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

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

Informácie o štúdiu na slovenských vysokých školách 
záujemcovia nájdu na portáli vysokých škôl PortalVS.sk.

Základné informácie o vzdelávaní na Slovensku záujemcovia nájdu na Centrálnom informačnom 
portáli rezortu školstva www.iedu.sk. Od septembra 2011 sú na portáli absolventi.iedu.sk zverejnené 
informácie o príjmoch absolventov 20 verejných vysokých škôl. Laická i odborná verejnosť tu môže 
nájsť informácie o tom, aké sú príjmy absolventov jednotlivých slovenských vysokých škôl. 

ŠTÚDIUM NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

Vysokoškolské štúdium na Slovensku poskytuje v súčasnosti  
20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy,  
12 súkromných vysokých škôl a 4 zahraničné vysoké 
školy. Zoznam všetkých vysokých škôl a ich fakúlt je napríklad 
na portáli vysokých škôl PortalVS.sk. Zoznam vysokých škôl 
nájdete aj na strane 3.

Vysoké školy môžu prijímať študentov len na 
akreditované študijné programy, a to v troch stupňoch:

1. stupeň – bakalársky študijný program, ktorý trvá 
najmenej tri roky a najviac štyri roky. 

2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský 
študijný program. Štúdium trvá najmenej jeden a najviac 
tri roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia bakalárskeho 
študijného programu a nadväzujúceho programu 2. stupňa  
v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore 
predstavovala spolu najmenej päť a najviac šesť rokov.

3. stupeň – doktorandský študijný program. Štandardná 
dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej tri roky a najviac 
štyri roky, v externej forme najviac päť rokov. 

Prijímanie na vysoké školy 
Podmienky na prijatie stanovuje vysoká škola. Uzávierka 
prihlášok (na predpísanom tlačive alebo v elektronickej podobe) 
na bakalárske štúdium je spravidla koncom februára a koncom 
marca. Pri študijných odboroch, na ktoré sa robia talentové 
prijímacie skúšky, sú termíny prijímacieho konania skôr  
a prihlášky vysoké školy prijímajú už od novembra.

http://www.portalvs.sk
www.iedu.sk
http://www.absolventi.iedu.sk/
http://www.portalvs.sk
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VYSOKÉ ŠKOLY NA SLOVENSKU 

Bližšie informácie o podmienkach prijímania študentov na 
bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium bývajú 
zverejnené na ich webových stránkach.

VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

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

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

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

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej  
a marketingovej komunikácie
 www.akademiamedii.sk
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií 
 www.bisla.sk 
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom 
 www.dti.sk 
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta  
v Banskej Štiavnici
 www.huaja-bs.eu
Paneurópska vysoká škola
 www.uninova.sk 
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici 
 www.sevs.sk 
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach 
 www.vsbm.sk 
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy  
v Bratislave 
 www.vsemvs.sk 
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne 
 www.vsm.sk 
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia  
v Prešove 
 www.ismpo.sk 
Vysoká škola v Sládkovičove 
 www.vssladkovicovo.sk 
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety  
v Bratislave 
 www.vssvalzbety.sk

ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

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

Bankovní institut vysoká škola, Banská Bystrica
 www.bivs.sk 
Univerzita Palackého v Olomouci
 www.upol.cz
Vysoká škola hotelová v Praze 
 www.vsh.cz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha 
(Vzdelávací a konzultačný inštitút v Bratislave)
 www.vip-vs.sk

http://www.aku.sk
http://www.euba.sk
http://www.ku.sk
http://www.unipo.sk
http://www.uniag.sk
http://www.stuba.sk
http://www.tuke.sk
http://www.tuzvo.sk
http://www.tnuni.sk
http://www.truni.sk
http://www.ujs.sk
http://www.uniba.sk
http://www.ukf.sk
www.umb.sk
http://www.upjs.sk
http://www.ucm.sk
http://www.uvlf.sk
http://www.vsmu.sk
http://www.vsvu.sk
http://www.uniza.sk
http://www.aos.sk
http://www.akademiapz.sk
http://www.szu.sk
http://www.akademiamedii.sk
http://www.bisla.sk
http://www.dti.sk
http://www.huaja-bs.eu
http://www.uninova.sk
http://www.sevs.sk
http://www.vsbm.sk
http://www.vsemvs.sk
http://www.vsm.sk
http://www.ismpo.sk
http://www.vssladkovicovo.sk
http://www.vssvalzbety.sk
http://www.bivs.sk
http://www.upol.cz
http://www.vsh.cz
http://www.vip-vs.sk
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ŠTIPENDIÁ PRE STREDOŠKOLÁKOV
Štipendií na mobility (umožňujúce štúdium v zahraničí) pre 
kategóriu stredoškolák nie je veľa. Pripravili sme pre vás 
prehľad štipendií pre stredoškolákov, maturantov  
a absolventov stredných škôl, ktoré vyplývajú z bilaterálnych 
dohôd (na niektoré prijíma žiadosti SAIA), ako aj pravidelne sa 
opakujúce ponuky rôznych organizácií. 
Okrem štipendií na zahraničné pobyty môžu slovenskí 
stredoškoláci získať aj štipendiá na štúdium na Slovensku, 
väčšina z nich má však charakter sociálnych štipendií, sú určené 
študentom zo sociálne znevýhodneného prostredia, z rodín 
v hmotnej núdzi alebo s postihnutím. Tzv. štátne sociálne 
štipendiá môžu získať študenti denného štúdia, ktorí spĺňajú 
stanovené kritéria. Stredoškoláci môžu získať v školskom roku 
2011/2012 mesačné štipendium od 21,16 do 43,33 eura (výška 
štipendia závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom 
polroku školského vyučovania a od výšky životného minima 
nezaopatreného dieťaťa). Bližšie informácie o týchto štipendiách 
sú zverejnené na stránke Ústavu informácií a prognóz školstva 
– www.uips.sk.

Štipendiá sme rozdelili do troch skupín – štipendiá a programy 
finančnej podpory pre stredoškolákov na Slovensku, štipendiá 
na stredoškolské štúdium v zahraničí a štipendiá pre maturantov 
a absolventov stredných škôl.

Dôležité upozornenie: Väčšina štipendií sú predpokladané 
štipendiá. Treba si overiť, či skutočne budú poskytnuté  
a kedy bude dátum uzávierky prihlášok/žiadostí.

ŠTIPENDIÁ A PROGRAMY FINANČNEJ PODPORY 
PRE STREDOŠKOLÁKOV NA SLOVENSKU:

• Štipendijný program pre talentovaných rómskych 
   študentov stredných škôl
Štipendijný program, ktorého cieľom je uľahčiť štúdium 
rómskych študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia, 
pre Úrad splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity 
administruje Nadácia otvorenej spoločnosti.
Bližšie informácie: www.osf.sk.

• Štipendium pre znevýhodnených Nadácie Orange

Štipendium je určené študentom 2. až 5. ročníka stredných 
škôl s ťažkým zdravotným postihnutím (držiteľ preukazu ZŤP). 
Cieľom je pomôcť študentom prekonať prekážky a bariéry,  
s ktorými sa počas svojho štúdia stretávajú. Štipendium je 
chápané ako sociálna podpora, ktorá pomáha študentom hradiť 
finančné náklady spojené so štúdiom. Oprávnenými nákladmi, 
na ktoré môžu študenti v rámci štipendia použiť financie, sú 
úhrada školských poplatkov, ubytovanie, doprava, stravovanie, 
nákup literatúry a učebných pomôcok, vreckové a pod.
Uzávierka žiadostí na rok 2011/2012 je 19. októbra 2011.
Bližšie informácie www.nadaciaorange.sk.

