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Téma/PRÍLEŽITOSTI PRE DOKTORANDOV
PRÍLEŽITOSTI PRE DOKTORANDOV
V tomto bulletine sme sa rozhodli predstaviť štipendijné
príležitosti pre doktorandov. Zamerali sme sa na štipendiá a iné
formy ﬁnančnej podpory študentov 3. stupňa vysokoškolského
štúdia. V nasledujúcom prehľade prinášame ponuky, ktoré
sú určené pre cieľovú skupinu doktorand (krátkodobé alebo
dlhodobé pobyty počas doktorandského štúdia). Neuvádzame
ponuky, o ktoré sa síce môžu uchádzať doktorandi, ale pobyt
môžu absolvovať až po ukončení doktorandského štúdia, tzv.
postdoktorandské štipendiá (tieto môžete nájsť na webstránke
www.saia.sk v databáze štipendií a grantov).
Na niektoré štipendiá prijíma žiadosti SAIA, n. o.
Bližšie informácie o týchto ponukách záujemcovia získajú na
www.saia.sk alebo v pracoviskách agentúry. Pri ostatných
ponukách uvádzame webovú stránku, na ktorej záujemcovia
získajú bližšie informácie.
Samostatne uvádzame štipendiá na celé doktorandské štúdium,
o ktoré sa môžu uchádzať absolventi 2. stupňa vysokoškolského
štúdia, študenti končiacich ročníkov 2. stupňa vysokoškolského
štúdia a v niektorých prípadoch aj doktorandi.
Upozorňujeme aj na niektoré zaujímavé portály, na ktorých
záujemcovia nájdu informácie o doktorandských programoch,
ktoré ponúkajú európske univerzity (www.phdportal.eu),
ako aj o štipendiách, určených pre doktorandov (databáza na
www.saia.sk, www.euraxess.sk, www.scholarshipportal.eu).
Slovenské vysoké školy môžu študentov prijímať len do
akreditovaných študijných programov. Majú ich zverejnené na
svojich webových stránkach. Zoznam akreditovaných študijných
programov je k dispozícii napríklad na portáli iEdu (Centrálny
informačný portál rezortu školstva).

Na portáli saia.sk je databáza, v ktorej si záujemcovia môžu vyhľadávať
štipendiá podľa rôznych kritérií.

Na portáli PhDportal.eu si záujemcovia o doktorandské štúdium môžu
vyhľadať doktorandské programy ponúkané európskymi univerzitami.

ZO ZÁKONA O VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
§ 54 Doktorandský študijný program
(1) Doktorandský študijný program ako študijný program
tretieho stupňa sa zameriava na získanie poznatkov založených
na súčasnom stave vedeckého a umeleckého poznania a najmä
na vlastnom príspevku študenta k nemu, ktorý je výsledkom
vedeckého bádania a samostatnej tvorivej činnosti v oblasti vedy
alebo techniky alebo samostatnej teoretickej a tvorivej činnosti
v oblasti umenia. Absolventi doktorandského študijného programu
získavajú vysokoškolské vzdelanie tretieho stupňa.
(2) Štandardná dĺžka štúdia pre doktorandský študijný program
v dennej forme je najmenej tri roky a najviac štyri roky, v externej
forme najviac päť rokov.
(3) Štúdium podľa doktorandského študijného programu prebieha
podľa individuálneho študijného plánu pod vedením školiteľa.
Podmienkou riadneho skončenia doktorandského štúdia je
vykonanie dizertačnej skúšky, ktorá patrí medzi štátne skúšky,
a obhajoba dizertačnej práce. Dizertačná práca je záverečnou
prácou.
(4) Funkciu školiteľa pre daný študijný odbor môžu vykonávať
učitelia vysokej školy, na ktorej sa uskutočňuje doktorandské
štúdium, a iní odborníci po schválení vo vedeckej rade vysokej školy
alebo fakulty, ak sa doktorandské štúdium uskutočňuje na fakulte.
Funkciu školiteľa pre témy vypísané nevysokoškolskou inštitúciou
môžu vykonávať školitelia schválení touto inštitúciou. [...]
(8) Doktorandské štúdium pozostáva zo študijnej časti a z vedeckej
časti. Študijný plán zostavuje školiteľ a predkladá na schválenie
odborovej komisii.
(9) Študijná časť doktorandského štúdia pozostáva najmä
z prednášok, seminárov a individuálneho štúdia odbornej literatúry
potrebných z hľadiska zamerania dizertačnej práce.
(10) Vedecká časť doktorandského štúdia pozostáva z individuálnej
alebo tímovej vedeckej práce študenta doktorandského štúdia,
ktorá sa viaže na tému dizertačnej práce. Vedeckú časť
doktorandského štúdia odborne garantuje školiteľ.
(11) Súčasťou doktorandského štúdia v dennej forme je
vykonávanie pedagogickej činnosti alebo inej odbornej činnosti
súvisiacej s pedagogickou činnosťou v rozsahu najviac štyroch
hodín týždenne v priemere za akademický rok, v ktorom prebieha
výučba. [...]
(14) Obhajobou dizertačnej práce sa doktorandské štúdium končí.
Preukazuje sa ňou schopnosť a pripravenosť na samostatnú
vedeckú a tvorivú činnosť v oblasti výskumu alebo vývoja alebo na
samostatnú teoretickú a tvorivú umeleckú činnosť.
(15) Absolventom doktorandského štúdia sa udeľuje akademický
titul „doktor“ („philosophiae doctor“, v skratke „PhD.“; skratka
„PhD.“ sa uvádza za menom). Absolventom umeleckých
doktorandských študijných programov (§ 51 ods. 7) sa udeľuje
akademický titul „doktor umenia“ („artis doctor“, v skratke „ArtD.“;
skratka „ArtD.“ sa uvádza za menom).
(16) Doktorandom v oblasti katolíckej teológie sa po absolvovaní
prvej ucelenej časti doktorandského štúdia udeľuje akademický
titul „licenciát teológie“ (v skratke „ThLic.“). Absolventom
doktorandského štúdia v týchto oblastiach sa udeľuje akademický
titul „doktor teológie“ (v skratke „ThDr.“).

Vysokoškolský zákon (Zákon č. 175/2008 Z. z., úplné znenie zákona
č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých
zákonov v znení neskorších predpisov) je dostupný na viacerých
internetových stránkach.
Zákon komplexne rieši postavenie vysokých škôl, ich typy,
ﬁnancovanie, vnútornú štruktúru a jej fungovanie. Deﬁnuje tri stupne
vysokoškolského vzdelania i podrobnosti vysokoškolského štúdia
vrátane prijímania na štúdium a jeho ukončovania. Zákon upravuje aj
akreditáciu študijných programov i postavenie zamestnancov
a študentov vysokých škôl, vrátane platenia školného a poskytovania
štipendií a ďalších foriem sociálnej podpory.
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ŠTIPENDIÁ NA CELÉ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
ČESKÁ REPUBLIKA
CERGE-EI – doktorandské štúdium v oblasti ekonómie
Zameranie: teoretická a aplikovaná ekonómia
Cieľová skupina: absolvent VŠ
Podmienky: výborná znalosť anglického jazyka (doložená
certiﬁkátom); ekonomické vzdelanie je výhodou, nie je však
povinné; solídne matematické znalosti sú výhodou
Poznámky: ponúkaný program na „The Center for Economic
Research and Graduate Education and the Economic Institute
(CERGE-EI)“ je doktorandské štúdium, akreditované v ČR
a USA; program je 4-ročný, počas druhej časti programu sa
realizuje pobyt v partnerských inštitúciách v Západnej Európe
a USA; vybraní uchádzači sa zúčastnia prípravného kurzu v júli
a auguste.
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci
Bližšie informácie: www.cerge-ei.cz/phd/default.asp
ESTÓNSKO

Vyhľadávať doktorandské programy môžu záujemcovia aj na portáli
studia.education.sk

INDIA

Celé doktorandské štúdium
Zameranie: informačné a komunikačné technológie, materiálové
technológie, životné prostredie, biotechnológie, energetika,
zdravie
Žiadosť predkladá estónska univerzita zapojená do programu
Bližšie informácie: www.smartestonia.ee/index.php?page=336&

Štipendiá indickej vlády na celé doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného
výberu
Cieľová skupina: študent posledného ročníka VŠ, absolvent VŠ
Podmienky: anglický jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla v januári v SAIA, n. o.

FRANCÚZSKO
Thèse en co-tutelle – doktorandské štúdium na dvoch
univerzitách
Zameranie:: všetky vedné odbory, študijný pobyt sa realizuje na
univerzite alebo vedeckom pracovisku podľa vlastného výberu
Cieľová skupina: absolvent VŠ, mladý vedecký pracovník
Podmienky: znalosť francúzskeho jazyka (prípadne anglického
jazyka na základe súhlasu francúzskeho školiteľa, v tom prípade
vzniká povinnosť navštevovať kurz francúzštiny počas pobytu vo
Francúzsku)
Doktorandské štúdium sa realizuje na dvoch univerzitách – na
Slovensku a vo Francúzsku. Počas troch rokov strávi doktorand
v rámci každého roka šesť mesiacov na jednej a šesť mesiacov
na druhej univerzite. V priebehu troch šesťmesačných pobytov
vo Francúzsku má doktorand udelené štipendium francúzskej
vlády. Doktorand získava diplom z oboch univerzít.
Možnosť štúdia na dvoch univerzitách na Slovensku a vo
Francúzsku existuje aj v prípade, že kandidátovi je pridelené len
jednorazové štipendium na 1 až 6 mesiacov. Zvyšné mesiace vo
Francúzsku je potrebné ﬁnancovať z iných zdrojov.
Uzávierka prihlášok býva spravidla vo februári na Veľvyslanectve
Francúzskej republiky.
Bližšie informácie: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR,
www.ifb.sk, e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
HONG KONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na
hongkongských univerzitách
Zameranie: všetky vedné odbory
Cieľová skupina: absolvent VŠ
Podmienky: vynikajúce študijné výsledky, výborné predpoklady
na doktorandské štúdium
Štipendium je poskytované na 3 roky (výnimočne na 4 roky)
Prihlášky je možné podávať spravidla od septembra
Bližšie informácie: www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm

KANADA
Štipendium kanadskej vlády na doktorandské štúdium
(The Vanier Canada Graduate Scholarships)
Zameranie:: spoločenské, humanitné, prírodné vedy,
inžinierstvo, zdravotníctvo
Cieľová skupina: doktorand
Podmienky: uchádzača na štipendium nominuje vybraná
kanadská univerzita (zoznam je na stránke)
Trvanie podpory je 3 roky
Uzávierka žiadostí je spravidla v októbri
Bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca
KÓREA
Štipendiá kórejskej vlády na celé doktorandské štúdium
Zameranie:: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného
výberu
Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
Podmienky: magisterský diplom; vek do 40 rokov; kórejský
alebo anglický jazyk; dobrý zdravotný stav
Poznámky: štúdiu predchádza ročná jazyková príprava
Uzávierka žiadostí býva spravidla v apríli v SAIA, n. o.
MAĎARSKO
Štipendiá Maďarskej štipendijnej rady (MÖB) na celé
doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: plynulá znalosť maďarčiny; vek do 35 rokov;
štipendium je podmienečné vzhľadom na prijatie na
doktorandské štúdium; trvanie podpory je 36 mesiacov
Uzávierka žiadostí je spravidla v apríli
Bližšie informácie: www.scholarship.hu
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Štipendiá CEU na doktorandské štúdium aplikovanej
matematiky v anglickom jazyku končiace americkým diplomom

