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Štandardizované jazykové a vedomostné testy
ŠTANDARDIZOVANÉ JAZYKOVÉ A VEDOMOSTNÉ TESTY
Záujemcovia o štúdium, študijné alebo
výskumné pobyty v zahraničí musia často
dokladovať svoje jazykové znalosti alebo
vedomosti v rôznych oblastiach certiﬁkátmi
z jazykových skúšok alebo štandardizovaných
testov, ktoré slúžia na meranie a hodnotenie
jazykových a vedomostných schopností ľudí
pochádzajúcich z rôznych krajín sveta
s rozdielnymi školskými systémami. Tieto testy
sa administrujú po celom svete za rovnakých
podmienok.
V septembrovom Bulletine SAIA prinášame
základné informácie o vybraných testoch
a skúškach.
Ak plánujete absolvovať celé štúdium, resp.
študijný alebo výskumný (alebo pracovný) pobyt
v zahraničí, zistite si, akým spôsobom budete
musieť dokladovať svoje jazykové znalosti,
prípadne či od vás nebude vyžadovaný certiﬁkát
o vedomostiach z určitej oblasti, prípadne profesný

Informácie o niektorých štandardizovaných vedomostných a jazykových skúškach
záujemcovia nájdu na stránke SAIA, n. o.
http://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/standardizovane-jazykove-testy/

test.

Pri viacerých štandardizovaných jazykových
a vedomostných testoch a skúškach si treba uvedomiť, že
sa nekonajú kedykoľvek a kdekoľvek. Niektoré majú iba
niekoľko termínov do roka, na niektoré sa treba prihlásiť
v dostatočnom časovom predstihu (pri niektorých testoch
je možnosť „rýchlej“ registrácie, tzv. stand-by testing, treba
však počítať s príplatkom) a počítať treba aj s tým, že
výsledky testovaný dostane až niekoľko týždňov po teste.
Nie všetky testy je možné absolvovať na Slovensku.
Prehľad najčastejšie vyžadovaných jazykových
a vedomostných testov nájdete na portáli www.saia.sk.
Ak hľadáte informácie o testoch z iných jazykov,
odporúčame vám internet, napríklad stránku
www.language-learning.net.
Na Slovensku môžete získať aj certiﬁkát TELC z viacerých
jazykov. Systém európskych jazykových certiﬁkátov The
European Language Certiﬁcate (TELC) vznikol ako odpoveď
na požiadavku zamestnávateľských a obchodných organizácií
Európskej únie vytvoriť jednotný hodnotiaci systém praktického
a živého ovládania jazyka. Skúšky sa robia vo vyše 3000
skúšobných centrách, držiteľom licencie skúšobného centra pre
anglický a nemecký jazyk na Slovensku je Akadémia vzdelávania
(www.aveducation.sk).

Okrem certiﬁkátov z angličtiny, španielčiny,
taliančiny, francúzštiny, nemčiny
záujemcovia na stránke
http://www.language-learning.net/en/
articles/language-certiﬁcates/morecertiﬁcates nájdu aj informácie
o certiﬁkátoch čínskych, dánskych, fínskych,
holandských, írskych, katalánskych,
luxemburských, nórskych, portugalských,
ruských a švédskych.

Viaceré skúšky z jazykov používaných v Európskej únii sa
vykonávajú v súlade so Spoločným európskym referenčným
rámcom pre jazyky – CEFR. V praxi rámec predstavuje
diferencovaný systém šesťstupňovej škály (A1 – C2), pričom
každý strupeň deﬁnuje rôzne aktivity zamerané na verbálnu
komunikáciu a tiež kompetenčnú úroveň, získanú v danom
jazyku (pozri stranu 3).

Ak uvažujete o štúdiu/výskume v zahraničí, zistite si:
- aký doklad o jazykových znalostiach potrebujete
(prípadne koľko bodov musíte dosiahnuť),
- termíny skúšok, registrácie, úhrada poplatku
(registrácia je spravidla platná až po úhrade poplatku),
- kde sú testovacie centrá,
- možnosti prípravy na test,
- kedy dostanete certiﬁkát,
- čo všetko potrebujete na skúške
(niekedy sa od testovaných vyžadujú fotograﬁe)...
...tieto informácie nájdete na webových stránkach
uvedených pri jednotlivých testoch a skúškach.

Informácie o jazykových testoch a skúškach bývajú zverejnené aj na
stránkach rôznych jazykových škôl, agentúr a cestovných kancelárií,
ktoré ponúkajú/sprostredkovávajú jazykové kurzy na Slovensku
a v zahraničí, niektoré ponúkajú aj prípravné kurzy na testy a skúšky.
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Štandardizované jazykové a vedomostné testy
SPOLOČNÝ EURÓPSKY
REFERENČNÝ RÁMEC
Ide o dokument vypracovaný na podnet Rady
Európy s cieľom dosiahnuť „silnejšiu jednotu
členských štátov Európskej únie“ aj v oblasti
kultúry.
Dokument, ktorý je výsledkom dlhoročných
diskusií pod vedením expertov pre cudzie jazyky
zo 40 krajín sveta, bol uverejnený v septembri
2000 pod názvom Common European

Framework of Reference for Languages

(CEFR).

Spoločný európsky referenčný rámec
 predstavuje spoločnú bázu rozvíjania
jazykových schopností a zručností v celej
Európe,
 podrobne opisuje spôsob získavania
jazykových vedomostí tak, aby boli študujúci
schopní využívať jazyk na účely komunikácie,
a aby si sami vedeli ohodnotiť dosiahnuté
jazykové zručnosti,
 v praxi tento dokument predstavuje
diferencovaný systém šesťstupňovej škály
(A1 – C2), ktorá deﬁnuje rôzne aktivity
zamerané na verbálnu komunikáciu a tiež
kompetenčnú úroveň, získanú v danom
jazyku, a to všetko s cieľom efektívnej
medzinárodnej komunikácie, podporujúcej
vzájomné porozumenie a toleranciu
s prihliadnutím na kultúrnu rôznorodosť
a identitu jednotlivých národov.