• Program Šanca pre talenty Nadácie Orange 
Cieľom programu je podporiť talentovaných študentov 
stredných škôl rôznych odborov a študijného zamerania, aby sa 
mohli rozvíjať a realizovať v oblasti, v ktorej vynikajú a v ktorej 
už dosiahli zaujímavé výsledky. Osobitne si program dáva za cieľ 
povzbudiť študijné projekty dievčat v odboroch zameraných na 
IT. Uzávierka žiadostí na rok 2011/2012 je 17. októbra 2011. 
Bližšie informácie: www.nadaciaorange.sk.

• Štipendijný program Západoslovenskej energetiky

Štipendijný program pre angažovaných a flexibilných štvrtákov 
stredných priemyselných škôl a stredných odborných učilíšť  
s nadpriemernými výsledkami a znalosťou anglického jazyka, 
ktorí chcú získať profesijné skúsenosti už počas štúdia.
Žiadosti o zaradenie do programu uchádzači zasielajú na e-
mailovú adresu stipendia@zse.sk. Prihlasovanie je priebežne. 
Bližšie informácie www.zse.sk. 

• Štipendium Freda Robeyho 
Štipendium je určené študentom tretích a štvrtých (prípadne 
piatych) ročníkov stredných škôl s maturitou alebo septimy  
a oktávy osemročných gymnázií na východnom Slovensku, ktorí 
majú trvalý pobyt na území Košického alebo Prešovského kraja.
Bližšie informácie www.karpatskanadacia.sk.

ŠTIPENDIÁ NA STREDOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
V ZAHRANIČÍ:

• Štipendiá na školy United World College  
    (rôzne krajiny)
Pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázií sú určené štipendiá 
na dvojročné štúdium na medzinárodných školách siete 
United World College (UWC). Učebný plán a učebné osnovy 
jednotlivých predmetov vychádzajú z medzinárodného projektu 
International Baccalaureate, štipendiá zahŕňajú školné, 
ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, 
nezahŕňajú náklady na cestovné a vreckové. Štipendiá 
administruje Slovenská národná kancelária UWC.
Bližšie informácie www.uwc.sk.

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

• Štipendiá The Regent´s School na International 
      Baccalaureate a A-level (Thajsko)
Štipendiá udeľuje majiteľ školy, Dr. Virachai Techavijit.
Uzávierka prihlášok je spravidla v marci. Uchádzači musia mať 
pred sebou ešte 2 roky štúdia strednej školy a výborné výsledky 
v škole (potvrdené riaditeľom), výbornú písanú i hovorenú 
angličtinu (test a pohovor), výborné spoločenské zručnosti  
a pevnú vôľu. Vhodný je hudobný, športový alebo herecký 
talent. Záujemcovia vypĺňajú on-line prihlášku na  
www.regents.ac.th/scholarship.  
Treba uviesť aj meno a e-mail na riaditeľa školy, ktorú záujemca 
navštevuje, lebo The Regent´s School si u neho overí, či 
uchádzač patrí medzi 10 najlepších žiakov z angličtiny  
a matematiky v triede a či má výborné spoločenské zručnosti. 
Bližšie informácie o The Regent´s School www.regents.ac.th. 

http://www.uips.sk/o-nas/stredoskolske-stipendia
http://www.osf.sk
http://www.nadaciaorange.sk
http://www.nadaciaorange.sk
mailto:stipendia@zse.sk
http://www.zse.sk
http://www.karpatskanadacia.sk
http://www.uwc.sk/
http://www.osf.sk
http://www.regents.ac.th/scholarship
http://www.regents.ac.th
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ŠTIPENDIÁ PRE MATURANTOV A ABSOLVENTOV 
STREDNÝCH ŠKÔL

• BEZ URČENIA KRAJINY

Štipendijný program U.S. Steel Košice 

Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí  
z detských domovov, neúplných rodín a sociálne 
znevýhodnených podmienok na východnom Slovensku.
Vysokoškolskí študenti a študenti posledných ročníkov stredných 
škôl, uchádzajúci sa o vysokoškolské štúdium na Slovensku 
alebo v zahraničí, sa môžu uchádzať o individuálne štipendiá 
alebo jednorazové finančné príspevky na štúdium. Prihlášky sa 
prijímajú spravidla v septembri.  
Bližšie informácie www.usske.sk.

Štipendijný program Cez prekážky ku hviezdam 

Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska je určený 
pre sociálne znevýhodnených študentov z Banskobystrického, 
Prešovského a Košického regiónu, ktorí sa uchádzajú o štúdium 
na slovenskej alebo zahraničnej vysokej škole a ktorí budú 
pokračovať v štúdiu na slovenskej alebo zahraničnej vysokej 
škole v 3. a 4. semestri. Štipendium pokrýva náklady spojené so 
štúdiom (študijné poplatky, pomôcky, knihy a pod.)  
a životné náklady počas štúdia (ubytovanie, strava, cestovné). 
Od úspešných žiadateľov sa očakáva, že počas poberania 
štipendia budú pôsobiť ako dobrovoľníci vo verejnoprospešných 
organizáciách rôzneho zamerania. Uzávierka prihlášok je 
spravidla v júli. Bližšie informácie www.nds.sk.

• DÁNSKO
Štipendium na vzdelávacie kurzy na ľudových školách 
(højskolerne) 
Ľudové školy sú neformálne vzdelávacie inštitúcie, ktoré 
ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, 
filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy prebiehajú väčšinou  
v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň,  
v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať 
finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň. 
Záujemcovia o štipendium zo Slovenska musia spĺňať vekovú 
hranicu minimálne 17 a pol roka a mať trvalý pobyt na 
Slovensku. Minimálna dĺžka kurzu pre záujemcov o štipendium 
je 12 týždňov. Prihlášku o štipendium podáva za študenta 
dánska vzdelávacia inštitúcia (zoznam škôl a ponúkaných kurzov 
je na www.hojskolerne.dk), uzávierka je 1. júna  
a 1. decembra (a v niektorých prípadoch priebežne).
Bližšie informácie: http://en.iu.dk.

• INDIA
Štipendium na celé bakalárske štúdium 
Štipendium je udeľované na základe Dohody medzi vládou SR  
a vládou Indickej republiky o spolupráci v oblasti kultúry, 
umenia, vedy, turistiky, športu a masovo-komunikačných 
prostriedkov. Je určené pre absolventov strednej školy (resp. 
študentov v maturitnom ročníku) alebo študentov VŠ v nižšom 
ročníku pre všetky vedné odbory s výnimkou medicíny  
a zubného lekárstva. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk na 
pokročilej úrovni.
Poznámky: cestovné náklady si hradí štipendista; začiatok 
akademického roka je 1. augusta; zoznam univerzít je súčasťou 
prihlášky; súčasťou výberu je osobný pohovor. 
Uzávierka žiadostí je 20. januára 2012 on-line na www.saia.sk. 

• INDONÉZIA
Štipendiá indonézskej vlády Darmasiswa 
Štipendium je určené na krytie nákladov na ročný študijný 
pobyt v oblasti indonézskeho umenia a kultúry (indonézsky 
jazyk, umenie, tradičná hudba, remeslá) na 45 indonézskych 
univerzitách. Cestovné náklady si hradí štipendista sám.
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári alebo v marci na 
Veľvyslanectve Indonézskej republiky v Bratislave.
Bližšie informácie: www.indonesia.sk.

• JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády MONBUKAGAKUSHO (MEXT) 
pre absolventov stredných škôl (Undergraduate Student) na 
celé štúdium (5 rokov vrátane ročnej jazykovej a odbornej 
prípravy)

Študenti si môžu vybrať z týchto disciplín:
I. Spoločenské a humanitné vedy 

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

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

Uzávierka žiadostí je 22. júna 2012 on-line na www.saia.sk. 