Zameranie: matematika
Podmienky: anglický jazyk

Uzávierka žiadostí je spravidla v marci
Bližšie informácie: www.ceu.hu
MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády na celé doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory s výnimkou zubného lekárstva,
plastickej chirurgie, marketingu, účtovníctva a reklamy a
manažmentu
Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
Poznámky: štipendium je ročné s možnosťou predĺženia na 24
mesiacov; zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt je
uvedený na becas.sre.gob.mx
Uzávierka žiadostí býva spravidla v septembri v SAIA, n. o.
NEMECKO
Štipendiá DAAD na celé doktorandské štúdium (3 roky)
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného
výberu
Cieľová skupina: čerstvý absolvent VŠ, doktorand v 1. ročníku
Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
Štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch; v čase
uchádzania sa o štipendium sa nesmie uchádzač zdržiavať
v Nemecku dlhšie ako 1 rok; odporúča sa, aby sa študenti
prihlásili na medzinárodné doktorandské programy IPP
(www.daad.de/ipp)
Uzávierka žiadostí býva spravidla v novembri v SAIA, n. o.
NOVÝ ZÉLAND
Vládne štipendiá na doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: vynikajúce študijné výsledky; spĺňať kritériá na
doktorandské štúdium na univerzitách na Novom Zélande;
doklad o znalosti anglického jazyka (IELTS, TOEFL, CAE, CPE);
doklad o ekvivalencii získaného vzdelania s americkým (ECE)
alebo britským (UKNARIC); doklad o kontakte s prijímajúcou
organizáciou, školiteľom a konzultovaní výskumného zámeru
Štipendium sa udeľuje na celé výskumné doktorandské štúdium
v trvaní 3 rokov
Uzávierka žiadostí býva spravidla v júli
Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships
RUSKO
Štipendiá na celé doktorandské štúdium vyplývajúce
z Dohody medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom vzdelávania Ruskej
federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania
Zameranie: všetky vedné odbory, štúdium sa realizuje na
verejnej vzdelávacej inštitúcii podľa vlastného výberu, nie je
možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúry, umenia
a medzinárodných vzťahov
Cieľová skupina: študent posledného ročníka magisterského
štúdia, absolvent magisterského štúdia
Podmienky: vek do 35 rokov; ruský jazyk; výborné študijné
výsledky; prax v odbore vítaná
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

Štipendiá vlády Ruskej federácie na celé doktorandské
štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory, štúdium sa realizuje na
verejnej vzdelávacej inštitúcii, nie je možné uchádzať sa na
odbory z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy
Cieľová skupina: študent posledného ročníka magisterského
štúdia, absolvent magisterského štúdia
Podmienky: vek do 35 rokov; ruský jazyk; výborné študijné
výsledky; prax v odbore vítaná
Poznámky: obdobie medzi ukončením štúdia a nastúpením na
štúdium v Ruskej federácii by nemalo presiahnuť tri roky
Uzávierka žiadostí býva spravidla v apríli v SAIA, n. o.
SAUDSKÁ ARÁBIA
Štipendium na doktorandské štúdium technických vied
na KAUST university
Zameranie: technické a prírodné vedy (matematika, fyzika,
chémia, biológia)
Cieľová skupina: absolvent VŠ
Podmienky: anglický jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla v januári
Bližšie informácie: http://www.kaust.edu.sa/admissions/
tokaust/fellowship.html
TAIWAN
Štipendiá Taiwanského štipendijného programu na celé
doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory
Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
Podmienky: uchádzač podáva prihlášku na taiwanskú univerzitu
aj na jazykové centrum príslušnej univerzity (ročný jazykový
kurz čínskeho jazyka); o štipendium sa nesmú uchádzať
študenti, ktorí poberajú/poberali štipendium taiwanskej strany
Štúdiu predchádza ročný jazykový kurz čínskeho jazyka; trvanie
pobytu je 3 roky
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk,
Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava
(e-mail: ﬂoriancicova@taipei.dialtelecom.sk)
Štipendiá ICDF na celé doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory
Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
Informácie o ICDF (Medzinárodný fond pre spoluprácu
a rozvoj), podmienkach a partnerských inštitúciách sú na
www.icdf.org.tw/english/e_affair_train_hr.asp; trvanie podpory
je 3 roky
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci alebo v apríli
Bližšie informácie: Taipejská reprezentačná kancelária,
Bratislava (e-mail: ﬂoriancicova@taipei.dialtelecom.sk)
TURECKO
Štipendiá tureckej vlády na celé doktorandské štúdium
Zameranie:: všetky vedné odbory okrem medicíny
Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
Podmienky: vek do 40 rokov; turecký, anglický alebo francúzsky
jazyk; dobrý zdravotný stav
Poznámky: vyučovací jazyk je turečtina, súčasťou pobytu je
ročná jazyková príprava
Uzávierka žiadostí býva spravidla v apríli v SAIA, n. o.
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÝ/VÝSKUMNÝ POBYT
POČAS DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA
AUSTRÁLIA
Štipendiá austrálskej vlády Australian Awards/
Endeavour Awards
Austrálska vláda poskytuje štipendiá na krátkodobé alebo
dlhodobé štúdium, výskum alebo odborný vývin (Endeavour
Postgraduate Awards, Endeavour Research Awards, Endeavour
Vocational Education and Training Awards, Endeavour Executive
Awards).
Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: výborné študijné/výskumné výsledky, výborná
znalosť anglického jazyka (certiﬁkát TOEFL alebo IELTS)
Podávanie prihlášok spravidla od apríla do júla
Bližšie informácie: www.deewr.gov.au/International/
EndeavourAwards/Pages/Summary.aspx

BIELORUSKO
Dohoda o spolupráci medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
školstva a vedy Bieloruskej republiky
• Štipendiá na 1-až 10-mesačný výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; bieloruský alebo
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
• Štipendiá na kurz bieloruského jazyka

Zameranie: bieloruský jazyk
Podmienky: základy bieloruského jazyka

Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
BULHARSKO

BELGICKO
Program spolupráce vypracovaný v súlade s dohodou
medzi vládou SR a vládou Flámskeho spoločenstva

Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
školstva a vedy Bulharskej republiky

• Štipendiá na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt

• Štipendiá na 1-až 10-mesačný postgraduálny
a výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; anglický, holandský, francúzsky
alebo nemecký jazyk; vek do 35 rokov
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; bulharský jazyk,
príp. iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

Štipendiá excelentnosti WBI

• Štipendiá na letný kurz bulharského jazyka

Výskumný pobyt trvajúci najmenej jeden rok alebo 1- až
3-mesačný výskumný pobyt
Zameranie: prioritné oblasti sú transport a logistika, strojárstvo,
vedy o živote, agro-potravinársky priemysel, aeronautika
– kozmonautika, prípustné sú aj ostatné študijné odbory z iných
vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné)
Bližšie informácie: www.wbi.be/cgi/bin3/render.
cgi?id=0132992_article&userid=&lang=In3

Zameranie: bulharský jazyk
Podmienky: základy bulharského jazyka

Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

Štipendiá a granty možno vyhľadávať aj na slovenskom národnom portáli EURAXESS www.euraxess.sk. Portál má dve samostatné jazykové verzie:
slovenskú a anglickú. Slovenská je určená slovenským výskumníkom, ktorí uvažujú o pôsobení v zahraničí, ale takisto slovenským výskumným
inštitúciám a organizáciám, ktoré by chceli na svojej pôde privítať zahraničných výskumníkov. Anglická verzia poskytuje informácie o Slovensku
zaujímavé pre zahraničných výskumníkov, ktorí uvažujú o pôsobení na Slovensku. Nová verzia portálu (na obrázku) bude spustená v roku 2011.
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CYPRUS

EGYPT

Program spolupráce v oblasti školstva, mládeže
a športu medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva
a kultúry Cyperskej republiky

Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi
MŠ SR a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého
výskumu Egyptskej arabskej republiky

• Štipendiá na krátkodobé alebo dlhodobé odborné
štúdium

Zameranie: štúdium v oblasti manažment, turizmus alebo

v inej oblasti
Podmienky: úradný (grécky, turecký), anglický alebo
francúzsky jazyk; dlhodobý pobyt v trvaní 1 – 3 roky,
krátkodobý pobyt
v trvaní do 6 týždňov
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

• Štipendiá na 3- až 5-mesačný výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; arabský alebo iný dohodnutý
jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
• Štipendiá na kurz arabského jazyka

Zameranie: arabský jazyk
Podmienky: základy arabského jazyka
Poznámky: kurz sa uskutočňuje počas akademického roka

ČESKÁ REPUBLIKA
Protokol medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva,
mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti
vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu
• Štipendiá na semestrálny študijný alebo výskumný
pobyt (5 mesiacov)

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa

realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

v Arabskom vzdelávacom centre; trvanie kurzu je 1 mesiac
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.

ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre doktorandov

Zameranie: štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne zber
materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom
Podmienky: znalosť estónskeho jazyka je výhodou
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci a v októbri
Bližšie informácie: ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

• Štipendiá na letnú školu slovanských štúdií

Zameranie: slovanské štúdiá
Poznámky: trvanie pobytu je 1 mesiac; nevyžadujú sa

preklady dokladov o vzdelaní
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
Štipendijný výskumný pobyt CEFRES pre frankofónnych
doktorandov

Zameranie: humanitné a sociálne vedy; prioritne: antropológia,
história, ﬁlozoﬁa, politické vedy, sociológia, geograﬁa,
ekonómia.
Podmienky: menej ako 35 rokov, štátna príslušnosť krajiny
strednej Európy
Bližšie informácie: www.cefres.cz, cefres@cefres.cz
ČÍNA
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
ČĽR v oblasti školstva
• Štipendiá na ročný študijný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory (prioritne sinológia),
študijný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej
a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; čínsky jazyk, príp. iný
dohodnutý jazyk; súčasťou pobytu môže byť aj jazyková
príprava
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

Štipendiá na 3- až 10-mesačné pobyty pre hosťujúcich
doktorandov
Zameranie: všetky študijné/vedné odbory
Podmienky: uchádzač musí byť zapísaný na doktorandské
štúdium na akreditovanej organizácii v domovskej krajine
a musí sa zaviazať, že bude pokračovať v doktorandskom štúdiu
na domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu
Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita zapojená do programu
Bližšie informácie: www.smartestonia.ee/index.php?page=337&
FÍNSKO
Štipendiá fínskej vlády na 3- až 9-mesačný študijný,
výskumný alebo prednáškový pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje
na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného
výberu
Podmienky: akceptačný list; fínsky, švédsky alebo anglický
jazyk; nezdržiavať sa vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom
na štipendijný pobyt; úplné vysokoškolské vzdelanie
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
CIMO Felowship na 3- až 12-mesačný pobyt
pre mladých vedcov