Základný stupeň – elementárny stupeň ovládania jazyka
A1 – Schopnosť porozumieť základným pojmom a jednoduchým vetám, používaným
v každodennom styku za účelom vyjadrenia konkrétnych požiadaviek. Schopnosť
predstaviť seba a iných, sformulovať jednoduché otázky, napr. kde bývaš?, koho poznáš?,
čo máš? čo robíš? a podať adekvátnu odpoveď. Schopnosť dorozumieť sa jednoduchým
spôsobom za predpokladu, že partner hovorí pomaly a zreteľne a je ochotný pomôcť.
A2 – Schopnosť porozumieť vetám a často používaným pojmom, súvisiacim
s bezprostrednou komunikáciou (napr. informácie o osobách, rodine, nákupoch, práci).
Schopnosť dorozumieť sa v zaužívaných situáciách, kde sa jedná o jednoduchú
a priamu výmenu informácií o známych a bežných veciach. Pomocou jednoduchých jazyk.
prostriedkov opísať svoj pôvod a vzdelanie, okolie a veci, súvisiace s bezprostrednými
potrebami.
Stredný stupeň – samostatné ovládanie jazyka
B1 – Schopnosť porozumieť hlavným bodom komunikácie, ak sa používa spisovný,
štandardný jazyk v už známych súvislostiach (škola, práca, voľný čas atď.). Schopnosť
zvládnuť väčšinu situácií, vyskytujúcich sa pri cestách do danej jazykovej oblasti.
Schopnosť jednoduchého súvislého prejavu na známe témy a oblasti osobného záujmu.
Schopnosť hovoriť o skúsenostiach a udalostiach, opisovať sny, želania a ciele a poskytnúť
krátke odôvodnenie alebo vysvetlenie.
B2 – Schopnosť porozumieť komplexným textom na konkrétne a abstraktné témy,
v oblasti vlastnej špecializácie porozumieť aj odborným diskusiám. Schopnosť spontánneho
a plynulého dorozumievania sa pri normálnom tempe prejavu s partnerom, pre ktorého
je daný jazyk materinským jazykom. Schopnosť jasného a detailného prejavu na rôzne
témy, vyjadrenie vlastného stanoviska k aktuálnym otázkam a deﬁnovanie výhod i nevýhod
rôznych možností.
Vyšší stupeň – kompetentné ovládanie jazyka
C1 – Schopnosť porozumieť náročným, dlhším textom aj v úzkom význame. Schopnosť
vyjadriť sa spontánne a plynulo bez dlhšieho hľadania slov. Schopnosť používať jazyk
v spoločenskom i osobnom živote, pri štúdiu i vzdelávaní. Schopnosť jasného, členeného
a obsiahleho prejavu ku komplexným problémom za použitia vhodných štylistických
prostriedkov.
C2 – Schopnosť porozumieť prakticky všetko a bez problémov. Schopnosť zhrnúť
informácie z rôznych písomných i ústnych zdrojov a pritom poskytnúť odôvodnenia
a vysvetlenia. Schopnosť vyjadrovať sa spontánne, veľmi plynulo a presne, a to vďaka
využívaniu jemných výrazových prostriedkov.

ANGLICKÝ JAZYK
TOEFL (Test of English as a Foreign Language/Test z angličtiny ako cudzieho jazyka)
– www.ets.org/toeﬂ
Test sa vyžaduje od uchádzačov o bakalárske, magisterské a postgraduálne štúdium. Každá škola si stanovuje
počet bodov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium. Internetová forma sa koná ročne v 30 až 40
termínoch vo vyše 4 500 autorizovaných testovacích centrách. V krajinách, kde nie je možné absolvovať počítačovú
formu, je možnosť papierovej formy, ktorá sa koná šesťkrát do roka.
Platnosť testu: 2 roky
Poplatok: 200 USD
Testovanie na Slovensku: Bardejov, Bratislava, Nitra, Skalica, Trenčín
Registrácia: on-line (najneskôr 7 dní pred testom, za príplatok aj 3 pracovné dni pred testom), telefonicky (najneskôr
7 dní pred testom, za príplatok aj 3 pracovné dni pred testom) alebo poštou (5 – 6 týždňov pred testom).
Výsledky sú zverejnené na webstránke www.ets.org/toeﬂ 15 pracovných dní po teste.
ACT (American College Testing Program)
– www.actstudent.org/index.html
Využíva sa pri prijímaní na bakalárske štúdium. Hodnotí sa angličtina,
matematika, čítanie a analytické myslenie.
Poplatok: 34 USD (ACT); 49,50 USD (ACT Plus writing – súčasťou testu je aj
napísanie eseje, hodnotí sa schopnosť testovaného vyjadrovať sa písomne)
Platnosť testu: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Registrácia: najneskôr dva týždne pred termínom testu
Výsledky 4 až 7 týždňov po testovaní.

BULLETIN SAIA 09/2011
03

Štandardizované jazykové a vedomostné testy
SAT (Scholastic Aptitude Test)
– www.collegeboard.org
Využíva sa pri pri prijímaní na bakalárske štúdium.

SAT – Reasoning Test meria verbálne a matematické schopnosti; SAT – Subject Test meri aj vedomosti
z konkrétneho predmetu.
Poplatok: SAT – Reasoning Test: 71 USD
SAT – Subject Test: 46 USD + poplatok za príslušný test (Language Test with Listening + 20 USD,
ostatné testy + 9 USD)
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Registrácia: on-line alebo poštou (odporúča sa 6 týždňov pred termínom testu).
Každý kandidát si môže stiahnuť jeden vzorový test, vrátane informácií o eseji
(www.collegeboard.com/student/testing/sat/prep_one/test.html)
Výsledky 4 – 5 týždňov po napísaní testu. Uchádzači, ktorí sa zaregistrovali on-line, si výsledky môžu pozrieť na
wesbtránke.
GRE (Graduate Record Examinations)
– www.gre.org
Využíva sa pri prijímaní na magisterské a postgraduálne štúdium (Master, PhD.) na univerzitách v USA. General Test
meria verbálne, matematické a analytické schopnosti, Subject Test meria vedomosti v konkrétnom odbore.
Poplatok: GRE General test 190 USD, GRE Subject test 160 USD
Platnosť testu: 5 rokov
Testovacie centrá:

General Test

počítačová forma: Praha, Budapešť,
písomná forma: Viedeň;