Štipendium na odborné nadstavbové štúdium  
pre absolventov stredných škôl

Štipendium je určené študentom strednej školy v maturitnom 
ročníku, absolventom SŠ a študentom VŠ do 21 rokov (narodení 
medzi 2. aprílom 1990 a 1. aprílom 1995), ktorí ovládajú 
japonský alebo anglický jazyk, sú ochotní učiť sa japončinu  
a študovať v japončine. Pobyt trvá 3 roky od začiatku októbra 
2012 do marca 2015 vrátane intenzívnej ročnej jazykovej  
a odbornej prípravy. Štúdium môže byť v odboroch: technické 
odbory, ošetrovateľstvo a výživa, vzdelávanie a sociálne 
vedy, kancelárske štúdiá, biznis, módne návrhárstvo, domáce 

Študenti, ktorí sa zaujímajú o štúdium v Európe, môžu na vyhľadávanie 
štipendií na bakalárske programy využiť portál www.scholarshipportal.eu.

http://www.usske.sk/students/stip-s.htm
http://www.nds.sk
http://www.hojskolerne.dk
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/folk-high-school-grants
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=143
http://www.indonesia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
www.bachelorsportal.eu
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hospodárstvo, kultúra a všeobecné vzdelávanie, ostatné odbory 
(treba presne špecifikovať, o aký odbor ide). 
Uzávierka žiadostí je 22. júna 2012 on-line na www.saia.sk.

• RAKÚSKO
Austria Student Scholarship – štipendium súkromnej 
nadácie Mondi 
Štipendium sa udeľuje na celé bakalárske štúdium. Žiadateľom 
môže byť uchádzač o štúdium, ktorý spĺňa podmienky pre 
štúdium v Rakúsku, nie starší ako 23 rokov (ku dňu podávania 
prihlášky). Uprednostnení sú žiadatelia z odborov technického, 
ekonomického alebo prírodovedného zamerania. O štipendium 
sa nemôžu uchádzať študenti, ktorí už študujú na vysokej škole 
v Rakúsku. Uzávierka prihlášok je spravidla v máji.
Bližšie informácie: www.mondigroup.com.

• RUSKÁ FEDERÁCIA

Štipendium na celé bakalárske štúdium na základe 
dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania (3 – 4 roky) 
Štipendium je určené na štúdium všetkých odborov okrem 
odborov z oblasti kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy  
a udeľuje sa na základe dohody o spolupráci v oblasti 
vzdelávania z roku 2006. Je určené maturantom a absolventom 
strednej školy s maturitou, ktorí ovládajú ruský jazyk a majú/
mali výborné študijné výsledky. 
Ruská strana poskytuje bezplatné štúdium a štipendium podľa 
ruských predpisov, hradí zdravotnú starostlivosť. Slovenská 
strana hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť 
a príplatok k štipendiu. 
Uzávierka žiadostí je 10. februára 2012 on-line na www.saia.sk.
Súčasťou výberu je osobný pohovor.

Štipendium na celé bakalárske štúdium na základe 
ponuky vlády Ruskej federácie (3 – 4 roky)
Štipendium je určené na štúdium všetkých odborov okrem
odborov z oblasti kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy.
Je určené pre maturantov, absolventov stredných škôl  
s maturitou alebo študentov vysokých škôl, ktorí ovládajú ruský 
jazyk a majú/mali výborné študijné výsledky. Podmienkou je 
vek do 25 rokov. Ruská strana poskytuje bezplatné štúdium, 
štipendium 1100 rubľov/mesiac a zabezpečenie ubytovania na 
internáte za tých istých finančných podmienok ako pre ruských 
študentov. Uchádzač si hradí cestovné, zdravotné poistenie a 
potrebuje vlastné prostriedky na pokrytie celkových nákladov.
Uzávierka žiadostí je spravidla v apríli on-line na www.saia.sk.

Predpokladané štipendium na bakalárske štúdium na 
MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov) 
Štipendium je určené študentom VŠ, maturantom  
a absolventom strednej školy s maturitou so záujmom  
o medzinárodné vzťahy, ktorí aktívne ovládajú ruský  
a minimálne jeden ďalší svetový jazyk. Štipendium pokrýva len 
náklady za školné. Štipendista si sám hradí cestovné náklady  
a náklady na pobyt (200 – 300 USD/mesiac).
Predpokladaná uzávierka žiadostí je 15. mája 2012 on-line na 
www.saia.sk.

• TAIWAN

Taiwanský štipendijný program na bakalárske štúdium  
(maximálne 4 roky) s ročnou jazykovou prípravou
Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka občanom 
SR štipendiá na celé bakalárske štúdium s ročným kurzom 
čínskeho jazyka. Zoznam univerzít na Taiwane:  
www.studyintaiwan.org. Uzávierka žiadostí je spravidla v marci 
v Taipejskej reprezentačnej kancelárii v Bratislave.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk.

Na portáli saia.sk záujemcovia môžu vyhľadávať štipendiá v databáze 
na stránke http://granty.saia.sk.

Podávanie žiadostí na www.saia.sk

Predpokladom pre podanie žiadosti cez www.saia.sk 
je registrácia užívateľa v databáze štipendií a grantov. 
Registráciou získate prihlasovacie meno a heslo, s ktorým 
si môžete vytvárať a priebežne upravovať žiadosti o zvolené 
štipendium, resp. aj žiadosť odoslať (podať). Spravidla 
platí, že vytvorenie žiadosti ku konkrétnemu štipendiu 
je možné dva mesiace pred uzávierkou; žiadosť môžete 
priebežne upravovať a dopĺňať, no je nevyhnutné, aby 
ste žiadosť v on-line systéme nakoniec aj odoslali (nielen 
uložili), inak sa považuje za nepodanú.
Začnite na žiadosti pracovať v dostatočnom predstihu. 
Nespoliehajte sa, že ste jediný, kto si necháva prihlásenie 
„na poslednú chvíľu“. Môže sa stať, že systém bude 
preťažený a nepodarí sa vám prihlásiť, resp. odoslať 
žiadosť. Pri podávaní žiadosti on-line si zistite, ktoré 
materiály musia byť do stanoveného termínu doručené aj 
v papierovej verzii (poštou/osobne), aby vaša práca nevyšla 
nazmar.

http://www.mondigroup.com
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=233
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=233
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
http://www.studyintaiwan.org
http://www.roc-taiwan.org/sk
http://granty.saia.sk
http://www.saia.sk 
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ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE 

V Európskej únii vo všeobecnosti platí zásada, že členské štáty 
umožnia občanom ostatných členských štátov štúdium za 
rovnakých podmienok ako domácim občanom. Teda ak chce 
občan SR študovať v krajine, v ktorej je zavedené školné, platí 
ho aj on, ak sa za štúdium neplatí, neplatí ani občan SR. 
Všetkých 27 členských krajín podpísalo Bolonskú deklaráciu 
o vytvorení európskeho vysokoškolského priestoru a zlepšení 
všeobecného európskeho systému vysokého školstva. Cieľom 
európskeho vysokoškolského priestoru je okrem iného umožniť 
mobilitu študentov, doktorandov a výskumných  
a pedagogických pracovníkov v rámci krajín európskeho 
priestoru. V rámci Európskeho vysokoškolského priestoru 
sa zaviedol systém trojstupňového vysokoškolského štúdia 
(bakalársky – magisterský – doktorandský stupeň). 

Dôležitou súčasťou prípravy na štúdium v zahraničí je aj 
zabezpečenie financovania štúdia. V prípade, ak nemáte 
dostatok finančných prostriedkov, môžete sa uchádzať  
o štipendiá alebo granty, môžete požiadať o pôžičku v banke. 
Slovenskí občania študujúci na vysokej škole v zahraničí môžu 
požiadať o pôžičku aj Študentský pôžičkový fond (www.spf.sk). 