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje
na univerzite podľa vlastného výberu
Uzávierka podávania žiadostí býva priebežne; žiadosť podáva
fínsky partner na CIMO (Centre for Interantional Mobility)
3 mesiace pred plánovaným pobytom
Bližšie informácie: www.cimo.ﬁ
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Štipendiá na letnú školu v Helsinkách

Zameranie: podľa aktuálnej ponuky kurzov
Podmienky: plynulá znalosť anglického jazyka (jazykový
certiﬁkát)
Uzávierka žiadostí býva spravidla v apríli
Bližšie informácie: www.helsinki.ﬁ/summerschool
FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody
v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej
a vedeckej spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
zahraničných vecí a európskych záležitostí Francúzskej
republiky
• Štipendiá na 1- až 6-mesačné výskumné štipendiá

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa

realizuje na univerzite alebo vedeckom pracovisku podľa
vlastného výberu
Podmienky: pozývací list z prijímajúcej organizácie; znalosť
francúzskeho jazyka (v prípade výskumu iný dohodnutý
jazyk na základe súhlasu vedúceho výskumu); vek do 35
rokov
Poznámky: doktorand študuje aj ukončuje doktorandské
štúdium na slovenskej univerzite. Štipendium sa nevzťahuje
na jazykové študijné pobyty.
Uzávierka prihlášok býva spravidla vo februári na
Veľvyslanectve Francúzskej republiky.
Bližšie informácie: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky
v SR, www.ifb.sk
• Jazykové štipendiá v odbore francúzština

Zameranie: francúzsky jazyk
Podmienky: akceptačný list z prijímajúcej organizácie
Uzávierka prihlášok býva spravidla vo februári na
Veľvyslanectve Francúzskej republiky
Bližšie informácie: www.ifb.sk
Eiffelove štipendiá excelentnosti

Zameranie: inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy

o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy
o životnom prostredí, informačné a komunikačné vedy,
ekonómia a manažment, právo, politické vedy, medzinárodné
vzťahy
Podmienky: znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou,
uchádzač sa však musí zaviazať navštevovať kurz francúzštiny
pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku
Uzávierka žiadostí býva spravidla od septembra do januára
Bližšie informácie: www.egide.asso.fr
Štipendiá na študijné a výskumné pobyty na Ecole
Normale Supérieure v Cachan

Zameranie: matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia,

aplikovaná fyzika, strojárske inžinierstvo, stavebné inžinierstvo,
elektrotechnické inžinierstvo, sociológia, história, ekonómia,
právo a riadenie podnikov, učiteľstvo
Poznámky: dĺžka pobytu min. 6 mesiacov, max. 12 mesiacov
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári
Bližšie informácie: www.ens.cachan.fr

Štipendiá Champagne-Ardenne pre doktorandov
z Nitrianskeho kraja na l’Université de Reims

Zameranie: umenie, jazyky, literatúra, humanitné vedy, právo,
ekonómia, obchod, politológia, spoločenské vedy, zdravotníctvo,
teória a prax fyzických a športových aktivít
Podmienky: byť zapísaný ako doktorand na vysokej škole
v Nitrianskom kraji alebo mať trvalý pobyt v Nitrianskom kraji;
ovládať francúzsky alebo anglický jazyk
Viac informácií o študijných programoch na www.univ-reims.fr
Uzávierka žiadostí je spravidla v máji
Bližšie informácie: www.france.sk,
e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
Ročný doktorandský pobyt l’Université Technologique
de Troyes

Zameranie: veda a technológie (9 špecializácií, hlavne v oblasti
poľnohospodárskych zdrojov), medicína
Podmienky: byť zapísaný ako doktorand na vysokej škole
v Nitrianskom kraji alebo mať trvalý pobyt v Nitrianskom kraji;
ovládať francúzsky alebo anglický jazyk
Viac informácií o študijných programoch na www.utt.fr
Uzávierka žiadostí je spravidla v máji
Bližšie informácie: www.france.sk,
e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
Štipendiá na CNES (Národné stredisko astronomického
výskumu)

Zameranie: inžinierstvo (orbitálne a vesmírne systémy pre
transport), vedy o vesmíre, Zemi, mikrogravitácii
Podmienky: ukončené magisterské/doktorandské štúdium
Poznámky: trvanie pobytu je 1 rok
Uzávierka prihlášok je spravidla v marci
Bližšie informácie: www.cnes.fr/web/CNES-en/7430-researchgrants.php
Štipendiá na IFREMER (Francúzsky vedecký inštitút pre
výskum mora)

Zameranie: podľa návrhu tém inštitútu
Podmienky: ukončené vysokoškolské vzdelanie ekvivalentné

titulu Master 2, alebo doktorandské štúdium
Poznámky: trvanie podpory je 3 roky
Uzávierka žiadostí je spravidla v júli
Bližšie informácie: www.ifremer.fr/ds/animation_scientiﬁque/
bourses/doctorales/appel/index.html
GRÉCKO
Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi
Slovenskou republikou a Helénskou republikou
• Štipendiá na 5- až 10-mesačný výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; grécky, anglický alebo
francúzsky jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
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• Štipendiá na letný kurz modernej gréčtiny

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa

realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: základy gréckeho jazyka
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
Štátna štipendijná nadácia I.K.Y
• Štipendiá na doktorandské štúdium (1 až 4 roky)

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: dobré znalosti angličtiny alebo francúzštiny,
výhodou je znalosť gréčtiny; vek do 35 rokov
Uzávierka žiadostí o štipendium býva spravidla v máji na
Veľvyslanectve Helénskej republiky v Bratislave
Bližšie informácie: www.iky.gr
Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov

Zameranie: v závislosti od typu programu
Uzávierka žiadostí býva spravidla v januári
Bližšie informácie: www.onassis.gr
HOLANDSKO
Štipendiá na letný kurz medzinárodného verejného
alebo súkromného práva na Hague Academy
of International Law

Zameranie: právo
Podmienky: vek do 30 rokov; anglický alebo francúzsky jazyk

Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci
Bližšie informácie: www.hagueacademy.nl

ÍRSKO
Walsh Fellowships Scheme – výskumný program pre
doktorandov

Zameranie: poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ekonomika
poľnohospodárstva a potravinárstva, rozvoj vidieka, vidiecke
prostredie a lesníctvo
Štipendium sa najskôr udeľuje na rok s možnosťou predĺženia
na 3 roky na získanie titulu PhD; študijný pobyt sa realizuje na
rôznych inštitútoch írskeho Úradu pre rozvoj poľnohospodárstva
a potravinárstva Teagasc; projekt musí zodpovedať prioritám
výskumného programu inštitútu
Uzávierka žiadostí býva spravidla v septembri
Bližšie informácie: www.teagasc.ie
IZRAEL
Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu
Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy
• Štipendiá na 8-mesačný študijný alebo výskumný
pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; anglický jazyka alebo
hebrejčina; vek do 35 rokov; ďalšie podmienky stanovené
univerzitou
Uzávierka žiadostí býva spravidla novembri v SAIA, n. o.
• Štipendiá na letný kurz modernej hebrejčiny

Zameranie: moderná hebrejčina
Podmienky: základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk;

vek do 35 rokov
Uzávierka žiadostí býva spravidla v novembri v SAIA, n. o.

CHORVÁTSKO

JAPONSKO

Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky

Program japonskej vlády Monbukagakusho

• Štipendiá na výskumný pobyt (min. 1 mesiac)

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa

realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; chorvátsky alebo iný dohodnutý
jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
• Štipendiá na letný kurz chorvátskeho jazyka

Zameranie: chorvátsky jazyk
Podmienky: základy chorvátskeho jazyka

Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

• Štipendiá na výskumný pobyt s možnosťou
absolvovať celé doktorandské štúdium

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list je potrebné predložiť po
osobnom pohovore; japonský alebo anglický jazyk; ochota
učiť sa japončinu (výučba prebieha v japončine); dobrý
zdravotný stav
Poznámky: prvých 6 mesiacov kurz japonského jazyka;
súčasťou výberu je osobný pohovor a test na japonskom
veľvyslanectve
Uzávierka žiadostí býva spravidla v júni v SAIA, n. o.
JORDÁNSKO
Štipendijné ponuky Amerického centra pre orientálny
výskum

Zameranie: humanitné, prírodovedné a spoločenské vedy
Poznámky: dĺžka pobytu je 2 až 6 mesiacov

Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári
Bližšie informácie: www.acorjordan.org, www.bu.edu/acor
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KANADA

• Štipendiá na letný jazykový kurz

Štipendiá Programu vlády kanadskej provincie Ontário
(Ontario Graduate Scholarship Program)

Zameranie: všetky vedné odbory
Poznámky: štipendium je udeľované na 1 rok (alebo na 2 – 3

trimestre); pobyt sa uskutočňuje na inštitúcii v oblasti Ontário
Uzávierka žiadostí je spravidla v novembri
Bližšie informácie: https://osap.gov.on.ca/OSAPPortal/en/
A-ZListofAid/PRD003015.html
Štipendium Jeana-Clea Godina na štúdium quebeckej
literatúry v Montreale

Zameranie: quebecká literatúra
Poznámky: trvanie podpory je 3 mesiace; pobyt sa musí

uskutočniť v rámci akademického roka
Uzávierka žiadostí je spravidla v máji
Bližšie informácie: www.crilcq.org

Zameranie: litovský jazyk
Podmienky: základy litovského jazyka vítané

Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
LUXEMBURSKO
Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi
SR a Luxemburským veľkovojvodstvom
• Štipendiá na mesačný študijný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; francúzsky jazyk (iný cudzí
jazyk potvrdí prijímajúca strana v akceptačnom liste)
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
• Štipendiá na zdokonaľovací hudobný kurz

Štipendiá Medzinárodnej rady pre kanadské štúdiá

Zameranie: oblasť výskumu sa týka Kanady
Poznámky: trvanie pobytu je 1 až 3 mesiace

Uzávierka žiadostí je spravidla v novembri
Bližšie informácie: www.iccs-ciec.ca/POSTDOC-Guidelines_
en.asp?shownav=2
Štipendiá na výskumné pobyty v kanadských
laboratóriách v oblasti prírodných a technických vied

Zameranie: prírodné a technické vedy
Poznámky: trvanie podpory je 12 až 36 mesiacov počas

doktorandského štúdia
Uzávierka žiadostí je priebežne (podľa vybranej univerzity)
Bližšie informácie: www.nserc-crsng.gc.ca
KAZACHSTAN
Memorandum medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci
v oblasti vzdelávania
• Štipendiá na 3- až 10-mesačný študijno-výskumný
pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej inštitúcii podľa vlastného
výberu
Podmienky: kazašský alebo anglický jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
LITVA
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
• Štipendiá na 3- až 10-mesačný študijný alebo
výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; litovský alebo iný dohodnutý
jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.