Subject Test

písomná forma: Viedeň, Praha.
Registrácia: na počítačovú formu GRE General Test je on-line, telefonicky, faxom alebo poštou; na písomnú formu je
on-line alebo poštou.
Prípravné testy a modelové otázky: www.gre.org/pracmats.html
Výsledky počítačovej formy 10 – 15 dní po napísaní testu, výsledky písomnej formy 6 – 8 týždňov po napísaní testu.
GMAT (Graduate Management Admission Test)
– www.mba.com
Využíva sa pri prijímaní na program Master of Business Administration (MBA) nielen v USA, ale na celom svete. Meria
verbálne, matematické a analytické schopnosti uchádzača.
Poplatok: 250 USD
Platnosť testu: 5 rokov
Testovacie centrum: Praha
Registrácia: on-line, telefonicky, faxom, poštou.
Prípravný GMAT Powerprep Software: www.mba.com/mba/TaketheGMAT.
Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny
(Cambridge exams in English for Speakers of Other Languages – ESOL) – www.cambridgeesol.org
FCE – First Certiﬁcate in English (B2) – akceptujú aj niektoré fakulty na slovenských univerzitách
CAE – Certiﬁcate in Advanced English (C1) – je jedným z predpokladov pri zápise na väčšinu britských univerzít
CPE – Certiﬁcate of Proﬁciency in English (C2) – najvyšší stupeň Cambridgeských skúšok
Poplatok: FCE 170 eur, CAE 180 eur, CPE 185 eur
Platnosť testu: neobmedzená
Testovacie centrá: Banská Bystrica, Bratislava, Košice, Nitra,
Šurany, Žilina
Registrácia: on-line na http://examinations.britishcouncil.org
alebo v Britskej rade (www.britishcouncil.sk).
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IELTS (International English Language Testing System)
– www.ielts.org
Vyžadujú ho mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej Británii, Austrálii, Novom Zélande a Kanade. Skúška
postupne získava väčšie uplatnenie aj v Spojených štátoch amerických.
Poplatok: 185 eur
Platnosť: 2 roky
Prihlasovanie: 6 týždňov pred testom
Bližšie informácie na Slovensku: www.britishcouncil.sk.

PROFESNÉ TESTY (v anglickom jazyku)

LSAT (Law School Admission Test): www.lsat.org
MCAT (Medical College Admission Test): www.aamc.org/mcat
USMLE (The United States Medical Licensing Examination): www.ecfmg.org
CSA (Clinical Skills Assessment): www.ecfmg.org
NAVLE (North American Veterinary Licensing Examination): www.nbec.org/navle.html
DAT (Dental Admission Test): www.ada.org/prof/ed/testing/dat.asp
NBDE (National Board Dental Examination): www.ada.org/prof/prac/licensure/lic
PCAT (Pharmacy College Admission Test): www.tpcweb.com/pse/g-conts0.htm
NBDHE (National Board Dental Hygiene Examination): www.ada.org/prof/prac/licensure/nathyexam.html
The PRAXIS SERIES (Pre-Professional Skills Tests PPST): www.ets.org/praxis

(administrátor testu pre Slovensko: Mgr. Jarmila Galátová – j.galatova@gmail.com)

FRANCÚZSKY JAZYK
DELF (Diplôme d´études en langue française), DALF (Diplôme approfondi de langue française)
– www.ciep.fr, www.ifb.sk
Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných
kandidátov.
Poplatok: od 49 do 99 eur podľa stupňa úrovne
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Banská Bystica, Košice
Prihlasovanie: Francúzsky inštitút v Bratislave (www.ifb.sk),
Francúzska aliancia v Banskej Bystrici (www.afbb.sk),
Francúzska aliancia v Košiciach (www.afke.sk).

TCF (Test de Connaissance du français)
– www.ciep.fr, www.ifb.sk
Test znalosti francúzskeho jazyka ministerstva školstva
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Prihlasovanie: Francúzsky inštitút v Bratislave (www.ifb.sk).
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GRÉCKY JAZYK
Certiﬁkát o znalosti gréckeho jazyka (The Certiﬁcate of Attainment in Greek)
– www.greek-language.gr
Certiﬁkáty pod gesciou gréckeho ministerstva školstva udeľuje Centrum gréckeho jazyka CGL v Solúne (Tesaloniky).
Úroveň C umožňuje zapísať sa na štúdium na vysokých školách v Grécku. Testovanie sa uskutočňuje raz ročne,
spravidla v máji.
Poplatok (v roku 2011): 65 a 75 eur podľa stupňa úrovne
Testovanie na Slovensku: Prešov
Registrácia: Katedra gréckeho jazyka a kultúry
Pravoslávnej bohosloveckej fakulty Prešovskej univerzity
– Skúšobné centrum gréckeho jazyka
Bližšie informácie:
www.unipo.sk/pravoslavna-bohoslovecka-fakulta/skusky-ngj-2011.

JAPONSKÝ JAZYK
JLPT (Japanese-Language Proﬁciency Test )
– www.jlpt.jp/e/index.html
Medzinárodný certiﬁkát potvrdzujúci znalosť japonského jazyka. V testovacích centrách po celom svete ju organizuje
Japonská nadácia (Japan Foundation). Úroveň 1 (najvyššia obtiažnosť) uznávajú japonské univerzity a vysoké školy
ako doklad o dostatočných znalostiach japončiny potrebných na štúdium. Skúška sa koná dvakrát ročne.
Registrácia je priamo v testovacích centrách,
poplatok za skúšku sa hradí v mene platnej v danej krajine,
jeho výška je rôzna podľa úrovne. Napríklad v Českej republike
sa pohybuje od 550 do 750 Kč, v Poľsku je 150 PLN,
na Ukrajine 100 až 200 UAH, v Rakúsku 70 až 85 eur.
Testovacie centrá: Brno (Česká republika), Viedeň (Rakúsko),
Budapešť (Maďarsko), Varšava (Poľsko), Kyjev (Ukrajina).

NEMECKÝ JAZYK
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
– www.testdaf.de
Štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje pokročilú úroveň znalostí nemeckého jazyka a je oﬁciálne uznávaným
dokladom oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole v Nemecku.
Poplatok: 175 EUR
Platnosť testu: 2 roky od dátumu vystavenia
Testovacie centrum: Bratislava
Bližšie informácie: Goethe Institut v Bratislave v spolupráci
s Centrom cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite
v Bratislave, kontaktná osoba: Heike Kuban, e-mail: heike.kuban@gmx.de.
TestAS (Test für Ausländische Studierende/Test for Academic Studies)
– www.testas.de
TestAS je určený zahraničným záujemcom o štúdium v Nemecku.
Testovacie centrum na Slovensku je v Nitre, testovanie na Slovensku sa neuskutočňuje vo všetkých termínoch, ktoré sú
zverejnené na portáli jazykového testu.
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Skúšky z Goetheho inštitútu (Goethe Institut)
– www.goethe.de
Zentrale Oberstufenprüfung – ZOP (C2) – doklad o kvaliﬁkovanom ovládaní nemeckého jazyka. Skúška zodpovedá
stupňu obtiažnosti Kleines Deutches Sprachdiplom. Skúška oprávňuje na štúdium na nemeckých, rakúskych
a švajčiarskych vysokých školách.
Kleines Deutsches Sprachdiplom – KDS (C2) – vysvedčenie oprávňuje na štúdium na nemeckých vysokých
školách a univerzitách.
Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS – doklad o znalosti nemeckého jazyka na úrovni materinskej reči. Diplom
oprávňuje na štúdium na nemeckých vysokých školách a univerzitách (prekračuje požiadavky kladené pri týchto
skúškach).
Prüfung Wirtschaftsdeutsch International – PWDI – Medzinárodná skúška z hospodárskej nemčiny
Poplatok: ZOP 139 eur interní účastníci kurzov, 149 eur externí účastníci kurzov
KDS 156 eur interní učastníci kurzov, 167 eur externí účastníci kurzov
Bližšie informácie: Goethe inštitút – www.goethe.de, www.goethe.sk.
ÖSD (Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka)
– www.oesterreichinstitut.sk, www.osd.at
Das Österreichische Sprachdiplom Deutsch je ako iniciatíva dvoch rakúskych spolkových ministerstiev
štátom uznanou skúškou.
Stupeň C1 Oberstufe Deutsch sa spravidla uznáva ako doklad
o dostatočných jazykových znalostiach na štúdium na vysokých
školách v nemecky hovoriacich krajinách.
Skúšky sa konajú spravidla trikrát ročne (február, jún, september).
Skúšobné centrá na Slovensku sú v Bratislave, Banskej Bystrici,
Košiciach, Nitre, Prešove a Trebišove.
Bližšie informácie:
Rakúsky inštitút v Bratislave – www.oesterreichinstitut.sk.