Okrem základných informácií pri každej členskej krajine 
Európskej únie uvádzame aj webové stránky, na ktorých môžete 
nájsť bližšie informácie. 

 BELGICKO

Belgicko je od roku 1993 federatívnym štátom a delí sa na 
tri samostatné regióny: Flámsko, Valónsko a Brusel – hlavné 
mesto. Úradné jazyky sú tri: holandčina (často označovaná ako 
flámčina), francúzština (často označovaná ako valónčina)  
a nemčina. 
Keďže vysoké školstvo vo Flámsku a vo Valónsku sa vyznačuje 
niekoľkými odlišnosťami, predstavujeme každú časť 
samostatne.

FLÁMSKO: Vysokoškolské vzdelávanie vo flámskom regióne 
zabezpečujú dva typy vysokoškolských inštitúcií: univerzity 
(Universiteit) a vyššie odborné školy (Hogeschool). Slovenskí 
študenti, ktorí ukončili stredoškolské štúdium maturitou, 
majú prístup na flámske univerzity a vyššie odborné školy za 
rovnakých podmienok, aké platia pre domácich uchádzačov. 
O osobitných podmienkach prijímania na univerzity a vyššie 
odborné školy sa treba informovať na študijných oddeleniach 
jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.
VALÓNSKO: Vysokoškolské vzdelávanie vo valónskom regióne 
zabezpečujú v súčasnosti štyri typy vysokoškolských inštitúcií: 
univerzity (Université), vyššie odborné školy (Haute École), 
inštitúty architektúry (Institut supérieur d´Architecture), vysoké 
školy umenia (École supérieure des Arts). Slovenskí študenti, 
ktorí chcú absolvovať vysokoškolské štúdium vo Valónsku, 
musia mať ekvivalent belgického diplomu o ukončení strednej 
školy (napr. Certificat d‘Enseignement secondaire supérieur 
– CESS alebo Diplôme d‘aptitude à accéder à l‘enseignement 
supérieur – DAES, t. j. maturitu). Ekvivalenciu vykonáva 
Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní (Service des 
équivalences, www.equivalences.cfwb.be). Inak musia zložiť 
prijímaciu skúšku, ktorú organizuje príslušná univerzita. Každá 
univerzita vypisuje ročne dva termíny prijímacích skúšok (júl, 
september). Sylaby ku skúškam poskytuje oddelenie prijímacích 
skúšok.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Belgicku:
www.studyinflanders.be, www.highereducation.be  
– portály o štúdiu vo Flámskom spoločenstve s vyhľadávaním 
univerzít a študijných odborov
www.studyinbelgium.be – portál o štúdiu vo Francúzskom 
spoločenstve s vyhľadávaním univerzít a študijných odborov
http://taalunieversum.org/taalunie/ – Holandská jazyková 
únia, informácie o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku

Bližšie informácie o štúdiu v Belgicku nájdete aj  
v Bulletine SAIA 4/2011, ktorého témou bolo štúdium  
v krajinách Beneluxu. 

Bližšie informácie o štúdiu v jednotlivých krajinách získate na  
www.saia.sk v sekcii Štúdium v zahraničí/Informácie o štúdiu  
vo vybraných krajinách.

Bakalárske programy ponúkané vysokými školami v Európe si môžu 
záujemcovia vyhľadať na portáli www.bachelorsportal.eu.

Vyhľadávanie programov, ktoré ponúkajú flámske vysoké školy, ako 
aj vyhľadávanie vzdelávacích inštitúcií umožňuje register vysokého 
školstva na stránke http://www.highereducation.be

http://www.spf.sk
http://www.equivalences.cfwb.be
http://www.studyinflanders.be
http://www.highereducation.be
http://www.studyinbelgium.be
http://taalunieversum.org/taalunie/
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/bulletin-saia-4/2011
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/bulletin-saia-4/2011
www.bachelorsportal.eu
http://www.highereducation.be
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 BULHARSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné 
vysoké školy, ktoré sa delia na univerzity (университети), 
odborné vysoké školy (специализирани висши училища) a 
nezávislé vysoké školy (самостоятелни колежи). Záujemcovia 
o štúdium na bulharských vysokých školách z krajín EÚ musia 
mať ukončené stredoškolské vzdelanie na úrovni, ktorá ich 
oprávňuje študovať na domácej vysokej škole. Absolventi 
nebulharských stredných škôl musia predložiť doklad o uznaní 
stredoškolského vzdelania – certifikát ministerstva školstva  
a vedy s prepočítaním známok v jednotlivých predmetoch podľa 
bulharského systému hodnotenia. Termín predkladania prihlášky 
stanovuje vysoká škola. Prijatie je limitované iba kvótou pre 
štátom podporovaných študentov. Ostatní študenti si štúdium 
platia sami. Zahraniční študenti musia absolvovať prípravný 
jazykový kurz v závislosti od vybraného študijného odboru. 
Poplatky pre študentov, ktorí si sami platia štúdium, každoročne 
určuje vláda.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Bulharsku:
www.minedu.government.bg – ministerstvo školstva  
a vedy
http://rsvu.mon.bg – portál Hodnotenie systému 
vysokoškolského vzdelávania v Bulharsku (Рейтингова 
система на висшите училища в България), zoznam 
bulharských vysokých škôl a ich ranking 
www.neaa.government.bg – Národná agentúra pre 
hodnotenie a akreditáciu (Националната агенция за 
оценяване и акредитация), zoznam akreditovaných 
vysokoškolských inštitúcií 

 CYPRUS
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (v súčasnosti 
sú tri verejné a štyri súkromné) a vysoké školy. Vysokoškolské 
štúdium je trojstupňové. Uchádzači musia predložiť doklad 
o maturite. Študenti sa prijímajú na základe prijímacích 
pohovorov, počet miest je obmedzený. Študenti musia mať 
dobrú znalosť gréckeho alebo tureckého jazyka, najmä 
súkromné vysokoškolské inštitúcie ponúkajú programy  
v anglickom jazyku. 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu na Cypre:
www.moec.gov.cy – ministerstvo školstva a kultúry
www.highereducation.ac.cy – informácie  
o vysokoškolskom vzdelávaní na Cypre
www.kysats.ac.cy – uznávanie dokladov o vzdelávaní 
(agentúra KYSATS)

 ČESKÁ REPUBLIKA
Vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných odboroch poskytujú 
verejné a súkromné vysoké školy. Na verejných vysokých 
školách sa neplatí školné. Vysoké školy a fakulty ponúkajú aj 
programy, ktoré nevedú k získaniu vysokoškolského vzdelania  
a akademického titulu (rozširujúce, doplňujúce, celoživotné).  
V roku 2001 slovenská a česká vláda podpísali dohodu  
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov  
o vzdelaní vydávaných v SR a v ČR. Podmienkou na prijatie 
v bakalárskom programe je dosiahnutie úplného stredného 
odborného vzdelania (na štúdium v oblasti umenia môžu byť 
prijatí aj uchádzači s vyšším odborným vzdelaním poskytovaným 
konzervatóriami, výnimočne aj uchádzači bez úplného 
stredného odborného vzdelania alebo vyššieho odborného 
vzdelania na konzervatóriu). Počet on-line prihlášok, ktoré si 
môže uchádzač o štúdium podať, nie je obmedzený. Za úkony 
spojené s prijímacím konaním môže verejná vysoká škola 
stanoviť poplatok. Bližšie informácie o podmienkach prijatia 
získajú záujemcovia priamo na študijných oddeleniach vysokých 
škôl alebo fakúlt a ich webových stránkach.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Českej republike:
www.msmt.cz – ministerstvo školstva, mládeže  
a telovýchovy; adresáre vysokých škôl v ČR 
www.csvs.cz – Centrum pre štúdium vysokého školstva, 
na stránke je aj databáza českých vysokých škôl
www.czech.cz – portál spravovaný českým ministerstvom 
zahraničných vecí v šiestich jazykoch, informácie o štúdiu  
v Česku
www.vysokeskoly.cz – zoznam vysokých škôl
www.naric.cz – uznávanie dokladov o vzdelávaní 
www.scio.cz – informácie o Národnej porovnávacej 
skúške, ktorú niektoré školy uznávajú ako náhradu 
prijímacieho konania, niektoré ju vyžadujú

Informácie o vysokoškolskom systéme, ako aj zoznam akreditovaných 
vysokoškolských inštitúcií záujemcovia nájdu na portáli Národnej 
agentúry pre hodnotenie a akreditáciu www.neaa.government.bg.