Zameranie: hudobné zameranie, interpret
Podmienky: akceptačný list Hudobného konzervatória

v Luxemburgu, www.cml.lu, e-mail: cml@vdl.lu
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
• Štipendiá na semestrálny jazykový pobyt
na Národnom inštitúte jazykov (www.insl.lu)

Zameranie: štúdium francúzskeho jazyka
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
MAĎARSKO
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
školstva MR v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
• Štipendiá na 1-až 10-mesačný doktorandský pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; vek do 35 rokov; maďarský
jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom
liste
Uchádzač sa musí zaregistrovať on-line na www.scholarship.
hu
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
• Štipendiá na letné kurzy maďarského jazyka

Zameranie: maďarský jazyk
Podmienky: základy maďarského jazyka

Uchádzač sa musí zaregistrovať on-line na www.scholarship.
hu
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
Stredoeurópska univerzita v Budapešti
(Central European University in Budapest)
• Štipendiá CEU na letné odborné školy SUN
Podmienky: anglický jazyk
Poznámky: v ponuke sú rôzne kurzy
Uzávierka žiadostí je pre jednotlivé kurzy z ponuky rôzna
(január až marec)
Bližšie informácie: www.ceu.hu/academics/exchange
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• Štipendiá na štúdium – MA, PhD, LLM, SJD

Zameranie: spoločenské a humanitné vedy
Podmienky: znalosť anglického jazyka; ukončené

vysokoškolské štúdium; splnenie špeciﬁckých podmienok pre
jednotlivé programy
Druhy štipendií:
Full CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie, stravu,
vreckové a poistenie;
Partial CEU Scholarship – pokrýva školné, ubytovanie,
príspevok na stravu a poistenie;
Tuition Waiver – odpustenie celého školného alebo jeho
časti; uvedené štipendiá neplatia pre Obchodnú akadémiu
CEU (CEU Business School). Prijatí doktorandi dostávajú
plné štipendium.
Uzávierka podávania žiadostí: november, január a marec
(podľa kompletnosti prihlášky)
Bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk
MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
• Štipendiá na ročný študijný alebo výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory s výnimkou zubného
lekárstva, plastickej chirurgie, marketingu, účtovníctva
a reklamy
a manažmentu
Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
Zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt, je
uvedený na becas.sre.gob.mx
Uzávierka žiadostí býva spravidla v septembri v SAIA, n. o.
• Štipendiá na 3- až 5-mesačný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory s výnimkou zubného
lekárstva, plastickej chirurgie, marketingu, účtovníctva
a reklamy a manažmentu
Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk;
Zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt, je
uvedený na becas.sre.gob.mx
Uzávierka žiadostí býva spravidla v septembri v SAIA, n. o.

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby
– DAAD
• Štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
Poznámky: pobyt je v trvaní 1 – 6 mesiacov; v čase
uchádzania sa o štipendium sa nesmie uchádzač zdržiavať
v Nemecku dlhšie ako 1 rok;
Uzávierka žiadostí býva spravidla v novembri v SAIA, n. o.
• Štipendiá na dlhodobé výskumné pobyty

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
Poznámky: pobyt je v trvaní 7 – 10 mesiacov; v čase
uchádzania sa o štipendium sa nesmie uchádzač zdržiavať
v Nemecku dlhšie ako 1 rok;
Uzávierka žiadostí býva spravidla v novembri v SAIA, n. o.
• Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo
a astronautiku (DLR)

Zameranie: aeronautika, vesmír, doprava a energia
Podmienky: výborná znalosť anglického jazyka, znalosť

nemeckého jazyka je vítaná; vek do 32 rokov
Poznámky: krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty v
ústavoch DLR; 36 mesiacov (PhD štúdium)
Uzávierka žiadostí je v závislosti od typu pobytu a pozície
(aktuálne pozície a uzávierky sa nachádzajú v časti
Current Offers www.daad.de/deutschland/foerderung/
ausschreibungen/09144.de.html)
Bližšie informácie: www.daad.de/deutschland/foerderung/
ausschreibungen/09009.de.html
KAAD – Katolícka akademická zahraničná služba

Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: angažovanosť v cirkvi a spoločnosti (výnimočne sa

MOLDAVSKO
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti
vzdelávania
• Štipendiá na 3- až 10-mesačný stážový a študijný
pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: moldavský alebo anglický jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla v januári v SAIA, n. o.
• Štipendiá na letný kurz moldavského jazyka (21 dní)

Zameranie: moldavský jazyk
Podmienky: základy moldavského jazyka

NEMECKO

môže uchádzať aj príslušník iného náboženstva); dobrá znalosť
nemeckého jazyka; odborná kvaliﬁkácia
Poznámky: doktorandské štipendiá v trvaní max. 3 roky;
Uzávierka žiadostí býva spravidla v máji a v septembri
Bližšie informácie: www.kaad.de, http://kaad.de/stipendien/
osteuropaprogramm/,
informovanie na Slovensku: prof. Peter Volek,
e-mail peter.volek@fphil.ku.sk
Štipendiá Nadácie Hertie

Nadácia Hertie neposkytuje individuálne štipendiá, ale
v spolupráci s ďalšími organizáciami umožňuje získať štipendiá
v týchto programoch:
• Štipendiá pre doktorandov

Uzávierka žiadostí býva spravidla v januári v SAIA, n. o.

Zameranie: germanistika, politológia, právo, podnikové
hospodárstvo (Betriebswirtschaftslehre) a národné
hospodárstvo (Volkswirtschaftlehre)
Podmienky: dobrá až výborná znalosť nemčiny; vynikajúce
odborné výsledky; zanietenie pre daný odbor
Štipendijné programy sú ponúkané v spolupráci s OttoFriedrich-Universität Bamberg (www.uni-bamberg.de)
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a Technische Universität Chemnitz (www.tu-chemnitz.de);
študijné pobyty na 12 mesiacov, výskumné pobyty na 12
mesiacov s možnosťou predĺženia na 18 mesiacov
Bližšie informácie: www.ghst.de
• Doktorandské štipendium v oblasti histórie
na Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas

Zameranie: história (najmä štyri nasledovné oblasti by mali
byť zohľadnené: verejnosť a občianstvo, migrácia a transfer,
štát a samospráva, identita v globálnej perspektíve); vítané
sú hlavne projekty s medzinárodným pohľadom, ktoré
spájajú západoeurópsku s východoeurópskou perspektívou
Podmienky: ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti
histórie; dobrá znalosť nemeckého jazyka a ešte aspoň
jedného európskeho jazyka
Dĺžka trvania štipendia max. 30 mesiacov
Žiadosti sa podávajú priamo na škole
Bližšie informácie: www.ghst.de, http://web.fu-berlin.
de/bkvge/
• Štipendium pre doktorandov v oblasti neurológie

Zameranie: neurológia
Podmienky: vynikajúce výsledky vo svojom odbore;

Štipendiá sú udeľované na dobu 36 mesiacov
Bližšie informácie: www.ghst.de

Štipendiá Nadácie Hermanna Niermanna na univerzite
vo Würzburgu

Zameranie: germanistika
Doktorandské štúdium pre doktorandov germanistiky
na slovenskej univerzite alebo pre záujemcov o získanie
doktorandského titulu na univerzite vo Würzburgu; štipendium
sa udeľuje na jeden rok a je možné ho predĺžiť
Uzávierka žiadostí je každoročne v júni a v decembri
Bližšie informácie: www.g-h-n-s.de (v časti Studienbörse),
www.uni-wuerzburg.de
Štipendium Gerdy Henkel

Zameranie: história
Výskum je možné uskutočniť v jednej z troch inštitúcií
(Deutsches Literaturarchiv Marbach, Herzog August Bibliothek
Wolfenbüttel, Klassik Stiftung Weimar); trvanie štipendia
je 5 mesiacov; uprednostňujú sa výskumné projekty na
interdisciplinárnej báze
Uzávierka prihlášok je spravidla vo februári na príslušnej
inštitúcii
Bližšie informácie: www.dla-marbach.de, www.hab.de,
www.klassik-stiftung.de
Štipendiá a cestovné granty Boehringer Ingelheim
Fonds

Štipendiá Nadácie Hannsa Seidela

Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: odborné a osobnostné kvality; vedomie občianskej

zodpovednosti a aktívna spoločensko-politická angažovanosť;
dobré znalosti nemeckého jazyka; vek do 32 rokov
Štipendium sa udeľuje na výskumnú prácu, prax alebo
dokončenie doktorandského štúdia v trvaní 6 – 12 mesiacov
Výber štipendistov sa uskutočňuje v spolupráci s projektovým
partnerom a partnerskou organizáciou v domácej krajine
uchádzača
Bližšie informácie: www.hss.de/stipendium.html
Štipendium bavorskej vlády na doktorandské štúdium

Podmienky: vek do 30 rokov; ukončené vysokoškolské štúdium
s vynikajúcim prospechom; výborné jazykové znalosti
Poznámky: absolvovanie štúdia na bavorskej vysokej škole;
dĺžka trvania štipendia 1 rok s možnosťou predĺženia celkovo na
tri roky
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári na adrese Bayhostu
Bližšie informácie: www.bayhost.de
Goetheho štipendium durínskeho premiéra
na postgraduálne pobyty

Zameranie: nemecká literatúra, dejiny hudby, umenia, kultúry
a ﬁlozoﬁe, ktoré sa týkajú Durínska a jeho vzťahu k Európe
Podmienky: ukončené VŠ vzdelanie s vynikajúcimi výsledkami;
dobrá znalosť nemeckého jazyka; vek do 35 rokov
Štipendium je na 3-mesačný pobyt na vysokej škole alebo
príslušnom inštitúte v Durínsku
Uzávierka prihlášok je spravidla v máji
Bližšie informácie: www.thueringen.de/de/gebildet/
goethestipendium/

• Štipendium

Zameranie: biomedicína
Podmienky: vek do 27 rokov; osobnostné predpoklady,

kvalitný výskumný projekt, vyhovujúce podmienky vo
vybranej inštitúcii; nepracovať na téme dlhšie ako
6 mesiacov
Štipendium je poskytované na 2 roky s možnosťou
predĺženia o ďalších 12 mesiacov
Žiadosti sa podávajú spravidla vo februári, júni a októbri
• Cestovný grant
Podmienky: doktorand do 30 rokov
Poznámky: cestovný grant je udelený na krátkodobý pobyt
do 3 mesiacov
Uzávierka žiadostí je priebežná, žiadosť je potrebné
predložiť najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou
Bližšie informácie: www.bifonds.de
Štipendium Spoločnosti pre juhovýchodnú Európu

Zameranie: ekonomické, humanitné a spoločenské vedy so
zameraním na problematiku juhovýchodnej Európy
Podmienky: vek do 40 rokov; znalosť nemeckého jazyka
Poznámky: štipendiá sú poskytované záujemcom
z juhovýchodnej Európy (Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Macedónsko, Grécko, Kosovo, Chorvátsko, Čierna
Hora, Moldavsko, Rumunsko, Srbsko, Slovensko, Slovinsko,
Turecko, Maďarsko, Cyprus) na obdobie 28 dní
Uzávierka podávania žiadostí je spravidla v decembri, apríli
a v auguste
Bližšie informácie: www.suedosteuropa-gesellschaft.com
Štipendium Nadácie Zeit na výskum migračných
procesov