RUSKÝ JAZYK
TRKI (Testirovanie po russkomu jazyku kak inostrannomu)
Medzinárodný test pod gesciou ministerstva školstva a vedy. Certiﬁkát TRKI-1 (stredná úroveň) sa akceptuje pri zápise
na vysoké školy, na získanie bakalárskeho a magisterského titulu je potrebný TRKI-2 (pokročilá úroveň).
Niekedy sa používa skratka TORFL (Test of Russian as a foreign language)
Poplatok: od 50 do 120 eur podľa úrovne
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Bližšie informácie: Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave – www.rcvkba.sk.

ŠPANIELSKY JAZYK
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
– http://diplomas.cervantes.es
Osvedčenia o znalosti španielčiny ako cudzieho jazyka udeľované španielskym ministerstvom školstva a kultúry. Skúšky
vypracováva a hodnotí Univerzita v Salamanke, za organizáciu zodpovedá Instituto Cervantes.
Poplatok: od 35 do 71 eur podľa stupňa úrovne
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Nitra, Prešov
Prihlasovanie:
Aula Cervantes (aula.bratislava@cervantes.es)
inlingua Nitra (nitra@inlingua.sk)
Súkromné gymnázium Prešov (skola@sgpo.sk)
Na stránke http://diplomas.cervantes.es sú príručky pre získanie diplomov DELE.
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TALIANSKY JAZYK
C.I.L.S. (Certiﬁcazione di Italiano come Lingua Straniera/Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho
jazyka) – http://cils.unistrasi.it
Osvedčenie udeľuje Universita per Stranieri di Siena na základe dohody s Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej
republiky. Stupeň Livello Due/B2 umožňuje zápis na talianske univerzity, Livello Tre/C1 sa vyžaduje pre zápis do kurzov
ďalšieho vzdelávania v oblasti talianskeho jazyka na Universitá per Stranieri di Siena
Poplatok: od 30 do 90 eur podľa stupňa úrovne
Platnosť: neobmedzená
Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava.
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Štipendiá na jazykové kurzy a jazykové školy
ŠTIPENDIÁ A GRANTY NA JAZYKOVÉ KURZY A ŠKOLY
Okrem jazykových testov a skúšok sme do tohto čísla pripravili aj prehľad štipendií na jazykové kurzy
a jazykové školy. Niektoré z nich, ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania alebo z ponúk
zahraničných vlád, administruje SAIA. Žiadosti o ne sa podávajú on-line na www.saia.sk, formulár žiadosti
je dostupný spravidla dva mesiace pred uzávierkou žiadosti priamo v ponuke v databáze štipendií na
www.saia.sk (k ponuke sa z bulletinu dostanete preklikom z názvu štipendia, kde nájdete aj bližšie
informácie). Upozorňujeme aj na ďalšie štipendiá, o ktorých získali pracovníci SAIA informácie.
V niektorých krajinách, ktoré ponúkajú štipendiá na celé štúdium, môže tomuto štúdiu predchádzať
jazykový kurz (napríklad pri Programe japonskej vlády Monbukagakusho je to v rámci štipendií na
výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium, na celé bakalárske
štúdium a na odborné nadstavbové štúdium pre absolventov stredných škôl, v prípade Taiwanského
štipendijného programu celému bakalárskemu, magisterskému a doktorandskému štúdiu predchádza ročný
jazykový kurz čínskeho jazyka).
Arabský jazyk
Kurz arabského jazyka v Egypte (uzávierka: 6. marec 2012)
Kurz je určený študentom (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom a vysokoškolským učiteľom, ktorí majú základy
arabského jazyka. Uskutočňuje sa počas akademického roka v Arabskom vzdelávacom centre, v trvaní minimálne 1 mesiac.
Bieloruský jazyk
Kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace, v septembri až októbri) v Bielorusku (uzávierka: 20. marec 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým
pracovníkom VŠ, ktorí majú základy bieloruského jazyka.
Bulharský jazyk
Letný kurz bulharského jazyka v Bulharsku (uzávierka: 3. február 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým
pracovníkom VŠ so základmi bulharského jazyka.
Český jazyk
Letná škola slovanských štúdií (1 mesiac) v Česku (uzávierka: 17. február 2012)
Letná škola je určená študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom a vysokoškolským učiteľom.
Dánsky jazyk
Letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry v Dánsku (uzávierka spravidla v marci), bližšie informácie: http://en.iu.dk
Štipendiá,ktoré administruje Dánska agentúra pre medzinárodné vzdelávanie, sú určené pre vysokokvaliﬁkovaných
postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre.
Fínsky jazyk
Krátkodobé štipendijné pobyty pre fínčinárov (uzávierka priebežne), bližšie informácie: www.cimo.ﬁ
1- až 4-týždňové štipendijné pobyty, ktoré administruje fínske Centrum pre medzinárodné mobility CIMO, sú určené pre
absolventov magisterského štúdia.
Francúzsky jazyk
Letný kurz francúzštiny ako cudzieho jazyka na Univerzite v Liège v Belgicku, 3 týždne (uzávierka: 17. február 2012)
Kurz je určený učiteľom francúzskeho jazyka, študentom – budúcim učiteľom francúzskeho jazyka (ukončené minimálne
3 semestre), programom pobytu je najmä didaktika francúzskeho jazyka.
Informácie o kurze: http://www.islv.ulg.ac.be/fr_le.html.
Letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry na Slobodnej univerzite v Bruseli v Belgicku, 3 týždne
(uzávierka: 17. február 2012)
Kurz je určený študentom francúzskeho jazyka na vysokej škole (ukončené minimálne 3 semestre). Informácie o kurze:
www.ulb.ac.be/philo/coursvac.
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Štipendiá na jazykové kurzy a jazykové školy
Letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov na Univerzite v Mons v Belgicku, v trvaní 3 týždne
(uzávierka: 17. február 2012)
Kurz je určený diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk (pokročilá úroveň).
Informácie o kurze: http://portail.umons.ac.be/fr/universite/partenaires/extension_umons.
Jazykové štipendiá francúzskej vlády (uzávierka spravidla vo februári),
bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org
• štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných školách – jazykové stáže (2 až 4 týždne),
• štipendiá pre študentov francúzštiny počas vysokoškolského štúdia (1 mesiac).
Semestrálny jazykový pobyt na Národnom inštitúte jazykov v Luxemburgu (uzávierka: 16. marec 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a doktorandom. Bližšie informácie o inštitúte: www.insl.lu.
Grécky jazyk
