študentom. Školy sú denného aj internátneho typu. Podmienkou štipendia je zotrvanie v USA počas celých 10 mesiacov.
Davis International Scholars Program – 2- až 3-ročný študijný pobyt v USA
Program ponúka študentom možnosť získať štipendium na štúdium na jednej zo štyroch súkromných internátnych škôl,
ktoré sú členmi programu. Študenti budú školu navštevovať dva až tri roky a štúdium ukončia záverečnými skúškami.
Štipendium je určené predovšetkým ﬁnančne znevýhodneným študentom
Študenti sú vyberaní konkurzom na základe študijných výsledkov, výsledkov jazykového testu SLEP a osobného pohovoru.
Súčasťou prihlášky je potvrdenie o úhrade registračního poplatku 15 eur.
Bližšie informácie: www.osf.sk

 Iné štipendiá a granty
Štipendá Medzinárodného vyšehradského fondu na magisterské, doktorandské a postgraduálne štúdium
Uzávierka: 31. január 2011
● Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)
Štipendiá sú určené občanom krajín V4 (Slovensko, Česko, Maďarsko, Poľsko) na 1- až 2-semestrálny (5- až 10-mesačný)
študijný alebo výskumný pobyt v inej krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.
V čase podávania prihlášky musí mať študent absolvované minimálne 4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný
magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými výsledkami.
● Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarships)
Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov magisterského štúdia pochádzajúcich z krajín V4 na
štúdium na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku,
Chorvátsku, Macedónsku, Moldavsku, Čiernej Hore, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove.
Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory. Študijný/výskumný pobyt trvá 5 alebo 10 mesiacov.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org

Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 20. január 2011

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú v roku 2011/2012 zapísaní na
bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe.
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe
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Google pamätné štipendium Anity Borgovej
Uzávierka: 1. február 2011

The Google Anita Borg Memorial Scholarship je určené študentkám informatiky, výpočtovej techniky, informačných technológií
alebo úzko súvisiacich technických odborov s vynikajúcicmi študijnými výsledkami, ktoré budú v roku 2011/2012 zapísané na
bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe, Blízkom východe alebo Afrike.
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg/emea
Individuálna mobilita žiakov Comenius
Uzávierka: 1. december 2010
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.
Bližšie informácie sú v príručke k Programu celoživotného vzdelávania 2011 (http://ec.europa.eu/education/lifelong-learningprogramme/doc78_en.htm) a na stránke národnej kancelárie programu (Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu www.saaic.sk).

 VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ
KÓREJSKÁ REPUBLIKA
Štipendisti kórejskej vlády na celé magisterské štúdium
Bc. Michael Tyrala, UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, študent
Jana Mudroňová, UMB Banská Bystrica, Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov, študent
Bc. Zoltán Szöke, UK Bratislava, Filozoﬁcká fakulta, študent
Mgr. Ondrej Buchel, UK Bratislava, Fakulta sociálnych a ekonomických vied, absolvent
JAPONSKO
Odporučení uchádzači o štipendium japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO – Research Programme
(uchádzačov musí ešte potvrdiť japonské ministerstvo školstva)
Bc. Martin Drozdík, UK Bratislava, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, študent
Mgr. Hana Bogdanová, UK Bratislava, Filozoﬁcká fakulta, študentka

Náhradník: Bc. Jana Belicová, Univerzita Palackého, Olomouc, Filozoﬁcká fakulta, študentka

MEXIKO
Odporučení uchádzači o štipendium mexickej vlády na 1- až 12-mesačný postgraduálny výskumný
a postdoktorandský pobyt (uchádzačov musí ešte potvrdiť mexické ministerstvo školstva)
Mgr. Art. Katarína Macurová, doktorandka, VŠVU Bratislava, 5 mesiacov
Mgr. Ivan Kováč, doktorand, UMB Banská Bystrica, 4 mesiace