Informácie o vysokoškolskom vzdelávaní záujemcovia nájdu na stránke 
www.highereducation.ac.cy.

Na portáli českej spoločnosti Scio (www.scio.cz) záujemcovia nájdu 
informácie o Národnej porovnávacej skúške (Národní srovnávací 
zkouška, NSZ), ako aj zoznam škôl a fakúlt, ktoré ich v prijímacom 
konaní vyžadujú, alebo ktoré ich akceptujú. 

http://www.minedu.government.bg
http://rsvu.mon.bg
http://www.neaa.government.bg
http://www.moec.gov.cy
http://www.highereducation.ac.cy
http://www.kysats.ac.cy
http://www.msmt.cz
http://www.csvs.cz
http://www.czech.cz
http://www.vysokeskoly.cz
http://www.naric.cz
http://www.scio.cz
http://www.neaa.government.bg
http://www.highereducation.ac.cy
http://www.scio.cz
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 DÁNSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné 
vysokoškolské inštitúcie. Univerzitný sektor tvorí 8 univerzít, 
neuniverzitný sektor umelecké školy, odborné vysoké školy 
a vyššie technické školy. Základnou podmienkou prijatia na 
bakalársky stupeň je ukončené stredoškolské vzdelanie  
(12 rokov školskej dochádzky) – maturita alebo 
dánsky ekvivalent maturity (studentereksamen; højere 
forberedelseseksamen; højere handelseksamen; højere 
teknisk eksamen) a ovládanie vyučovacieho jazyka. Väčšina 
bakalárskych programov sa vyučuje v dánčine, od uchádzačov 
sa preto vyžaduje znalosť tohto jazyka. Prihlášky sa podávajú 
spravidla do 15. marca na štúdium začínajúce sa v auguste 
alebo v septembri a do 1. septembra na štúdium začínajúce sa 
v januári alebo vo februári. Formulár prihlášky školy spravidla 
zverejňujú dva mesiace pred termínom uzávierky. Študenti  
z krajín EÚ spravidla neplatia školné, okrem verejných škôl sa to 
týka aj mnohých súkromných.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Dánsku:
www.uvm.dk – ministerstvo školstva 
http://vtu.dk – ministerstvo vedy, technológií a inovácií 
www.studyindenmark.dk – portál o štúdiu v Dánsku
www.iu.dk – Dánska agentúra pre medzinárodné 
vzdelávanie (Styrelsen for International Uddannelse); 
informácie o vysokoškolskom systéme, štipendiách  
a grantoch
http://dkuni.dk – portál Universities Denmark, spoločný 
portál všetkých ôsmich dánskych univerzít

Bližšie informácie o štúdiu v Dánsku nájdete aj  
v Bulletine SAIA 2/2011, ktorého témou bolo štúdium  
v Škandinávii alebo v publikácii Štúdium v Dánsku, ktorú SAIA 
vydala v roku 2010.

 ESTÓNSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné 
univerzity a vyššie odborné školy. Vyučovanie sa uskutočňuje 
v estónčine, ruštine, školy ponúkajú aj programy v anglickom 
jazyku. Podmienkou na prijatie je maturitné vysvedčenie 
ekvivalentné estónskemu maturitnému vysvedčeniu (so 
žiadosťou o uznanie dokladu o vzdelaní sa zahraniční študenti 
musia obrátiť na stredisko ENIC-NARIC v Estónsku), resp. 
doklad o prijatí na univerzitu v krajine pôvodu a znalosť 
estónskeho jazyka. Od skúšky z estónskeho jazyka sú 
oslobodení študenti, ktorí chcú študovať odbor estónčina 
ako cudzí jazyk. Záujemcom o štúdium bude umožnené pred 
nástupom na štúdium alebo počas štúdia absolvovať kurz 
estónskeho jazyka. Vysoká škola môže požadovať splnenie 
ďalších podmienok: napr. vykonanie prijímacích skúšok, priemer 
známok na maturitnom vysvedčení. 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Estónsku:
www.hm.ee – ministerstvo vedy a vzdelávania
www.studyinestonia.ee – portál o vzdelávaní v Estónsku
www.archimedes.ee/enic – estónsky ENIC/NARIC, 
informácie o vysokoškolskom systéme, zoznam 
akreditovaných univerzít, stredisko na uznávanie dokladov  
o vzdelaní/akreditačné centrum 

Bližšie informácie o štúdiu v Estónsku nájdete aj v publikácii 
Štúdium v Pobaltí, ktorú SAIA vydala v roku 2010.

 FÍNSKO

Vysokoškolské vzdelávanie vo Fínsku poskytujú univerzity 
(yliopisto/universitet – fínsky/švédsky) a odborné vysoké 
školy (ammattikorkeakoulut/yrkeshôgskolor – skr. AMK/YH), 
ktoré reprezentujú mimouniverzitné vzdelávanie. Desať 
univerzít má tradičný multidisciplinárny charakter a desať je 
špecializovaných. Vysokoškolské štúdium trvá 3 až 6 rokov  
a je bezplatné. Fínsko má dva oficiálne jazyky – fínsky  
a švédsky. Takmer všetky bakalárske programy sa vyučujú vo 
fínčine alebo švédčine, preto musí uchádzač o takéto štúdium 
ovládať jeden z týchto jazykov. Fínske školy poskytujú kurzy  
a programy aj v iných jazykoch, najmä v angličtine. 
Vyhľadávacia databáza takýchto programov je na  
www.studyinfinland.fi.
Výberové a prijímacie konanie je v kompetencii univerzity. 
Študenti musia absolvovať prijímacie skúšky vo Fínsku  
a dokladovať znalosť vyučovacieho jazyka školy (fínčina alebo 
švédčina). Prihlasuje sa prostredníctvom stránky  
www.universityadmissions.fi (programy v angličtine) alebo  
www.yliopistohaku.fi (programy vo fínčine a švédčine).