Letný kurz modernej gréčtiny v Grécku (uzávierka: 17. február 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončené minimálne 3 semestre, študenti gréčtiny 1 semester), doktorandom a pedagogickým
pracovníkom VŠ, ktorí majú základy gréckeho jazyka.
Ďalšie vzdelávanie v oblasti gréckeho jazyka (uzávierka spravidla v máji)
I.K.Y., grécka štátna štipendijná nadácia (www.iky.gr), ponúka absolventom vysokých škôl, doktorandom, postdoktorandom
a vysokoškolským učiteľom gréčtiny štipendiá na rôzne typy študijných a výskumných pobytov v Grécku, okrem iného aj na
ďalšie vzdelávanie v oblasti gréckeho jazyka.
Hebrejský jazyk
Letný kurz modernej hebrejčiny v Izraeli (uzávierka: 4. november 2011)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončené min. 2 semestre), absolventom VŠ, doktorandom a postdoktorandom vo veku do
35 rokov ovládajúcim aspoň základy hebrejčiny alebo ivritu, ktorí ovládajú aj anglický jazyk.
Hindský jazyk
Ročný jazykový kurz hindského jazyka na Inštitúte hindského jazyka v Agre v Indii (uzávierka: 18. apríl 2012)
Kurz je určený záujemcom o štúdium hindského jazyka s dobrou znalosťou angličtiny (základy hindčiny vítané), vo veku
od 21 do 35 rokov, ktorí majú ukončených 12 rokov školskej dochádzky.
Holandský jazyk
Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry v Holandsku a Belgicku (uzávierka spravidla vo
februári), bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch
Letné kurzy holandského (ﬂámskeho) jazyka, literatúry a kultúry pod záštitou Nederlandse Taalunie (Holandská jazyková únia)
sú určené pre cudzincov, ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne ﬂámčinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia
mať znalosti holandského jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu
uchádzači požiadať o štipendium. Kurzy sa konajú v Zeiste (Holandsko) a v Gente (Belgicko/Flámsko).
Chorvátsky jazyk
Letný kurz chorvátskeho jazyka v Chorvátsku (uzávierka: 14. február 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vedeckým pracovníkom, vysokoškolským
učiteľom so základmi chorvátskeho jazyka.
Indonézsky jazyk
Štúdium indonézskeho jazyka v Indonézii (uzávierka spravidla vo februári), bližšie informácie: www.indonesia.sk
Indonézska vláda ponúka v rámci programu Darmasiswa štipendiá na dva typy pobytov: ročný štipendijný program na štúdium
indonézskeho jazyka a umenia a 6-mesačný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka.
Islandský jazyk
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka, kultúry a histórie na Islande (uzávierka spravidla v máji),
bližšie informácie: http://www3.hi.is/page/a_inter_scholarships
Štipendiá na 8-mesačné štúdium islandského jazyka, literatúry a histórie sú určené študentom jazyka a literatúry (študenti
islandského alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej dva roky vysokoškolského štúdia
(maximálne vo veku do 35 rokov).
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Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov (uzávierka spravidla v októbri),
bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships
Štipendiá, ktoré udeľuje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá, sú určené spisovateľom, prekladateľom
a výskumníkom (nie študentom) v oblasti humanitných vied na minimálne 3-mesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili
v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru a spoločnosť.
Japonský jazyk
Ročný študijný pobyt pre študentov japanológie (uzávierka spravidla vo februári),
bližšie informácie: www.sk.emb-japan.go.jp
Štipendium je určené pre občanov SR vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú na vysokej škole japonský jazyk alebo japonskú
kultúru (hlavný odbor štúdia) a chcú sa zdokonaliť v japonskom jazyku štúdiom na japonskej univerzite.
Litovský jazyk
Letný jazykový kurz litovského jazyka (3 až 4 týždne) na Litve (uzávierka: 1. marec 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým
pracovníkom.
Maďarský jazyk
Letné kurzy maďarského jazyka v Maďarsku (uzávierka: 9. marec 2012)
Kurz je určený študentom (ukončené minimálne 2 semestre, študenti maďarského jazyka 1 semester), doktorandom,
učiteľom VŠ so základnou znalosťou maďarského jazyka. Jazykové kurzy sa konajú v Budapešťi (www.summeruniversity.hu),
Debrecíne (www.nyariegyetem.hu), Pécsi (www.isc.feek.pte.hu) a Szegede (www.arts.u-szeged/hungarianstudies).
Moldavský jazyk
Letný kurz moldavského jazyka v Moldavsku (uzávierka: 27. január 2012)
Kurz (21 dní) je určený študentom (ukončený minimálne 1 semester) a učiteľom so základmi moldavského jazyka.
Nemecký jazyk
Letný jazykový kurz v Nemecku (uzávierka 15. november 2011)
Štipendium DAAD je určené študentom VŠ (ukončené minimálne 2 semestre 1. stupňa VŠ), ktorí ovládajú nemecký jazyk
minimálne na úrovni B1. Kurz, ktorý sa uskutoční v lete 2012, nie je určený uchádzačom, ktorí absolvovali dlhší študijný pobyt
v nemecky hovoriacej krajine, a študentom posledného ročníka 2. stupňa VŠ štúdia.
Letné jazykové kurzy nemeckého jazyka v Rakúsku (uzávierka: 15. marec)
Štipendium Akcie Rakúsko – Slovensko na kurz nemeckého jazyka (maximálne 1 mesiac) je určené študentom VŠ
a doktorandom VŠ. V roku 2012 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi humanitných odborov, v roku 2013 technických
odborov.
Poľský jazyk
Letný kurz poľského jazyka v Poľsku (uzávierka: 24. február 2012)
Kurz (3 až 4 týždne) je určený študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom VŠ a vysokoškolským učiteľom,
ktorí majú základnú znalosť poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti.
Portugalský jazyk
Letné kurzy portugalského jazyka a kultúry (uzávierka spravidla v marci až apríli),
bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt
Štipendiá portugalskej vlády na 1-mesačné letné kurzy portugalského jazyka a kultúry sú určené pre študentov portugalského
jazyka so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti. Žiadosti predkladajú príslušní učitelia portugalčiny. Štipendiá administruje
Inštitút Camões – IC. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka.
Rumunský jazyk
Letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry v Rumunsku (uzávierka: 3. február 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom VŠ, vysokoškolským učiteľom so základmi
rumunského jazyka.