BULLETIN SAIA 11/2010
21

V skratke
 CEEPUS – SIETE SPOLUPRACUJÚCICH VYSOKÝCH ŠKÔL
CEEPUS je výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú Albánsko,
Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Poľsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovenská republika, Slovinsko, Srbsko a Univerzita v Prištine v Kosove. Spolupráca sa realizuje v rámci
sietí pozostávajúcich aspoň z troch vysokých škôl (koordinujúcej a partnerských) z rôznych členských krajín programu
CEEPUS. Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie alebo predĺženie činnosti sietí je 15. januára 2011
na www.ceepus.info
Podmienky pre založenie spolupracujúcej siete:
- vzájomné uznávanie štúdia absolvovaného na hostiteľskej vysokej škole,
- ECTS systém,
- snaha rozvíjať spoločné programy a systém na uľahčenie vzájomného uznania štúdia,
- poskytovanie prednášok, cvičení, seminárov a iných foriem výučby v anglickom, nemeckom alebo francúzskom
jazyku, príp. v jazyku niektorej z členských krajín,
- žiadne študijné a registračné poplatky,
- minimálne dve spolupracujúce vysoké školy v sieti poskytujú niektorý zo spoločných programov (spoločné
vedenie dizertačných a diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom).
Bližie informácie: www.saia.sk

 PROGRAM ĽUDIA 7. RÁMCOVÉHO PROGRAMU EÚ V ROKU 2011
Európska komisia v rámci Programu Ľudia 7RP schválila termíny jednotlivých výziev súvisiacich s pracovným
programom na rok 2011. Celkovo ide o 12 výziev. Celé znenie programu na rok 2011 je k dispozícii na:
ftp://ftp.cordis.europa.eu/pub/fp7/docs/wp/people/m-wp-201101_en.pdf
Prehľad o výzvach Marie Curie Actions 2011
Marie Curie Action

ID výzvy

Otvorenie výzvy

Uzávierka výzvy

IAPP Industry-Academia Partnerships and Pathways
Prepojenia a partnerské vzťahy priemyslu a akademickej sféry

FP7-PEOPLE-2011-IAPP

20. 7. 2010

7. december 2010

NIGHT Researchers‘ Night
Noc výskumníkov

FP7-PEOPLE-2011-NIGHT

28. 9. 2010

12. január 2011

ITN Initial Training Networks
Siete na základnú odbornú prípravu

FP7-PEOPLE-2011-ITN

20. 7. 2010

26. január 2011

EURAXESS Services Network II
Európska sieť servisných centier II

FP7-PEOPLE-2011-EURAXESS-II

14. 10. 2010

27. január 2011

COFUND Co-funding of Regional, National & International
Programmes/Spoluﬁnancovanie regionálnych, národných
a medzinárodných programov

FP7-PEOPLE-2011 -COFUND

20. 10. 2010

17. február 2011

CIG Career Integration Grants, 1st deadline
Granty na integráciu kariéry, 1. uzávierka

FP7-PEOPLE-2011-CIG

20. 10. 2010

8. marec2011

IRSES International Research Staff Exchange Scheme
Medzinárodná výmena pracovníkov vo výskume

FP7-PEOPLE-2011-IRSES

20. 10. 2010

17. marec 2011

NCP Trans-national cooperation among NCPs
Transnárodná spolupráca národných kontaktných bodov

FP7-PEOPLE-2011-NCP

10. 3. 2011

22. jún 2011

IEF Intra-European Fellowships
Vnútroeurópske štipendiá

FP7-PEOPLE-2011-IEF

16. 3. 2011

11. august 2011

IIF International Incoming Fellowships
Medzinárodné štipendiá pre tretie krajiny

FP7-PEOPLE-2011-IIF

16. 3. 2011

11. august 2011

IOF International Outgoing Fellowship
Medzinárodné štipendiá do tretích krajín

FP7-PEOPLE- 2011-IOF

16. 3. 2011

11. august 2011

CIG Career Integration Grants, 2nd deadline
Granty na integráciu kariéry, 2. uzávierka

FP7-PEOPLE-2011-CIG

20. 10. 2010

6. september 2011

 LETNÁ STÁŽ V U.S.STEEL KOŠICE
O letnú stáž, ktorá sa uskutoční v júli a auguste 2011, sa môžu uchádzať študenti odborov hutníctvo, strojárstvo,
elektrotechnika a iné, ktorí v roku 2011 ukončia 4. ročník univerzity alebo vysokej školy a výborne ovládajú anglický
jazyk slovom i písmom a prácu na PC. Záujemcovia sa musia prihlásiť do 28. februára 2011.
Bližšie informácie: www.usske.sk
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 ŠTÚDIUM V OBLASTI JADROVEJ ENERGETIKY VO FRANCÚZSKU
Záujemcovia o štúdium jadrovej energetiky nájdu v októbrovom čísle informačného bulletinu Francúzskeho
veľvyslanectva Štúdium vo Francúzsku/Etudier en France ponuku francúzskych univerzít a vysokých škôl v tejto
oblasti.
Bulletin je k dispozícii na http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Studium_vo_Francuszku_c-5_-_okt_2010.pdf