Zameranie: spoločenské vedy
Dĺžka poberania štipendia je 1 až 3 roky
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári
Bližšie informácie: www.zeit-stiftung.de/home/index.php?id=45
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Štipendiá Alfreda Toepfera

Zameranie: humanitné a sociálne vedy, divadelné a výtvarné

umenie, hudba, architektúra, poľnohospodárstvo, lesné
hospodárstvo
Podmienky: vek do 30 rokov
Štipendium je udeľované na 1 rok
Uzávierka žiadostí je spravidla v novembri
Bližšie informácie: http://toepfer-fvs.de

pre vedu a výskum; môžu to byť aj archívy, knižnice, múzeá
a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky
a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru
Podmienky: vek do 35 rokov
Trvanie pobytu je 1 až 4 mesiace
Uzávierka žiadostí o štipendium je spravidla v marci a v
októbri
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk
• Štipendiá na letné jazykové kurzy (1 mesiac)

NÓRSKO
Štipendijný program YGGDRASIL

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje
na univerzitách, v múzeách alebo v nezávislých vedeckých
inštitúciách podľa vlastného výberu
Podmienky: pozývací list
Trvanie pobytu je od 1 do 10 mesiacov
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári
Bližšie informácie: www.studyinnorway.no
POĽSKO
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
• Štipendiá na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; poľský jazyk alebo iný svetový
jazyk uvedený v akceptačnom liste
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

Zameranie: nemecký jazyk; Riadiace grémium Akcie
každoročne určí odbor, ktorého študenti sa môžu uchádzať o
štipendium
Uzávierka podávania žiadostí je spravidla v marci
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk
Štipendium Ernsta Macha (na 1 až 4 mesiace)

Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: vek do 35 rokov; byť študentom doktorandského

štúdia mimo Rakúska, alebo mať ukončené doktorandské
štúdium (titul PhD., resp. porovnateľný titul) a pôsobiť na
inštitúcii mimo Rakúska; dobrá znalosť nemeckého alebo
anglického jazyka
Uzávierka prihlášok spravidla v marci a v septembri
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
Institut für Wissnschaften vom Menschen
• Visiting Fellowships (6 mesiacov)

Zameranie: humanitné a spoločenské vedy
Podmienky: vek do 35 rokov

Bližšie informácie: www.iwm.at

• Štipendiá na letný kurz poľského jazyka

• Junior Visiting Fellowships (6 alebo 10 mesiacov)

Zameranie: poľský jazyk
Podmienky: základná znalosť poľského jazyka

Zameranie: humanitné a spoločenské vedy
Podmienky: vek do 35 rokov

Prednosť majú slovakisti a polonisti; trvanie 3 až 4 týždne
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

Bližšie informácie: www.iwm.at
RUMUNSKO

PORTUGALSKO
Štipendiá Inštitútu Camões na 8-mesačný študijný
alebo ročný výskumný pobyt

Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
školstva, výskumu a mládeže Rumunska

Zameranie: štúdium alebo výskum portugalského jazyka

• Štipendiá na 3- až 10-mesačný vedecký alebo
výskumný pobyt

Podmienky: akceptačný list z portugalskej univerzity; znalosť

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: pozývací list; rumunský alebo iný jazyk uvedený
v akceptačnom liste
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

RAKÚSKO

• Štipendiá na letný kurz rumunského jazyk, kultúry
a literatúry

a kultúry

portugalského jazyka; ďalšie podmienky v závislosti od
programu
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci
Bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede
a vzdelávaní
• Štipendiá Ernsta Macha Akcie Rakúsko – Slovensko

Zameranie: rumunský jazyk, kultúra a literatúra
Podmienky: základy rumunského jazyka

Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.

Zameranie: všetky vedné odbory; výskumný pobyt sa
realizuje na niektorej zo štátnych univerzít, v Rakúskej
akadémii vied
a odborných vysokých školách (Fachhochschule) v rámci
odborov ﬁnancovaných prevažne zo Spolkového ministerstva
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RUSKO

SRBSKO

Dohoda medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom vzdelávania
Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania

Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky
a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky
v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu

• Štipendiá na 1-až 10-mesačný výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa

realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu, okrem umeleckej
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; ruský jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
• Štipendiá na 1-mesačný letný kurz ruského jazyka

Zameranie: ruský jazyk
Podmienky: ruský jazyk; lekárske potvrdenie o spôsobilosti

absolvovať kurz (v ruskom alebo anglickom jazyku)
Poznámky: kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského
jazyka A. S. Puškina v Moskve
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
• Štipendiá na výskumný pobyt a jazykovú stáž

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej inštitúcii
Podmienky: vek do 35 rokov
Uzávierka žiadostí býva spravidla v apríli v SAIA, n. o.
SLOVINSKO
Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry
medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom kultúry a cestovného
ruchu SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu
Slovinskej republiky
• Štipendiá na 3- až 10-mesačný študijný alebo
výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; slovinský alebo iný dohodnutý
jazyk; vek do 35 rokov
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
• Štipendiá na seminár slovinského jazyka, literatúry
(pre slavistov a slovakistov)

Zameranie: slovinský jazyk a literatúra
Podmienky: slovinský jazyk

Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
• Štipendiá na letnú školu slovinského jazyka

Zameranie: slovinský jazyk
Podmienky: základy slovinského jazyka

Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.

• Štipendiá na 1-až 9-mesačný výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: srbský alebo iný dohodnutý jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
• Štipendiá na letné semináre srbského jazyka,
literatúry a kultúry

Zameranie: srbský jazyk, literatúra a kultúra
Podmienky: základy srbského jazyka
Poznámky: kurz prebieha v Belehrade

Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
ŠPANIELSKO
Štipendiá Ministerstva zahraničných vecí Španielskeho
kráľovstva

Zameranie: v závislosti od programu
Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk (okrem letného

kurzu španielčiny)
Typy štipendijných pobytov
- postgraduálne, doktorandské štúdium a výskum
- letný kurz španielskeho jazyka kultúry
Uzávierka žiadostí býva spravidla v januári a vo februári, podľa
typu štipendia
Bližšie informácie: www.aecid.es/web/es/becas,
kultúrne oddelenie španielskeho veľvyslanectva
(e-mail: katarina.zubacka@mae.es)
ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia
pre štipendiá pre zahraničných študentov
• Štipendiá na 9-mesačný postgraduálny pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; nemecký, francúzsky alebo
taliansky jazyk, príp. anglický jazyk; vek do 35 rokov
Poznámky: štipendium je možné využiť iba na študijné
pobyty na švajčiarskych univerzitách a technických vysokých
školách
Uzávierka žiadostí býva spravidla v októbri v SAIA, n. o.
• Štipendiá na 9-mesačný študijný pobyt pre
umelcov

Zameranie: umelecké zameranie
Podmienky: akceptačný list; nemecký, francúzsky alebo

taliansky jazyk, príp. anglický jazyk; vek do 35 rokov
Poznámky: štipendium je možné využiť iba na študijné
pobyty na umeleckých školách a konzervatóriách
Uzávierka žiadostí býva spravidla v októbri v SAIA, n. o.
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Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
• Štipendiá na výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa

realizuje verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
zapojenej do programu
Podmienky: Dĺžka pobytu musí byť násobkom 6 mesiacov;
pobyt doktorandov môže trvať min. 6 a max. 24 mesiacov,
Žiadosť sa pripravuje v spolupráci medzi oprávnenou
slovenskou a švajčiarskou organizáciou (vysokou školou,
resp. SAV), žiadosť za všetky zúčastnené strany predkladá
tútor štipendistu na švajčiarskej strane, žiadosť sa zasiela
Rektorskej konferencii švajčiarskych univerzít (CRUS)
Uzávierka žiadostí býva spravidla v apríli
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.sciex.sk
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku
(CERN)
• The Doctoral Student Programme in Engineering
and Applied Science

Zameranie: prírodovedné, technické vedy, aplikované vedy
s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky

Podmienky: uchádzač je zapísaný na doktorandské štúdium,

resp. plánuje doktorandské štúdium (nemusí byť určená
výskumná téma)
Uzávierka žiadostí o štipendium býva spravidla v marci,
v auguste a v septembri
Bližšie informácie: www.cern.ch,
http://humanresources.web.cern.ch/humanresources/
external/general/HN.recruitment

• Štipendiá na 2-mesačný letný kurz tureckého
jazyka a kultúry

Zameranie: turecký jazyk
Podmienky: základy tureckého jazyka; vek do 40 rokov;

dobrý zdravotný stav
Poznámky: kurz sa koná v Ankare, Istanbule, Izmire, Burse,
Kayseri, Antalyi a Samsune; trvá od 1. 7. do 31. 8.
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári v SAIA, n. o.
UKRAJINA
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom
vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
• Štipendiá na 1-až 10-mesačný výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; ukrajinský alebo
ruský jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
• Štipendiá na seminár ukrajinského jazyka

Zameranie: ukrajinský jazyk
Podmienky: základy ukrajinského jazyka
Poznámky: predpokladaný nástup v septembri; kurz trvá 21
dní
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci v SAIA, n. o.
USA
Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny
v Slovenskej republike

TALIANSKO
Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho
programu ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej
republiky a vládou Talianskej republiky

Zameranie: podpora kultúrnej spolupráce a rozširovanie
poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; taliansky alebo
anglický jazyk
Poznámky: štipendiá sa udeľujú v dĺžke 3, 6, 9 alebo 12
mesiacov, alebo na krátke jazykové kurzy a kurzy talianskej
kultúry v trvaní 1 až 3 mesiace.
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci elektronicky na
stránke talianskeho ministerstva zahraničných vecí
borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp
Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave
www.iicbratislava.esteri.it (e-mail: milan.bariak.iic@esteri.it)

• Fulbrightové štipendiá na postgraduálne štúdium

Zameranie: všetky vedné odbory s výnimkou klinickej

medicíny

Podmienky: ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na
magisterskej úrovni; výborné študijné výsledky (študijný
priemer je 1,5 alebo jeho ekvivalent B+); výborná znalosť
anglického jazyka (jazykový test TOEFL, minimálny počet
bodov z testu na počítači je 230, ibT 90); slovenské
štátne občianstvo a trvalý pobyt v SR; nebyť absolventom
americkej vysokej školy resp. nepôsobiť v USA dlhší čas
(semester, rok atď.)
Štipendium je určené na 10-mesačné postgraduálne štúdium
na univerzite alebo inštitúcii v USA
Uzávierka žiadostí býva spravidla v júni
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, ofﬁce@fulbright.gov.sk

Štipendiá pre výskum alebo univerzitné štúdium

TURECKO

Zameranie: záležitosti EÚ alebo vzťahov medzi EÚ a USA
Podmienky: byť odborníkmi (decision makers, policy makers,

Štipendiá tureckej vlády
• Štipendiá na 2- až 8-mesačný výskumný pobyt

Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa
realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii
podľa vlastného výberu
Podmienky: vek do 45 rokov; turecký, anglický alebo
francúzsky jazyk; dobrý zdravotný stav
Poznámky: akceptačný list; trvanie pobytu 2 až 8 mesiacov
Uzávierka žiadostí býva spravidla v apríli v SAIA, n. o.