BULLETIN SAIA 09/2011
11

Štipendiá na jazykové kurzy a jazykové školy
Ruský jazyk
1-mesačný letný kurz ruského jazyka v Ruskej federácii (uzávierka: 10. február 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ, vysokoškolským
učiteľom, ktorí ovládajú ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.
2-mesačná jazyková stáž v Ruskej federácii (uzávierka: 10. február 2012)
Stáž je určená študentom 2. ročníka VŠ odboru ruský jazyk. Uskutoční sa v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina
v Moskve alebo v Štátnej Petrohradskej univerzite v Sankt Peterburgu.
Študijný pobyt a jazyková stáž v Ruskej federácii (uzávierka: apríl 2012)
Štipendium vlády Ruskej federácie na stáž (1 – 2 semestre) je určené študentom VŠ (ukončené minimálne 2 semestre).
Výskumný pobyt a jazyková stáž v Ruskej federácii (uzávierka: apríl 2012)
Štipendium vlády Ruskej federácie na stáž (2 – 10 mesiacov) je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ
a vysokoškolským učiteľom vo veku do 35 rokov.
Slovinský jazyk
Seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry pre slavistov a slovakistov v Slovinsku (uzávierka: 6. marec 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú
slovinský jazyk.
Letná škola slovinského jazyka v Slovinsku (uzávierka: 6. marec 2012)
Letná škola je určená študentom (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým
pracovníkom so základmi slovinského jazyka.
Srbský jazyk
Letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade v Srbsku (uzávierka: 24. február 2012)
Semináre sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ
a vysokoškolským učiteľom so základmi srbského jazyka. Uprednostnení môžu byť študenti srbského jazyka.
Taliansky jazyk
Štipendiá talianskej vlády na jazykové kurzy (uzávierka spravidla v máji),
bližšie informácie: www.iicbratislava.esteri.it
Talianska vláda poskytuje štipendiá na krátky jazykový kurz (1 až 3 mesiace) a na kurzy talianskeho jazyka a kultúry určené pre
učiteľov a profesorov taliančiny a študentov zapísaných najmenej v 3. ročníku vysokej školy, ktorí urobili aspoň jednu skúšku
z talianskeho jazyka (kurzy prebiehajú na univerzitách Universita per Stranieri di Siena, Universita per Stranieri di Perugia
a Roma Tre).
Turecký jazyk
2-mesačný letný kurz tureckého jazyka a kultúry v Turecku (uzávierka: 23. február 2012)
Kurz je určený študentom VŠ (ukončený min. 1 semester), absolventom VŠ a doktorandom vo veku do 40 rokov so základmi
tureckého jazyka. Kurz sa koná v Ankare, Istanbule, Izmire, Burse, Kayseri, Antalyi a Samsune od 1. júla do 31. augusta.
Ukrajinský jazyk
Seminár ukrajinského jazyka na Ukrajine (uzávierka: 20. marec 2012)
Seminár (21 dní) je určený študentom (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ
a vysokoškolským učiteľom so základmi ukrajinského jazyka. Môžu byť uprednostnení študenti ukrajinského jazyka.
Predpokladaný nástup na seminár je v septembri.
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
V súvislosti so sprevádzkovaním databázy štipendií a grantov na www.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 databázy, kde
sú zverejnené podrobné informácie. V bulletine pri týchto ponukách uvádzame iba
oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu).
Uverejňujeme štipendiá s aktuálnou uzávierkou aj v prípade, ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program na podporu mobilít
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia a doktorandov
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov

a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta v trvaní maximálne 1 rok.
Uzávierka: 31. október 2011 (pobyty v letnom semestri) on-line na www.stipendia.sk

CEEPUS
(členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko,
Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine)
 štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012 pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012 pre vysokoškolských učiteľov

Uzávierka: 31. október 2011 (uchádzači, ktorých škola je zapojená do programu)
30. november 2011 (uchádzači, ktorých škola nie je zapojená do programu – freemoveri)
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

Program Erasmus Mundus/Štipendiá na spoločné magisterské a doktorandské programy
Uzávierka: v priebehu posledného štvrťroka 2011
Program Európskej únie Erasmus Mundus je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania
medzi krajinami Európskej únie a tretími krajinami (mimo EÚ, EFTA a kandidátskych krajín). Vysokoškolskí študenti sa môžu
uchádzať v rámci Akcie 1 o štipendiá na spoločné magisterské (Erasmus Mundus Masters Courses – EMMCs) a doktorandské
(Erasmus Mundus Joint Doctorates – EMJDs) programy, ktoré ponúkajú konzorciá vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií.
Zoznam ponúkaných programov na akademický rok 2012/2013 má byť zverejnený v priebehu septembra.
Bližšie informácie:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

 FÍNSKO
Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni
Uzávierka: 31. október 2011
Bližšie informácie: http://www.cimo.ﬁ/programmes/ﬁnnish_language_and_culture/support_to_students_outside_ﬁnland/
scholarships_to_masters_students_in_ﬁnnish

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2011
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships

BULLETIN SAIA 09/2011
13

Štipendiá a granty
 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
● štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov magisterského štúdia a doktorandi
● štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), absolventov VŠ,
doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 4. november 2011 on-line na www.saia.sk

 JAPONSKO
Výskumné štipendiá Canon Foundation pre postgraduantov a postdoktorandov
Uzávierka: 15. september 2011
Bližšie informácie: http://www.canonfoundation.org/