 SÚŤAŽE
 AniFest 2011
Medzinárodný festival animovaných filmov, ktorý sa bude konať v českých Tepliciach 26. apríla - 1. mája 2011, vyhlásil
medzinárodnú súťaž pre animátorov a filmárov. Do súťaže 10. ročníka AniFestu 2011 je možné prihlásiť krátke,
celovečerné, študentské či televízne animované filmy. Súťaž je otvorená pre snímky dokončené po 1. januári 2009.
Súťažné príspevky je možné prihlásiť do 31. decembra 2010 vyplnením formulára na www.anifest.cz.



Festival video umenia Crosstalk 2011
Umelci z celého sveta môžu prihlásiť svoje videá na festival videoumenia Crosstalk, ktorého štvrtý ročník sa uskutoční
v júni 2011 v Budapešti (Maďarsko). Prihlásené diela musia byť dokončené po 1. januári 2008. Študenti sa môžu
prihlásiť do kategórie S (Student) s videami dokončenými po 1. januári 2007, ktoré netrvajú dlhšie ako 15 minút.
Videá treba prihlásiť do 28. februára 2011.
Bližšie informácie: www.crosstalk.hu

 KONFERENCIE A SEMINÁRE
 Seminár ACA Mobility pod lupou, Brusel, 3. december 2010
V belgickom Bruseli sa v decembri uskutoční ďalší seminár ACA (Academic Cooperation Association) zo série European
Policy Seminars na tému Mobility pod lupou (Mobility under the magnifying glass: New insights, old challenges, future
perspectives).
Bližšie informácie a registrácia: http://www.aca-secretariat.be

Na stránke ACA budú v krátkom čase zverejnené bližšie informácie o seminári Čo je nové v Bruseli? (What‘s new in
Brussels? Recent developments in European policies and programmes), ktorý sa uskutoční 21. januára 2011
v Bruseli a o výročnej konferencii ACA 2011 Imperatív excelentnosti (ACA Annual Conference 2011: The excellence
imperative. World-class aspirations and real-world needs), ktorá sa uskutoční v máji 2011 vo Viedni.

 VEĽTRH VZDELÁVANIA
 Pro Educo, Košice, 23. – 25. november 2010

V košickom Dome techniky sa od 23. do 25. novembra 2010 už po štvrtýkrát uskutoční fórum vzdelávania, kariéry
a inovácií – veľtrh Pro Educo, na ktorom sa predstavia stredné a vysoké školy (slovenské a zahraničné), vzdelávacie
inštitúcie (jazykové školy, subjekty poskytujúce kurzy a školenia, subjekty zabezpečujúce štúdium a prácu v zahraničí),
zamestnávatelia a personálne agentúry. Bližšie informácie o veľtrhu: www.proeduco.sk
Medzi vystavovateľmi bude aj SAIA, n. o., ktorej pracovníci záujemcom poskytnú informácie o štúdiu v zahraničí
a o štipendiách, grantoch a iných možnostiach finančnej podpory štúdia/výskumu v zahraničí, o ktoré sa možu
uchádzať občania Slovenskej republiky.

 SAIA PRIPRAVUJE

DEŇ AKADEMICKEJ MOBILITY
A INTERNACIONALIZÁCIE
Pri príležitosti svojho 20-ročného výročia pripravuje SAIA, n. o., na 13. decembra 2010 sériu podujatí
venujúcich sa problematike internacionalizácie vo vysokoškolskom vzdelávaní a vede. V rámci jedného
dňa sa uskutočnia v Primaciálnom paláci v Bratislave dva odborné semináre zamerané najmä
na podmienky mobility výskumných pracovníkov a konferencia s medzinárodnou účasťou na tému
„Internacionalizácia ako nástroj na posilnenie kvality vzdelávania a výskumu“.
Bližšie informácie o seminároch a konferencii aj s možnosťou prihlásiť sa na uvedené podujatia budú
zverejnené na www.saia.sk v krátkom čase.
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