Propagovať dánske univerzity je cieľom portálu Danske Universiteter 
http://dkuni.dk

Informácie o estónskom vysokoškolskom systéme nájdu záujemcovia na 
portáli www.studyinestonia.ee. Na portáli je tiež možné vyhľadávanie 
študijných programov na estónskych vysokoškolských inštitúciách.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu vo Fínsku
www.minedu.fi – ministerstvo školstva a kultúry
www.studyinfinland.fi – informácie o štúdiu vo Fínsku
www.cimo.fi – CIMO, Centrum pre medzinárodné mobility

Bližšie informácie o štúdiu vo Fínsku nájdete aj  
v Bulletine SAIA 2/2011, ktorého témou bolo štúdium  
v Škandinávii
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 FRANCÚZSKO
Vysokoškolské vzdelanie vo Francúzsku poskytuje niekoľko 
druhov vzdelávacích inštitúcií, ktoré majú rôzne zamerania, 
štruktúru a podmienky prijímania nových študentov. Rozlišujú 
sa 3 kategórie vzdelávacích inštitúcií: univerzity, Grandes écoles 
a špecializované školy. Školy sú buď verejné alebo súkromné, 
pričom na verejných vysokých školách štát stanovuje výšku 
školného. Univerzity sú verejné inštitúcie a zastrešujú aj 
výskumné centrá. Ponúkajú 3 druhy študijných programov: 
programy so všeobecným zameraním, odborné programy 
a štúdiá v oblasti zdravotníctva (medicína, farmácia, zubné 
lekárstvo). Podmienkou prijatia na univerzity je maturita 
alebo ekvivalentný diplom, vo všeobecnosti bez prijímajúcich 
pohovorov. 
Štúdium na Grandes écoles poskytujú inžinierske školy (vedecké 
a technické vzdelanie), obchodné školy (ekonomické vedy 
a manažment), politické inštitúty a národné vysoké školy. 
Podmienkou prijatia na Grande école je vstupný pohovor po 
absolvovaní prípravnej školy na prijímajúce pohovory CPGE 
alebo maturita. 
Špecializované školy ponúkajú štúdium v špecifických oblastiach 
(architektúra, zdravotníctvo, umelecké smery atď.). Podmienkou 
prijatia je prijímací pohovor a prihláška na štúdium. 
Záujemcovia zo Slovenska o zápis na štúdium v prvom ročníku 
na francúzskej vysokej škole kontaktujú priamo školu, na 
ktorú sa chcú prihlásiť a môžu vykonať on-line predzápis.  Aby 
zahraniční študenti, ktorí nemajú francúzsku, alebo európsku 
maturitu, mohli študovať na francúzskej vysokej škole, musia 
spĺňať podmienky, ktoré ich oprávňujú na prijatie na vysokú 
školu v krajine, v ktorej získali maturitné vysvedčenie. Títo 
študenti budú musieť preukázať schopnosti porozumieť 
francúzskemu jazyku na predpokladanej úrovni. Uchádzači 
musia absolvovať skúšku Medzinárodného centra pre 
pedagogické štúdiá C.I.E.P., ktorá ohodnotí ich porozumenie 
písomnej a ústnej francúzštine, ako aj ich písomné vyjadrovanie 
vo francúzštine. Od skúšky sú oslobodení absolventi 
bilingválnych gymnázií, držitelia diplomu DALF (úroveň C1 a C2) 
a DELF (úroveň B2), aj absolventi testu organizovaného CCIP  
s požadovaným počtom bodov. Bližšie informácie:  
http://www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu vo Francúzsku:
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr  
– ministerstvo vysokého školstva a výskumu
www.campusfrance.org – Národná agentúra pre 
propagáciu francúzskeho vysokého školstva
www.slovaquie.campusfrance.org – Národná agentúra 
pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva na 
Slovensku 
www.cnous.fr – Centrum služieb študentom CNOUS 
– informácie o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, sociálnom 
zabezpečení a kultúrnom živote 
www.egide.asso.fr – služby pre študentov, doktorandov, 
pedagogických pracovníkov a výskumníkov na podporu 
akademických mobilít 

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

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Grécku:
www.minedu.gov.gr – ministerstvo školstva, 
celoživotného vzdelávania a náboženských záležitostí   
www.iky.gr – portál gréckej nadácie štátnych štipendií
www.doatap.gr – grécky NARIC, informácie o uznávaní 
diplomov, zoznam akreditovaných vysokoškolských inštitúcií

 HOLANDSKO 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú tri typy inštitúcií: univerzity 
(Universiteit), vyššie odborné školy (Hogeschool), inštitúty 
medzinárodného vzdelávania (Instelling Voor Internationaal 
Onderwijs). Podľa vzdelávacích inštitúcií sa vysokoškolské 
štúdium delí na tri typy: 1. WO (Wetenschappelijk onderwijs) 
– „akademické univerzitné vzdelávanie“, ktoré poskytujú 
univerzity; 2. HBO (Hogeroepsonderwijs) – „vyššie odborné 
vzdelávanie“, ktoré poskytujú vyššie odborné školy; 3. IO 
(Internationaal Onderwijs) – „medzinárodné vzdelávanie“, ktoré 
poskytujú inštitúty medzinárodného vzdelávania.
Zahraničný študent môže byť prijatý na univerzitu alebo 
odbornú vysokú školu v Holandsku pod podmienkou, že 
dosiahol vo svojej krajine takú úroveň vzdelania, ktorá je 
minimálne ekvivalentom úrovne, ktorú vyžadujú holandské 
univerzity alebo HBO programy. V niektorých odboroch je 
navyše potrebná príprava na strednej škole. Univerzity vo 
väčšine prípadov vyžadujú absolvovanie jazykového testu  
z holandčiny, na ktorý pripravujú študentov v kurzoch.

Francúzska Národná agentúra pre propagáciu francúzskeho vysokého 
školstva záujemcom zo Slovenska ponúka aj informácie v slovenskom 
jazyku – www.slovaquie.campusfrance.org.

Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť francúzskeho 
veľvyslanectva vydáva informačný bulletin Étudier en France/Štúdium 
vo Francúzsku. K dispozícii je na stránke http://ifb.ambafrance-sk.org.
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Hlavnou podmienkou na prijatie na bakalárske štúdium  
v anglickom jazyku je doklad o ukončení strednej školy, ktorý 
je uznaný ako ekvivalent holandského diplomu o ukončení 
stredoškolského vzdelania. Všeobecnou podmienkou je dobré 
ovládanie anglického jazyka. V prípade umeleckých odborov 
môžu vzdelávacie inštitúcie určiť ďalšie podmienky. Na niektoré 
odbory sú stanovené kvóty. 
V Holandsku sa platí školné. Výška poplatkov pre študentov  
z EÚ je minimálne 1 672 eur ročne. Databáza poplatkov podľa 
jednotlivých odborov a na jednotlivých univerzitách je na 
stránke www.nuffic.nl/ispacsearch/

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Holandsku:
www.rijksoverheid.nl – ministerstvo školstva, kultúry  
a vedy
www.nuffic.nl – Holandská organizácia pre medzinárodnú 
spoluprácu vo vysokom školstve, informácie o vzdelávacom 
systéme, výmenných projektoch a programe pre 
talentovaných zahraničných študentov
www.studyin.nl – informácie o štúdiu v Holandsku 

Bližšie informácie o štúdiu v Holandsku nájdete aj v Bulletine 
SAIA 4/2011, ktorého témou bolo štúdium v krajinách Beneluxu. 

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

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

 
 LITVA 

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a odborné 
vysoké školy (tzv. kolegija). Oba typy sú verejné aj súkromné.  
Poskytujú neuniverzitné vzdelávanie (iba na prvom stupni, 
vedúce k profesionálnej kvalifikácii) a univerzitné vzdelávanie, 
ktoré je trojstupňové (bakalárske – 4 roky, magisterské  – 1,5 
až 2 roky a doktorandské – 4 roky). Vyučovacím jazykom je 
litovčina, ale niektoré univerzity ponúkajú študijné programy 
aj v iných jazykoch. Podmienkou prijatia na 1. stupeň 
vysokoškolského štúdia je maturitné vysvedčenie uznané  
v Litve, zvládnutie vstupných testov a znalosť litovčiny. 
V prípade štúdia v anglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku 
sa vyžaduje doklad o znalosti príslušného jazyka. 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu na Litve:
www.smm.lt – ministerstvo školstva a vedy
www.smpf.lt – Švietimo mainų paramos fondas – Nadácia 
na podporu študentských výmen
www.skvc.lt/enic-naric – centrum pre hodnotenie kvality 
vysokého školstva; súčasťou je aj litovský ENIC/NARIC, 
stredisko na uznávanie dokladov o vzdelávaní

 
Bližšie informácie o štúdiu v Litve nájdete aj v publikácii 
Štúdium v Pobaltí, ktorú SAIA vydala v roku 2010.