 MEXIKO
Štipendiá Mexickej vlády
Uzávierka: 7. október 2011 (štipendiá vyplývajúce zo Štipendijného programu 2012)
21. október 2011 (štipendiá vyplývajúce zo Štipendijného programu 2011)
Mexická vláda ponúka v rámci Štipendijného programu 2011 viacero štipendií na špeciálne programy uvedené vo výzve
zverejnenej na http://becas.sre.gob.mx/. Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný a pozývací list
z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v danom odbore podľa typu štipendijného programu. Pobyty možno realizovať
v rámci akademického roka 2011/2012.
● 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov
● 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)
● 1- až 6- mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného štúdia
na univerzite
● Odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie informácií
o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)
● Prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Lectures)
● Program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie a manažmentu
vzdelávania
Mexická vláda v rámci Štipendijného programu 2012 ponúka viacero štipendií. Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk
a mať akceptačný list z prijímajúcej inštitúcie – o štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách
a v programoch uvedených vo výzve mexickej vlády, ktorá je zverejnená na http://becas.sre.gob.mx/ (Bilateral Programs).
Pobyty možno realizovať v rámci akademického roka 2012/2013.
● 1-semestrálny pobyt pre študentov na 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia (v rámci výmenného programu univerzít)
● ročný špecializačný pobyt na prehĺbenie špecializácie v odbore
● ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny (s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov)
● celé štúdium 2. stupňa VŠ štúdia (štipendium sa poskytuje na 1 rok s možnosťou predĺženia)
● celé doktorandské štúdium (štipendium sa poskytuje na 1 rok s možnosťou predĺženia)
● 1- až 12-mesačný výskumný alebo postgraduálny odborný pobyt pre doktorandov a výskumných pracovníkov
Pohovory s uchádzačmi, ktorí si podajú žiadosť o štipendiá v rámci Štipendijného programu 2012, budú 20. októbra 2011.
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Štipendiá a granty
 NEMECKO
Štipendijný program nadácie Mummert pre študentov 3. a 4. ročníkov technických a ekonomických disciplín
Uzávierka: 1. november 2011
Bližšie informácie: www.mummertstiftung.de

Štipendiá DAAD pre Slovensko na akademický rok 2012/2013
Uzávierka: 15. november 2011 on-line na www.saia.sk
Bližšie informácie: www.saia.sk
● Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín,
vrátane štipendií ERP (European Recovery Programme) pre ekonómov
● Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty
● Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty
● Štipendiá na celé doktorandské štúdium
● Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)
● Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD
● Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl
Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry
Uzávierka: 15. november 2011 v DAAD; on-line žiadosť (bez príloh) vypĺňajú uchádzači na www.saia.sk, podkladové materiály
(1 sada originálov + 1 sada kópií) je potrebné doručiť na adresu DAAD
Bližšie informácie: www.saia.sk

Štipendiá DAAD na odborné exkurzie – Studienreisen von ausländischen Studierenden in Deutschland
Uzávierka: 1. november (pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca)
on-line na http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html
Bližšie informácie: www.saia.sk

Štipendium Alfreda Toepfera na akademický rok 2012/2013
Uzávierka: 30. november 2011
Alfred-Toepfer-Stipendium je určené študentom a doktrandom z krajín strednej a východnej Európy vo veku do 30 rokov,
ktorí chcú na univerzite v Nemecku ukončiť štúdium (okrem bakalárskeho) alebo urobiť doktorát, najmä v oblasti európskych
štúdií. O štipendium sa môžu uchádzať študenti humanitných a spoločenských vied, umeleckých odborov, architektúry, ale
aj poľnohospodárstva a lesníctva. Štipendium sa udeľuje na jeden rok. Vo výnimočných prípadoch môže štipendista okrem
mesačného štipendia 920 eur získať aj príspevok na partnera, ak ho sprevádza počas pobytu v Nemecku.
Bližšie informácie: http://toepfer-fvs.de

BULLETIN SAIA 09/2011
15

Štipendiá a granty
 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2011 on-line na www.scholarships.at

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.
Štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 €/mes.
Štipendium pre doktorandov
Výskumné štipendium je určené pre doktorandov na pobyt v trvaní 1 – 4 mesiace. Výška štipendia: 940 €/mes.
Štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvaliﬁkovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: 1 500 €/mes.
Kompletná informácia o štipendiách je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2011 on-line na www.aktion.saia.sk (priamy link: http://projekt.aktion.saia.sk)
Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských doktorandských školení
Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 30. november 2011
Švajčiarska vláda ponúka dva typy štipendií:
Štipendium na 9-mesačný postgraduálny pobyt
Štipendium je určené študentom posledného ročníka štúdia, absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia,
doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom vo veku do 35 rokov.
Štipendium na 9-mesačný študijný pobyt pre umelcov
Štipendium je určené študentom (ukončené minimálne 4 semestre) a doktorandom umeleckého zamerania vo veku
do 35 rokov. Vyžaduje sa akceptačný list.

 TAIWAN
Štipendium na výskumný pobyt na taiwanských univerzitách
Uzávierka: 30. september 2011
Ministerstvo zahraničných vecí Taiwanu v rámci programu „Taiwan Fellowship“ poskytuje štipendium na podporu výskumu
na taiwanských univerzitách a výskumných inštitúciách, o ktoré sa môžu uchádzať špecialisti a odborníci z radov akademikov
(odborní asistenti, docenti, profesori a výskumní pracovníci) z celého sveta.
Bližšie informácie v databáze štipendií a grantov SAIA a na webovej stránke Taipeiskej reprezentačnej kancelárie, kde majú
záujemcovia možnosť podať žiadosť.
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 USA
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie pre odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou
alebo výskumnou praxou
Uzávierka: 13. október 2011
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF) na profesionálnu stáž pre študentov a čerstvých absolventov a vedeckovýskumnú prax pre vedúcich univerzitných a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 15. október 2011
Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award pre vysokoškolských pedagógov na krátkodobé pobyty na
University of Michigan, USA
Uzávierka: 31. október 2011
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.ii.umich.edu/wcee/
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V skratke
 PRIJÍMANIE CUDZINCOV NA VYKONÁVANIE ČINNOSTI VO VÝSKUME
A VÝVOJI
S cieľom zjednodušiť výskumným organizáciám (vysokým školám, ústavom SAV a všetkým ostatným organizáciám
oprávneným vykonávať výskum a vývoj) postup pri prijímaní zahraničných spolupracovníkov vydalo Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR „Metodické usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie
činnosti vo výskume a vývoji“, ktoré vstúpilo do platnosti 15. júla 2011. Metodické usmernenie obsahuje aj vzor
povolenia prijímať cudzincov podľa § 26 b ods. 7 zákona č. 172/2005 Z. z. o organizácii štátnej podpory výskumu
a vývoja v znení neskorších predpisov, ktoré vydáva MŠVVŠ SR a tiež vzor Dohody o hosťovaní, ktorá by mala
znížiť administráciu organizácie prijímajúcej cudzincov na vykonávanie činnosti výskumu a vývoja v SR.
Spomínané dokumenty je možné stiahnuť na: http://www.minedu.sk/index.php?lang=sk&rootId=8784