uchádzači z priemyslu, médií, politiky, administrátori v oblasti
vzdelávania a verejnej správy); minimálne 2 roky pracovnej
skúsenosti od získania bakalárskeho titulu; akademická/
profesionálna skúsenosť aspoň v dvoch členských štátoch EÚ;
zodpovedajúca akademická alebo profesionálna kvalita; výborná
znalosť angličtiny
Bližšie informácie: informácie, komunikáciu a výberové
konanie zabezpečuje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi
USA, Belgickom a Luxemburgom (Royal Library, Boulevard de
l’Empereur, 4, Keiserslaan, 1000 Brussels, Belgium),
adviser@fulbright.be, www.fulbright.be
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Štipendijný program University od South Alabama
na podporu slovenských študentov, pedagógov a výskumných
pracovníkov

Zameranie: všetky vedné odbory
Poznámky: štipendiá na 1 alebo 2 semestre

Uzávierka žiadostí býva spravidla v júni
Bližšie informácie: www.southalabama.edu/oie/hookerkubik/
Symantec Research Labs Graduate Fellowships

Zameranie: technické vedy
Poznámky: štipendium je udeľované na 1 rok, s možnosťou

predĺženia na dva roky
Uzávierka žiadostí je spravidla v decembri
Bližšie informácie: www.symantec.com/about/careers/college/
fellowship.jsp

na School of Advanced Study, The Warburg Institute
v Londýne
Uzávierka žiadostí býva spravidla v decembri
Bližšie informácie: warburg.sas.ac.uk/Fellowships/Shortt.htm
Scottish Czech and Slovak Summer Scholarship Fund

Zameranie: podľa ponuky letných škôl v Škótsku
Podmienky: dobré znalosti anglického jazyka
Poznámky: výhodou je záujem o škótsku kultúru v rámci štúdia

Uzávierka žiadostí je spravidla v apríli
Bližšie informácie: www.scsssfund.org.uk/awards.htm

INÉ ŠTIPENDIÁ A GRANTY
ŠTIPENDIÁ A GRANTY SLOVENSKÝCH NADÁCIÍ

9-mesačné štipendium pre postdoktorandov na
študijno-výskumný pobyt na Johns Hopkins University
(The Austrian Marshall Plan Foundation Fellowships in Central
European Studies)

Zameranie: stredoeurópske štúdiá
Podmienky: anglický jazyk

Uzávierka žiadostí je spravidla v marci
Bližšie informácie: www.marshallplan.at/johns-hopkins/
Stáže Svetovej banky

Zameranie: ekonómia, humanitné a spoločenské vedy,
poľnohospodárstvo, životné prostredie, iné príbuzné odbory
Podmienky: výborná znalosť anglického jazyka
Poznámky: trvanie pobytu minimálne 1 mesiac
Podávanie prihlášok na zimný termín (december – marec)
je spravidla v septembri a októbri, na letný termín (jún
– september) v decembri a v januári
Bližšie informácie: http://go.worldbank.org/IY07OW3WQ0
Výskumné umelecké granty na pobyt v J. Paul Getty
Trust

Zameranie: umenie
Poznámky: trvanie pobytu je od septembra do júna

Uzávierka podávania žiadostí je spravidla v novembri
Bližšie informácie: www.getty.edu
VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendiá na The Warburg Institute
• Štipendiá na dlhodobý výskumný pobyt

Zameranie: história, kultúra
Podmienky: doktorand s minimálne jedným rokom výskumu

na dizertačnej práci
Poznámky: trvanie 2 až 3 roky; pobyt sa realizuje na School
of Advanced Study, The Warburg Institute v Londýne
Uzávierka žiadostí býva spravidla v decembri
Bližšie informácie: warburg.sas.ac.uk/Fellowships/Longt.htm
• Štipendiá na krátkodobý výskumný pobyt

Zameranie: história, kultúra
Podmienky: doktorand s minimálne jedným rokom výskumu

na dizertačnej práci
Poznámky: trvanie 2, 3 alebo 4 mesiace; pobyt sa realizuje

Nadácia Tatra banky – Grantový program Študenti do
sveta

Zameranie: všetky vedné odbory; uprednostnení sú študenti
ekonómie, práva, manažmentu a IT
Podmienky: denné štúdium; vek do 30 rokov
Poznámky: granty sú poskytované na pokrytie časti nákladov
spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre),
letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej
z renomovaných univerzít v zahraničí
Uzávierka žiadostí je spravidla v apríli
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/grantovyprogram-Studenti-do-sveta
Nadácia SPP – Štipendijný program Hlavička

Zameranie: právo, ekonómia, informačné technológie, technické
odbory, prírodné vedy, medicína
Poznámky: pobyty môžu byť realizované v rámci krajín
Európskej únie, je možné vycestovať aj do Ruska, Turecka,
Švajčiarska
Uzávierka podávania žiadostí je spravidla v máji a v októbri
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk
ŠTIPENDIÁ A GRANTY FINANCOVANÉ Z EÚ
7. rámcový program – Program Ľudia (People)
Program Ľudia poskytuje výraznú podporu pre výskumnú
mobilitu a profesionálny rozvoj rovnako pre výskumníkov v
Európskej únii, ako i mimo nej. Program Ľudia sa realizuje
prostredníctvom aktivít Marie Curie (Marie Curie Actions).
Na nábor výskumných pracovníkov na začiatku kariéry
(do 4 rokov výskumnej praxe a bez PhD v čase prijímania
na hosťujúcu organizáciu) na účely úvodného odborného
vzdelávania – napríklad štúdium s cieľom dosiahnuť vedecký
titul (PhD alebo rovnocenný titul), slúži schéma ITN (Initial
Training Networks/Siete na základnú odbornú prípravu). Od
výskumných pracovníkov, ktorí sa zapoja do projektov ITN,
sa pri prijatí postu v rámci schválených sietí vo všeobecnosti
očakáva cezhraničná mobilita (t. j. presťahovanie sa do inej
krajiny).
Výzvy na predkladanie návrhov sú vyhlasované na stránke
CORDIS: http://cordis.europa.eu/fp7/dc/index.cfm
Návrhy je možné podať on-line na adrese: http://cordis.
europa.eu/fp7/dc/index.cfm?fuseaction=UserSite.
FP7SubmitProposalPage
Ďalšie informácie o akciách Marie Curie:
http://ec.europa.eu/mariecurieactions
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The Joint Research Centre

CERN – Európske centrum jadrového výskumu

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (The Joint
Research Centre of the European Commission – JRC) so sídlom
v Bruseli je referenčné vedecko-výskumné centrum Európskeho
spoločenstva a je integrálnou súčasťou Európskej komisie.
JRC má sedem vedeckých inštitútov v piatich krajinách
(Belgicko, Nemecko, Taliansko, Holandsko a Španielsko), so
širokou škálou laboratórií a unikátnych výskumných zariadení.
Prístup k mnohým z týchto zariadení je poskytovaný vedcom
z partnerských organizácií cez početné spolupráce. Vedci
začínajúci doktorandské štúdium sa môžu uchádzať o pozície
v rámci dočasných schém ako držitelia grantov (Grantholders).
Aktuálne voľné miesta sú uverejnené na webovej stránke JRC.
Viac informácií o systéme držiteľa grantu JRC:
http://ec.europa.eu/dgs/jrc/index.cfm?id=4790
Program Erasmus Mundus
Erasmus Mundus je program spolupráce a mobility v oblasti
vysokoškolského vzdelávania. Program podporuje aj štipendiá
na štúdium a výskum v kontexte spoločných programov na
postgraduálnej úrovni alebo medziinštitucionálnej spolupráce.
Ďalšie informácie:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/index_en.php
Kontaktné miesto programu pre Slovensko je Národná štruktúra
programu Erasmus Mundus pri Slovenskej akademickej asociácii
pre medzinárodnú spoluprácu (http://www.saaic.sk).
MEDZINÁRODNÉ PROGRAMY
Program CEEPUS
Výmenný stredoeurópsky program pre univerzitné štúdia
CEEPUS (Central European Exchange Programme for University
Studies) podporuje aj mobility doktorandov v rámci členských
štátoch programu. V súčasnosti sa ho aktívne zúčastňujú
Albánsko, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, Chorvátsko,
Maďarsko, Macedónsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská
republika, Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Univerzita
v Prištine v Kosove.
Program podporuje krátkodobé pobyty doktorandov (spojené
s vypracovaním diplomových a dizertačných prác) v rámci sietí a
tzv. freemoverov.
Uzávierka on-line prihlášok na mobility v rámci sietí
spolupracujúcich vysokých škôl je 15. júna na mobility
v zimnom semestri a 30. októbra na mobility v letnom semestri
na www.ceepus.info.
V prípade, ak vysoká škola uchádzača nie je zapojená do
programu a v prijímajúcej krajine nie sú vyčerpané štipendijné
mesiace, záujemca o štipendijný pobyt má možnosť žiadať
o štipendium ako „freemover“ (žiadateľ nad rámec sietí).
Uzávierka podávania elektronických prihlášok je 15. júla na
mobility v zimnom semestri a 30. novembra na mobility
v letnom semestri na www.ceepus.info.

Európska organizácia pre jadrový výskum CERN v Ženeve bola
založená v roku 1954 a v súčasnosti združuje 20 európskych
krajín. Slovenská republika je členom od roku 1993.
• The Doctoral Student Programme in Engineering,
IT or Applied Physics

Zameranie: prírodovedné, technické vedy, aplikované vedy

s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej
fyziky (fyzika urýchľovačov, programovanie, matematika,
elektroinžinierstvo, elektronika, strojné a stavebné
inžinierstvo, geotechnika, prístrojová technika pre
urýchľovače a experimenty v časticovej fyzike, fyzika nízkych
teplôt a supravodivosť, fyzika materiálov, radiačná ochrana,
rádiofyzika, rádiochémia, fyzika tuhých látok a fyzika
rozhraní, vákuová fyzika)
Podmienky: byť občanom členských krajín CERN-u,
byť zapísaný na doktorandské štúdium resp. plánovať
doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma)
Štipendiá sú udeľované najskôr na 12 mesiacov.
Uzávierka podávania prihlášok je 3-krát ročne, spravidla
v marci, auguste a septembri. Prihlášky sa podávajú on-line.
Bližšie informácie: http://www.cern.ch,
https://hr-dept.web.cern.ch/hr-dept/, https://ert.cern.ch
Medzinárodný višegrádsky fond (IVF)
Medzinárodný višegrádsky fond je medzinárodná organizácia so
sídlom v Bratislave založená 9. júna 2000 členmi Višegrádskej
skupiny (V4): Českou republikou, Maďarskou republikou,
Poľskou republikou a Slovenskou republikou.