Informácie o možnostiach štúdia v zahraničí záujemcovia nájdu  
na portáli Štúdium v Holandsku www.nuffic.nl/international-students

Zoznam írskych vysokých škôl záujemcovia nájdu na portáli CAO, 
prostredníctvom ktorého sa podávajú prihlášky na írske vysoké školy 
– www.cao.ie.

Na portáli AIKOS http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm záujemcovia 
môžu vyhľadávať litovské vysokoškolské inštitúcie podľa viacerých 
kritérií. Rovnako môžu na tomto portáli vyhľadávať študijné programy, 
ktoré vysoké školy ponúkajú.
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 LOTYŠSKO 

Vysokoškolské vzdelávanie v Lotyšsku zabezpečujú univerzity 
(universtäte) a inštitúcie vyššieho vzdelávania neuniverzitného 
typu. Oba typy škôl sú verejné a súkromné. Vysokoškolské 
vzdelávanie je trojstupňové, bakalársky stupeň trvá 3 až 4 roky. 
Štúdium medicíny a zubného lekárstva je jednostupňové a trvá 
5 až 6 rokov. Vyučovacím jazykom je lotyšský jazyk, univerzity 
ponúkajú študijné programy aj v angličtine. Záujemca o štúdium 
na bakalárskom stupni musí dokladovať maturitné vysvedčenie 
ekvivalentné lotyšskému maturitnému vysvedčeniu a mať 
znalosť lotyšského jazyka. Prijatie na vysokú školu je spravidla 
podmienené zvládnutím vstupných testov. Podmienky prijímania 
stanovuje vysoká škola.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Lotyšsku:
www.izm.gov.lv – ministerstvo školstva a vedy
www.aic.lv – Akademické informačné centrum (ENIC–
NARIC, ekvivalencia dokladov)
www.aiknc.lv – Centrum pre hodnotenie kvality 
vysokoškolského vzdelávania, Augstākās izglītības kvalitātes 
novērtēšanas centrs (AIKNC, skr. v angličtine HEQEC) 
www.li.lv – Litovský inštitút; informácie o vzdelávacom 
systéme
www.viaa.gov.lv – Štátna agentúra pre rozvoj školstva 
– Valsts izglītības attīstības aģentūrā (VIAA)

Bližšie informácie o štúdiu v Lotyšsku nájdete aj v publikácii 
Štúdium v Pobaltí, ktorú SAIA vydala v roku 2010.

 LUXEMBURSKO
Vysokoškolské štúdium v Luxembursku sa delí na neuniverzitné 
a univerzitné. Neuniverzitné štúdium poskytujú technické lýceá. 
Univerzitné štúdium zabezpečujú dve inštitúcie, Luxemburská 
univerzita a Medzinárodný univerzitný inštitút Luxemburg.
Okrem znalosti úradného jazyka je podmienkou prijatia 
na bakalárske štúdium doklad o ukončení stredoškolského 
vzdelania, ktorý je uznaný ministerstvom školstva (Ministère de 
l´Éducation nationale) ako ekvivalent luxemburskej maturity. 
Prihláška na 1. stupeň vysokoškolského štúdia na Luxemburskej 
univerzite sa podáva on-line. Prijatie študenta sa uskutoční na 
základe predložených materiálov uchádzača.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Luxembursku:
www.mcesr.public.lu – ministerstvo kultúry, vyššieho 
vzdelávania a výskumu
www.men.public.lu – ministerstvo národného školstva  
a odbornej výchovy
www.luxembourg.public.lu/fr/societe/education-
formation – oficiálny portál Luxemburského 
veľkovojvodstva, informácie o vzdelávaní v krajine
www.uni.lu – Luxemburská univerzita
www.cedies.public.lu – Centrum dokumentácie  
a informácií o vysokoškolskom vzdelávaní  

Bližšie informácie o štúdiu v Luxembursku nájdete aj v Bulletine 
SAIA 4/2011, ktorého témou bolo štúdium v krajinách Beneluxu. 

 MAĎARSKO

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú vysoké školy (főiskola)  
a univerzity (egyetem), ktoré sú štátne a súkromné. 
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je maturitné 
vysvedčenie uznané v Maďarsku, znalosť maďarského jazyka  
a zvládnutie vstupných testov. Prijímacie konanie vrátane 
prípravy a produkcie testovacích materiálov koordinuje 
Národný úrad pre prijímanie na vysokoškolské inštitúcie 
(Országos Felsőoktatási Felvételi Iroda, www.felvi.hu). Úrad 
poskytuje bližšie informácie o prijímaní študentov na maďarské 
vzdelávacie inštitúcie. Podmienky pre prijatie si stanovujú 
jednotlivé vysokoškolské inštitúcie. 
Vysokoškolské inštitúcie ponúkajú dve formy štúdia: štátom 
financované a hradené študentom. Študenti, ktorí nezískali 
štátnu podporu, si všetky náklady spojené so štúdiom musia 
hradiť sami. Na prihláške uchádzač uvádza, o aké miesto žiada 
– štátom financované alebo hradené študentom. V prípade, 
ak uchádzač uvedie štátom financované miesto a nezíska ho, 
neexistuje preradenie na miesto samoplatcu.
Slovenská republika má s Maďarskom podpísanú dohodu   
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní 
vydaných v Slovenskej republike a v Maďarskej republike.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Maďarsku:
www.nefmi.gov.hu – ministerstvo národných zdrojov, 
informácie o systéme VŠ vzdelávania, adresy škôl
www.scholarship.hu – Maďarská štipendijná rada, ktorá 
administruje bilaterálne štipendiá 
www.campushungary.hu – centrálna kancelária pre 
štúdium v Maďarsku
www.studyhungary.hu – informačný portál pre 
zahraničných študentov (v angličtine)
www.felvi.hu – Národný úrad pre prijímanie na 
vysokoškolské inštitúcie; informácie o prijímaní študentov, 
zoznam študijných programov v cudzích jazykoch

Zoznam lotyšských vysokých škôl záujemcovia nájdu na portáli Centra 
pre hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania www.aiknc.lv.

Informácie o prijímaní študentov na maďarské vysoké školy 
záujemcovia nájdu na stránke Národného úradu pre prijímanie na 
vysokoškolské inštitúcie – www.felvi.hu. 
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 MALTA 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a neštátne 
vysokoškolské inštitúcie. Vyučovacím jazykom je anglický  
a maltský jazyk (zahraniční študenti ho nemusia ovládať).  
Uchádzači o štúdium musia predložiť maturitné vysvedčenie 
Matriculation Certificate alebo jeho ekvivalent.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu na Malte:
www.education.gov.mt – ministerstvo školstva, práce  
a rodiny
https://www.nche.gov.mt – Národná komisia pre 
vysokoškolské vzdelávanie; zoznam vysokoškolských 
inštitúcií

 NEMECKO
Vysokoškolské vzdelanie v Nemecku poskytujú univerzity 
a vysoké školy. Záujemcom o štúdium v Nemecku sa odporúča 
nadviazať kontakt s univerzitou/vysokou školou, zaslať bližšie 
informácie o sebe (potvrdenie o jazykových znalostiach, 
overenú kópiu maturitného vysvedčenia atď.) a informovať 
sa o jej požiadavkách prijatia. Najdôležitejším kontaktným 
orgánom pre zahraničných študentov je akademické oddelenie 
pre zahraničných študentov (Das Akademische Auslandsamt). 
Odporúča sa, aby zahraniční študenti kontaktovali oddelenie 
najneskôr pol roka (najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným 
nástupom na študijný pobyt a zistili si potrebné náležitosti 
pre prijatie a pre štúdium na danej vysokej škole. Na základe 
žiadosti škola pošle záujemcom konkrétne podmienky pre 
prijatie na štúdium spolu s prihláškou.
Na niektoré študijné odbory (medicína, veterinárstvo, 
stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové 
hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím, 
lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných 
miest (numerus clausus). Predpokladom prijatia na štúdium je:

1. doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na 
    nemeckej vysokej škole,
2. doklad o znalosti jazyka (nevyžaduje sa pri 
    medzinárodných študijných odboroch a niektorých 
    kurzoch doplnkového štúdia, kde je vyučovacím jazykom 
    angličtina).