 NOC VÝSKUMNÍKOV 2011
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity pripravuje festival vedy
Noc výskumníkov 2011, ktorý sa uskutoční 23. septembra 2011.
Ide o súčasť celoeurópskej iniciatívy, ktorá sa realizuje vo viacerých krajinách EÚ
a je podporovaná Európskou komisiou. Mottom podujatia je „Researchers are
among us/Vedci sú medzi nami“. V roku 2005, keď sa podujatie uskutočnilo v Európe
prvýkrát, sa zapojilo sa do tejto iniciatívy 15 štátov, pričom jednotlivých podujatí sa
zúčastnilo približne 20-tisíc ľudí. Vlani to už bolo 33 štátov a vyše 700-tisíc účastníkov.
Podujatia piateho ročníka Noci výskumníkov na Slovensku sa uskutočnia v Bratislave
(nákupné centrum Avion, Prírodovedné múzeum SNM, centrum mesta),
Banskej Bystrici (nákupné centrum Európa, hvezdáreň), Tatranskej Lomnici
(hvezdáreň SAV) a v Košiciach (nákupné centrum Optima, Centrum voľného času Domino).
Bližšie informácie: www.sovva.sk a www.nocvyskumnikov.sk

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (7. – 11. NOVEMBER 2011)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických
informácií SR a Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti každoročne organizuje
Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v spoločnosti, popularizovať
a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť
o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho
a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy. Tento rok sa uskutoční od 7. do 11.
novembra.
Zväzy, združenia, organizácie výskumu a vývoja, vyššie územné celky, univerzity a školy, ktoré organizujú v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku nejaké podujatie (deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia
projektov, konferencia, výstava) ich môžu do 26. októbra 2011 registrovať na http://www.tyzdenvedy.sk
(Sprievodné podujatia/Pridanie podujatia). Následne budú zaradené do programu Týždňa vedy a techniky
a informácie o ňom budú prezentované vedeckej i laickej verejnosti v brožúre o sprievodných podujatiach.

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Sociálna dimenzia v európskom vysokom školstve (The social dimension in European higher education)
14. október 2011, Brusel, Belgicko

Sú univerzity a vysoké školy prístupné pre študentov zo slabšieho sociálno-ekonomického prostredia, menšín
a imigrantov? Aj to jedna z tém ďalšieho zo série seminárov ACA (Academic Cooperation Association).
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=526

 Internationalisation revisited

2. december 2011, Brusel, Belgicko

Témou tohto seminára ACA je internacionalizácia vysokoškolského vzdelávania. Okrem hodnotenia
internacioanlizácie v posledných dvadsiatich rokoch budú účastníci hľadať odpovede na to, ako chápať
internacionalizáciu dnes a stratégiu internacionlizácie v budúcnosti.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=537

 1. veľtrh a konferencia vyššieho vzdelávania Euro-Pós
18. až 20. november 2011, São Paulo, Brazília

Veľtrh a konferencia ponúka platformu pre predstaviteľov európskych a brazílskych inštitúcií vyššieho vzdelávania
na informovanie záujemcov, dialóg a rozvoj spolupráce vo vyššom vzdelávaní a výskume.
Bližšie informácie: http://www.euro-pos.com.br
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI/KARIÉRE
V nasledujúcom prehľade poskytujeme výber zo vzdelávacích veľtrhov na Slovensku a vo svete, na ktorých vysoké
školy môžu prezentovať možnosti a podmienky štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie o veľtrhoch a možnosti
prezentovať sa na nich sa môžete obrátiť na SAIA (Júlia Karabová, julia.karabova@saia.sk).

 Naturejobs Career Expo – London 2011, 22. september 2011, Londýn, Veľká Británia
Medzinárodný veľtrh práce prezentuje Veľkú Britániu a Európu ako skvelé miesto pre úspešnú vedeckú kariéru
v oblasti fyziky, chémie, medicíny a vied o živej prírode (life sciences). Svoje pracovné pozície budú prezentovať
tie najlepšie verejné, súkromné, národné i medzinárodné organizácie. V rámci veľtrhu sa bude konať konferencia
a množstvo workshopov.
Bližšie informácie: www.nature.com/natureconferences/njce2011/index.html

 Akadémia a Vapac, 4. až 6. október 2011, Bratislava
Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac sú určené študentom
a absolventom stredných a vysokých škôl. Nájdu tu informácie o štúdiu na Slovensku a v zahraničí, o práci, kariére
a cestovaní.
Bližšie informácie: www.akademiavapac.sk

 International Education Fairs of Turkey 2011, 8. – 9. október 2011, Istanbul, Turecko
Ide o prvý veľtrh v rámci série vzdelávacích veľtrhov organizovaných na jeseň vo viacerých tureckých mestách.
Vysoké školy môžu prezentovať záujemcom z Turecka možnosti štúdia za hranicami.
Bližšie informácie: www.ieft.net

 China Education Expo 2011, 22. – 23. október 2011, Šanghai, Čína
Jeden zo siedmich veľtrhov o možnostiach štúdia, organizovaných v októbri 2011, na ktorom sa prezentujú čínske
i zahraničné vysoké školy a ponúkajú čínskym uchádzačom svoje programy.
Bližšie informácie: www.chinaeducationexpo.com/english/index.shtml

 Gaudeamus, 1. až 4. november 2011, Brno, Česká republika
Súčasťou 18. ročníka veľtrhu o pomaturitnom vzdelávaní, na ktorom sa predstavia české a zahraničné vysoké
školy, bude aj 4. ročník sprievodného programu „Veda pre život”, ktorého cieľom je umožniť budúcim študentom
nahliadnuť do obsahu štúdia a zaujímavostí, ktoré sa môžu v škole naučiť formou praktických ukážok.
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Education Abroad – International Ukrainian Fair, 17. – 19. novembra 2011, Kyjev, Ukrajina
Najväčší vzdelávací veľtrh s medzinárodnou účasťou na Ukrajine.
Bližšie informácie: http://expopromoter.com/goto/event/113904/

 Moscow International Fair Education and Career, 30. november – 2. december 2011,
Moskva, Ruská federácia

Jeden z dvoch tradičných medzinárodných vzdelávacích veľtrhov, organizovaných každoročne v Moskve
a v Petrohrade. Veľtrhy sú zamerané ako na uchádzačov o štúdium v Rusku a v zahraničí, tak aj na ďalšiu kariéru
po skončení štúdia.
Bližšie informácie: http://www.msk.znanie.info/eng/visitors_main.html
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