Zameranie: Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné
odbory.
Višegrádske štipendiá sú prideľované aj na doktorandské
štúdium v týchto schémach:
• Intra-Visegrad schéma (Vnútrovyšehradské štipendiá)
– pre študentov pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium/
výskum v dĺžke 1 alebo 2 semestre (5 alebo 10 mesiacov)
v inej krajine V4.
• Out-going schéma (Štipendiá pre vysielaných
štipendistov)
– pre študentov z krajín V4 na štúdium v jednej na
akreditovaných univerzitách v týchto krajinách: Albánsko,
Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina,
Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, Čierna Hora, Srbsko,
Ukrajina, Kosovo. Študijný/výskumný pobyt trvá 1 – 2
semestre (5 alebo 10 mesiacov). Jednorazový cestovný
grant je poskytnutý úspešnému uchádzačovi, ktorého
prijímajúca inštitúcia je vzdialená viac ako 1 500 km.
Uzávierka podávania prihlášok býva každoročne 31. januára.
Bližšie informácie: scholarships@visegradfund.org,
www.visegradfund.org

Štipendiá, aj na doktorandské štúdium, možno vyhľadávať aj na portáli
scholarshipportal.eu
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 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).

 BIELORUSKO
Dohoda o spolupráci medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky
Uzávierka: 17. marec 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 1- až 2-semestrálny pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy (ukončené minimálne 3 semestre, študenti bieloruského jazyka
1 semester), ktorí ovládajú bieloruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.
Štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú bieloruský alebo
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Akceptačný a lebo pozývací list.
Štipendium na kurz bieloruského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študent VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí
pracovníci VŠ, ktorí majú základy bieloruského jazyka.
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 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.

 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: do 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
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 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.

 DÁNSKO
Štipendiá Dánskej agentúry pre medzinárodné vzdelávanie
Uzávierka: 28. február 2011 (študijné a výskumné pobyty)
28. marec 2011 (letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry)
Štipendiá na študijné a výskumné pobyty
O štipendiá sa môžu uchádzať vysokokvalifikovaní postgraduálni študenti a mladí výskumníci, ktorí sa chcú hlbšie venovať
dánskemu jazyku a kultúre alebo štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom.
Bližšie informácie: http://en.iu.dk/grants-and-scholarships
Štipendiá na letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry
O štipendiá sa môžu uchádzať vysokokvalifikovaní postgraduálni študenti a mladí výskumníci, ktorí sa chcú hlbšie venovať
dánskemu jazyku a kultúre.
Bližšie informácie: http://en.iu.dk/grants-and-scholarships

 EGYPT
Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého
školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 4. marec 2011 v SAIA, n. o.
Štipendiá na 3- až 5-mesačný študijný pobyt
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti vysokej školy (ukončené minimálne 3 semestre, študenti arabčiny 1 semester), ktorí
ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.
Štipendiá na 3- až 5-mesačný výskumný pobyt
O štipendiá sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
Štipendiá na 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt
O štipendiá sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.
Štipendiá na kurz arabského jazyka (v Arabskom vzdelávacom centre, min. 1 mesiac)
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia so základmi
arabského jazyka. Kurz sa uskutočňuje počas akademického roka.
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 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.

 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 (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

Štipendiá francúzskej vlády na medzinárodné stáže zamerané na verejnú správu (CISAP)
Uzávierka: 21. január 2011 (stáže, začínajúce sa pred 1. septembrom)
17. júna 2011 (stáže, začínajúce sa po 1. septembri)
Kurzy sa uskutočňujú vo francúzskom jazyku (vyžaduje sa dobrá znalosť francúzštiny) alebo v anglickom jazku (v nasledujúcom
zozname ponúkaných štáží sú ich názvy v angličtine).
Správa verejných ﬁnancií
28. február – 25. marec: Príprava a výkon štátneho rozpočtu
28. marec – 21. apríl: Verejné obstarávanie
2. máj – 27. máj: Kontrola, hodnotenie a audit verejných výdavkov
6. jún – 1. júl: Korupcia: ekonomická realita a nástroje boja proti korupcii
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26. september – 21. október: Rozpočet a vynakladanie ﬁškálnych a colných zdrojov
7. november – 18. november: Fighting corruption
Postavenie a tvorba verejnej politiky
6. jún – 1. júl: Verejná politika: od koncepcie po vyhodnotenie
Riadenie verejnej správy
26. apríl – 6. máj: Management in the public sector
30. máj – 10. jún: Výkon zmien vo verejnej správe
14. november – 9. december: Riadenie ľudských zdrojov a manažment vo verejnej správe
Štát, riziká a hrozby
17. október – 28. október: Prevencia a riadenie občianských kríz
28. november – 9. december: Úloha štátu v hospodárskom spravodajstve
Štát a demokracia
26. september – 21. október: Ochrana ľudských práv
Štát, samospráva a mestská správa
4. apríl – 15. apríl: Štát a samosprávy
23. máj – 3. jún: Veľké mestá a trvalo udržateľný rozvoj
19. september – 30. september: Local governments : trends and challenges
28. november – 9. december: Miestny rozvoj: stratégie, aktéri a prostriedky
Parlamentná inštitúcia
28. február – 25. marec: Organizácia parlamentnej práce
27. jún – 8. júl: Organisation of parliamentary work
Štát v medzinárodných vzťahoch
14. marec – 25. marec: Medzinárodné vyjednávanie
11. apríl – 6. máj: Riadenie projektu a medzinárodná spolupráca
6. jún – 1. júl: Povolanie diplomata
17. október – 28. október: Diplomatický protokol
14. november – 25. november: Riadenie postkonﬂiktných situácií

Bližšie informácie: M. Lakhdar Bouadjenak, tel.: 02/5934 7745 (Lakhdar.Bouadjenak@diplomatie.gouv.fr)
http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Calendrier_CISAP_2011_SK.pdf
Podrobný program kurzov: www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux/CISAP

 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 gréčtiny 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.
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
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Štipendium na letný kurz medzinárodného alebo súkromného práva na Haagskej akadémii medzinárodného
práva
Uzávierka: 1. marec 2011
Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk.
Kurz verejného práva sa uskutoční od 4. do 22. júla 2011, kurz súkromného práva od 25. júla do 12. augusta.
Bližšie informácie o škole: www.hagueacademy.nl
Bližšie informácie o štipendiu: www.hagueacademy.nl/?summer-programme/scholarships

 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
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
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 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. Ide najmä o podporu účasti na projektoch
archeologického výskumu v Jordánsku.
Bližšie informácie o štipendiách sú na stránke centra: http://www.acorjordan.org

 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
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi SŠ a študenti nižšieho ročníka VŠ vo veku do 25
rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo anglický jazyk.

 LITVA
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 2. marec 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončené minimálne 3 semestre), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, ktorí
ovládajú litovský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
Štipendium na letný jazykový kurz 3 až 4 týždne
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí
pracovníci. Základy litovského jazyka sú vítané.
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 LUXEMBURSKO
Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Luxemburským
veľkovojvodstvom
Uzávierka: 18. marec 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na mesačný študijný pobyt pre doktorandov
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú francúzsky jazyk, prípadne iný cudzí jazyk, ktorý potvrdí
prijímajúca strana v akceptačnom liste.
Štipendium na 2-semestrálny študijný pobyt v oblasti riadenia na Fakulte práva, hospodárstva a ﬁnancií Luxemburskej
univerzity (http://wwwfr.uni.lu/fdef)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho štúdia VŠ, ktorí spĺňajú podmienky prijímajúceho inštitútu a majú
jazykové znalosti podľa požiadaviek inštitútu (francúzsky, nemecký, anglický jazyk).
Štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt v oblasti informatiky na Fakulte prírodných vied, technológie
a komunikácie Luxemburskej univerzity (http://wwwfr.uni.lu/fstc)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho štúdia VŠ, ktorí spĺňajú podmienky prijímajúceho inštitútu a majú
jazykové znalosti podľa požiadaviek inštitútu (francúzsky, nemecký, anglický jazyk).
Štipendium na zdokonaľovací hudobný kurz
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, interpreti s akceptačným listom
z Hudobného konzervatória (www.cml.lu).
Štipendium na semestrálny jazykový pobyt na Národnom inštitúte jayzkov (www.insl.lu)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a doktorandi.

 MAĎARSKO
Program spolupráce medzi MŠ SR a MŠ MR v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 9. marec 2011 v SAIA, n. o. (uchádzač sa musí zaregistrovať on-line aj na www.scholarship.hu)
Štipendium na 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študent VŠ denného štúdia (ukončené minimálne 3 semestre; študenti maďarského jazyka
1 semester) vo veku do 25 rokov, ktorí majú akceptačný list a ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený
v akceptačnom liste.
Štipendium na 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať interní doktorandi do veku do 35 rokov, ktorí majú akceptačný list a ovládajú maďarský
jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.
Štipendium na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú maďarský
alebo iný dohodnutý jazyk.
Štipendium na 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať uchádzať vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú
maďarský alebo iný dohodnutý jazyk.
Štipendium na letné kurzy maďarského jazyka (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončené minimálne 2 semestre; študenti maďarského jazyka 1 semester),
doktorandi, učitelia VŠ. Vyžaduje sa základná znalosť maďarského jazyka.
Bližšie informácie o jazykových kurzoch: Budapešť (www.summeruniversity.hu), Debrecín (www.nyariegyetem.hu),
Pécs (www.isc.feek.pte.hu) a Szeged (www.arts.u-szeged/hungarianstudies), ako aj na www.scholarship.hu
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 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: 31. január 2011
Štipendium DAAD na študijný pobyt pre germanistov na prípravu záverečnej práce
O štipendium sa môžu uchádzať študenti germanistiky v predposlednom ročníku štúdia.
Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 15. február 2011
Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom.
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.
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
Štipendiá na Medzinárodnú letnú školu Univerzity v Osle (ISS)
Uzávierka: 1. február 2011
Univerzita v Osle organizuje od 25. júna do 25. augusta 2011 Medzinárodnú letnú školu. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť
anglického jazyka (potvrdená certiﬁkátom, napríklad TOEL, IELTS). O štipendiá na bakalárske kurzy sa môžu uchádzať
študenti škandinávskych štúdií (ISS Scandinavian Studies Scholarships). Slovensko patrí medzi 17 krajín, ktorých občania sú pri
udeľovaní štipendia uprednostnení.
Bližšie informácie: www.summerschool.uio.no
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 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.
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.

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na letný jazykový kurz 2011
Uzávierka: 15. marec 2011 v SAIA, n. o.
O štipendium na 3-týždenný letný jazykový kurz nemčiny v Rakúsku sa môžu ucházať študenti a doktorandi zo
spoločenskovedných odborov zo štátnych a verejných vysokých škôl na Slovensku, resp. zo Slovenskej akadémie vied.
Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at. Až po
zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.
Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 1. marec 2011 on-line na www.scholarships.at
• Štipendium Ernsta Macha
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 940 eur/mes. (v prípade
štipendistu nad 30 rokov s doktorátom: 1 040 eur/mes.).
• Štipendiá Franza Werfela
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu
má absolvent štipendia následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93
eur.
• Štipendiá Richarda Plaschku
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu
má absolvent štipendia viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
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Štipendium Moritza Csákyho
Uzávierka: 15. marec 2011
Štipendium M. Csákyho udeľuje Rakúska akadémia vied mladým vedeckým pracovníkom s výskumnou činnosťou v oblasti
humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú významné vedecké úspechy. Štipendium sa udeľuje na
výskumný pobyt v Rakúsku uchádzačom s ukončeným magisterským štúdiom vo veku do 40 rokov z viacerých krajín, medzi
nimi aj zo Slovenska.
Bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

 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 MŠVVŠ 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.
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.
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 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.

 UKRAJINA
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v
oblasti vzdelávania
Uzávierka: 19. marec 2011 v SAIA, n. o.
Štipendiá na 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študent ukrajinského jazyka 1 semester),
ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.
Štipendiá na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ, vysokoškolskí učitelia, ktorí majú akceptačný alebo
pozývací list a ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk.
Štipendiá na seminár ukrajinského jazyka (21 dní)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ,
vysokoškolskí učitelia so základmi ukrajinského jazyka.

 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

BULLETIN SAIA 12/2010
28

Štipendiá a granty
 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
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
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 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
Bližie informácie: www.saia.sk

 SPOLUPRÁCA SLOVENSKÝCH STREDNÝCH A VYSOKÝCH ŠKÔL
S PARTNERMI V NÓRSKU, NA ISLANDE A V LICHTENŠTAJNSKU
Fond NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania ﬁnancovaný z Finančného mechanizmu Európskeho
hospodárskeho priestoru, Nórskeho ﬁnančného mechanizmu a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky
v celkovej výške 2,4 milióny eur už viac než 3 roky prispieva k výmene skúseností, vytváraní spoločných
študijných programov, organizácii seminárov, konferencií a odborných exkurzií, ako aj spoznávaní kultúry
a jazyka.
K 30. 9. 2010 sa skončilo zmluvne stanovené obdobie implementácie desiatich podprojektov z výzvy
č. 0001 a jedného podprojektu z výzvy č. 0002 blokového grantu Fond NIL na podporu spolupráce
v oblasti vzdelávania. Celková výška prerozdelených prostriedkov na tieto podprojekty prekročila
800-tis. eur.
Implementácia ďalších 15 zostávajúcich podprojektov Fondu NIL pokračuje do 28. 2. 2011.
Očakáva sa, že na realizácii všetkých projektov sa do konca februára bude celkovo podieľať približne 900 študentov,
140 doktorandov a vyše 300 učiteľov a výskumných pracovníkov zo Slovenska, Nórska, Islandu a Lichtenštajnska.
Všetkých 26 podprojektov stredných a vysokých škôl je prezentovaných v druhej prehľadovej publikácii Spolupráca
slovenských stredných a vysokých škôl s partnermi v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku/Cooperation of Slovak
Secondary Schools and HEIs with Partners in Norway, Iceland and Liechtenstein vydanej v novembri 2010.
Publikácia, ako aj ďalšie informácie o Fonde NIL a jeho podprojektoch, sú prístupné aj na www.saia.sk, v sekcii Fond
NIL na podporu spolupráce v oblasti vzdelávania – Finančný mechanizmus EHP/Nórsky ﬁnančný mechanizmus.

 VEDECKÝ BULLETIN SLOVENSKO
Francúzsky hovoriacej vedeckej verejnosti je určený vedecký elektronický
bulletin www.bulletins-electroniques.com.
Zájemcovia o uverejnenie výskumu prostredníctvom sekcie zo Slovenska
(www.bulletins-electroniques.com/actualites/pays/slovaquie.php), môžu zaslať
krátku syntézu o výskume, ako aj doplňujúce informácie (video nahrávky
na internete, internetové adresy, odvolávky na publikované články…)
na mailové adresy:
william.delaby@diplomatie.gouv.fr
benjamin.queval@diplomatie.gouv.fr
(Zdroj: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1369)

 VYBRANÉ VEĽTRHY VZDELÁVANIA
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium doma,
ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň príležitosťou
pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, že mnohé z takýchto
podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie o veľthoch na jednom mieste.
Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business Association) – http://www.webafairs.com
a University Fairs Studycentral – http://www.universityfairs.com.
Január
Education Expo France (Nice International Higher Education Fairs)
21. – 22. 1., Nice, Francúzsko
Hungary International Education Expo
21. – 22. 1., Budapešť, Maďarsko
Czech International Education Expo
Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus
(www.gaudeamus.cz)
25. – 26. 1., Praha, Česká republika
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Study Abroad Fair Bulgaria
29. – 30. 1., Soﬁa, Bulharsko
The Studyrama International Education & Career Fair
29. 1., Ženeva, Švajčiarsko

Independent Schools Fair, Ruská federácia
12. 3., Moskva
13. 3., Sankt Peterburg
Portugal Education Expo
16. – 19. 3., Lisabon, Portugalsko
Saló de l‘Ensenyament , Barcelona – Spain
16. – 20. 3., Barcelona, Španielsko

Február
Economic and Business Education Fair
1. 2., Moskva, Ruská federácia
Self-Education Studies Career 2011
3. – 5. 2., Vilnius, Litva

Baltic Tours
16. 3., Vilnius, Litva
18. – 19. 3., Riga, Lotyšsko
20. 3., Tallin, Estonia

Ukrainian International Educational Fair
5. – 6. 2., Kyjev, Ukrajina

International Education and Career Expo Greece 2011
19. – 20. 3., Solún (Thessaloniki), Grécko

Academia Syria 2011 – International Education Fair
8. – 10. 2., Damask, Sýria

Education Fairs Novosibirsk (Siberia)
23. – 25. 3. 2011 Novosibirsk, Ruská federácia

International Education Fair, Ruská federácia
10. 2., Kazaň
12. 2., Moskva
13. 2., Sankt Peterburg

Krakow Educational Fair
23. – 25. 3. 2001, Krakow, Poľsko
Italian Education Fair 2011
24. – 26. 3. 2001, Cremona, Taliansko

Tartu Education Fair 2011
11. – 12. 2., Tartu, Estónsko
8th All-Kazakhstan International Education Fair, Kazachstan
15. 2., Almaty
17. 2., Astana
19. 2., Atyrau
21. 2., Aktau
Kazakhstan International Exhibition
16. 2., Astana, Kazachstan
International Education Fair
20. 2., Soﬁa, Bulharsko
Graduate Education Fair
22. 2., Kyjev, Ukrajina
Education Fair , Bucharest – Romania
26. – 27. 2., Bukurešť, Rumunsk
International Education Fair, Kazachstan
26. 2., Almaty
27. 2., Astana

Bulgarian Annual Education Expo
25. – 27. 3., Plovdiv, Bulharsko
Education beyond borders
25. – 27. 3., Soﬁa, Bulharsko
Germany Undergraduate Fair 2011
25. – 26. 3., Mníchov, Nemecko
Hungary Career Expo
30. – 31. 3., Budapešť, Maďarsko
Apríl
Edu Turkey Expo
1. – 3. 4., Istanbul, Turecko
Bahrain International Education Expo
6. – 8. 4. Bahrajn
Ukraine Education Expo 2011
7. – 9. 4., Kyjev, Ukrajina
Education Expo
13. – 15. 4., Skopje, Macedónsko

Marec
Turkey Edu Expo, Turecko
1. 3., Ankara
3. 3., Izmir
Graduate Education Fair
1. 3., Moskva, Ruská federácia
Education Expo Schoola Latvia
3. – 6. 3., Riga, Lotyšsko
Poland International Education Expo
3. – 5. 3., Varšava, Poľsko
Economic and Business Education Fair
3. 3., Sankt Peterburg, Ruská federácia
Graduate Education Fair
3. 3., Sankt Peterburg, Ruská federácia

Education Fair Spain
14. – 16. 4., Valencia, Španielsko
Romanian University Fair 2011
15. – 16. 4., Bukurešť, Rumunsko
Undergraduate Education Fair, Ruská federácia
16. 4., Moskva
17. 4., Sankt Peterburg
Central Asia Tour
19. 4., Astana, Kazachstan
21. 4., Almaty, Kazachstan
23. 4., Biškek, Kirgizsko
Kazakhstan International Exhibition
20. – 22. 4., Almaty, Kazachstan

Poland Education Expo
4. – 6. 3., Poznaň, Poľsko
Education Fair and Study Abroad
12. – 13. 3., Kuala Lumpur, Malajzia
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 DEŇ AKADEMICKEJ MOBILITY A INTERNACIONALIZÁCIE
Pri príležitosti svojho 20-ročného jubilea organizovala SAIA, n. o., 13. decembra 2010 Deň akademickej
mobility a internacionalizácie. V Zrkadlovej sále bratislavského Primaciálneho paláca sa uskutočnili odborný
seminár „Mobilita výskumných pracovníkov a čo všetko s ňou súvisí“ a konferencia s medzinárodnou
účasťou „Internacionalizácia ako nástroj na posilnenie kvality vzdelávania a výskumu“ (pod záštitou
predsedníčky vlády SR Ivety Radičovej). Program seminára a konferencie aj s niektorými prezentáciami budú
zverejnené na www.saia.sk.

Skúsenosti z prijímania zahraničných
výskumníkov na Slovensku z pohľadu
zahraničného doktoranda na seminári
prezentovala Svetlana Pînzari
z Moldavska, doktorandka na Univerzite
Mateja Bela v Banskej Bystrici.

Výsledky prieskumu E*CARE na seminári prezentovala PaedDr. Karla Zimanová, PhD., zo SAIA
(prvá zľava). V panelovej diskusii o otázkach súvisiacich s mobilitou výskumníkov vystúpili (zľava)
pplk. Mgr. Milan Tvorík, riaditeľ Odboru cudzineckej polície Úradu hraničnej a cudzineckej polície
MV SR, RNDr. Marta Cimbáková, riaditeľka Odboru štátnej a európskej politiky vo vede
a technike Sekcie vedy a techniky Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
JUDr. Ružena Rybovičová, riaditeľka odboru záležitostí EÚ a zahraničných vzťahov Sociálnej
poisťovne a Ing. Dana Slivková zo Sekcie správy daní Daňového riaditeľstva SR.

Na konferencii v panelovej diskusii na tému Je internacionalizácia nástrojom kvality?
vystúpili (zľava) doc. RNDr. Martin Putala, PhD., podpredseda Rady vysokých škôl
SR, vedúci Katedry organickej chémie Prírodovedeckej fakulty Univerzity Komenského,
prof. RNDr. Jaromír Pastorek, DrSc., predseda Slovenskej akadémie vied,
prof. Ing. Rudolf Sivák, PhD., viceprezident Slovenskej rektorskej konferencie,
rektor Ekonomickej univerzity, Bc. Juraj Tilesch, predseda Študentskej rady vysokých
škôl a Mgr. Renáta Králiková, MA, zástupkyňa riaditeľa Inštitútu pre dobre
spravovanú spoločnosť.
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Príklady implementácie stratégií internacionalizácie
v oblasti vysokého školstva a výskumu na
inštitucionálnej úrovni prezentovala
prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, CSc.,
z Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach.
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Pri príležitosti svojho výročia SAIA vydala leták so svojou históriou v skratke.
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Viete, že SAIA za 20 rokov...
...sprostredkovala vyslanie na
štipendijný pobyt v zahraničí
takmer 16-tisíc študentom,
doktorandom, vysokoškolským
učiteľom a výskumníkom?
...organizovala vyše 1 100
seminárov a informačných dní?