Mnohé kurzy doplnkového štúdia (právo, ekonómia a pod.) 
ale vyžadujú znalosť viacerých jazykov (okrem nemčiny aj 
angličtinu alebo francúzštinu).
Slovenská republika má s Nemeckom podpísanú dohodu 
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní 
v oblasti vysokého školstva. 
Zahraniční študenti pri uchádzaní sa o štúdium v Nemecku môžu 
využiť službu assist (Pracovný a servisný bod pre medzinárodné 
žiadosti o prijatie na štúdium – Arbeits- und Servicestelle für 
internationale Studienbewerbungen http://www.uni-assist.de). 
V súčasnosti služby assit využíva vyše 120 nemeckých vysokých 
škôl zo všetkých 16 spolkových krajín. Ide však o spoplatnenú 
službu. Informácie o možnostiach štúdia záujemcovia získajú na 
viacerých portáloch, napríklad Nemeckej akademickej výmennej 
služby www.daad.de, Deutschen Studentenwerks   
www.internationale-studierende.de alebo Inobis www.inobis.de. 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Nemecku:
www.daad.de – DAAD, informácie o štipendiách  
a možnostiach štúdia v Nemecku
www.campus-germany.de – portál o vzdelávaní  
v Nemecku 
www.studienwahl.de – informácie o študijných 
programoch na nemeckých vysokých školách 

Bližšie informácie o štúdiu v Nemecku nájdete aj  
v Bulletine SAIA 7-8/2011.

 POĽSKO 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (uniwersytety), 
akadémie (akademie) a technické univerzity (wyższe szkoły 
techniczne) a ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre rôzne odbory, 
ktoré sú verejné a súkromné. Vysokoškolských inštitúcií je vyše 
400, z nich približne 130 je verejných, univerzít je 18. Základnou 
podmienkou pre prijatie na prvý stupeň vysokoškolského štúdia 
je maturitné vysvedčenie – świadectwo dojrzałości. Ostatné 
podmienky si stanovujú samotné vysokoškolské inštitúcie. 
Podmienky platné pre nasledujúci kalendárny rok, musia 
zverejniť najneskôr do 31. mája. Uchádzači sa prihlasujú 
priamo na vysokoškolskú inštitúciu, na ktorej chcú študovať. 
Pre niektoré odbory (najmä medicínske) sú stanovené kvóty 
prijatých študentov (tzv. numerus clausus).

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Poľsku:
www.men.gov.pl – ministerstvo národného vzdelávania
www.buwiwm.edu.pl – Úrad pre uznávanie vzdelania  
a medzinárodné výmenné pobyty
www.perspektywy.pl – on-line magazín Perspektywy, 
zoznamy vysokých škôl
www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií  
a jazykových škôl 
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Na stránke www.studienwahl.de sú informácie o študijných 
programoch na nemeckých vysokých školách. Záujemcovia tu nájdu 
aj zoznam vysokých škôl podľa miesta sídla, ako aj vyhľadávaciu 
databázu študijných programov podľa viacerých kritérií.

Na stránke http://www.freie-studienplaetze.de bývajú od začiatku 
semestra zverejnené neobsadené miesta na nemeckých vysokých 
školách. 
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 PORTUGALSKO
V Portugalsku poskytujú vysokoškolské vzdelávanie štátne 
a súkromné univerzity. Neuniverzitné vzdelávanie poskytujú 
štátne polytechniky a súkromné inštitúcie. Univerzitné  
a polytechnické, štátne a súkromné vzdelávanie je kontrolované 
ministerstvom školstva a je také kompatibilné, že je možné 
prestúpiť z jedného typu na druhý. Počet prijímaných študentov 
v jednotlivých odboroch je vopred určený a schvaľuje ho 
ministerstvo školstva. Vyučovacím jazykom je portugalčina. 
Absolventom stredných škôl, ktorí chcú študovať v Portugalsku, 
sa odporúča kontaktovať vysokú školu v Portugalsku so 
žiadosťou o informácie o konkrétnych podmienkach prijatia na 
vysokú školu. Uchádzači o štúdium musia predložiť doklad 
o maturitnej skúške (overenú kópiu), úspešne zvládnuť prijímací 
pohovor a predložiť doklad o zdravotnom stave. 
V Portugalsku sa platí školné. Jeho výšku stanovujú jednotlivé 
vysoké školy, štát však odporúča minimálnu výšku, ktorá je  
1,3-násobkom minimálnej mesačnej mzdy. Školné je však 
spravidla vyššie ako odporúčané minimum

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Portugalsko:
www.dges.mctes.pt/DGES/en – ministerstvo vedy, 
technologií a vysokoškolského vzdelávania; informácie  
o vysokoškolských inštitúciách, prijímaní na ne, o študijných 
programoch
www.instituto-camoes.pt – Inštitút Camões (portugalská 
štipendijná agentúra), štipendiá pre cudzincov do 
Portugalska, prihlasovanie sa na štipendiá
www.universia.pt – portál o portugalských univerzitách

Bližšie informácie o štúdiu v Portugalsku nájdete aj v publikácii 
Štúdium v Portugalsku, ktorú SAIA vydala v roku 2010.

 RAKÚSKO
Vysokoškolské vzdelanie v Rakúsku poskytujú univerzity 
(Universitäten), lekárske univerzity (Medizinische Universitäten),  
umelecké univerzity (Universitäten der Künste), odborné vysoké  
školy (Fachhochschulen; štátne a súkromné), pedagogické 
akadémie (Pädagogische Akademien) súkromné vysoké školy 
(Private Universitäten). Slovenskí študenti sú na štúdium na 
rakúskych univerzitách prijímaní spravidla bez prijímacích 
pohovorov. Univerzita však môže v bakalárskych programoch  
v odboroch biológia, medicína, farmácia, psychológia, 
veterinárna medicína, zubné lekárstvo, podniková ekonomika, 
ako aj publicistika a komunikačné vedy podmieniť prijatie 
na štúdium absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom 
študentov najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia. 
Prihlášky sú k dispozícii na internetových stránkach jednotlivých 
univerzít.  Uzávierka podávania prihlášok pre uchádzačov  
z Rakúska a z krajín EÚ/EHP na štúdium v zimnom semestri je 
v októbri, v letnom semestri v marci (presný termín uzávierky 
prihlášok si je potrebné overiť na príslušnej univerzite). 
Študentom, ktorí začali svoje štúdium na Slovensku, môže 
rakúska škola uznať niektoré skúšky. 
Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie 
písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Uchádzači 
o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného 
vysvedčenia bakalársky diplom. Prijatie na umelecké univerzity 
je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.
Odborné vysoké školy vyžadujú od uchádzačov o štúdium 
absolvovanie prijímacích skúšok.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Rakúsku:
www.bmwf.gv.at –  spolkové ministerstvo pre vedu  
a výskum
www.portal.ac.at – Austrian Academic Portal, informácie  
o vysokých školách v Rakúsku
www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska výmenná služba
www.fhf.at – zoznam odborných vysokých škôl 
(Fachhochschulen)
www.grants.at – prehľad existujúcich štipendií, ktoré 
môžu získať v Rakúsku zahraniční študenti
www.wegweiser.ac.at – zoznam vysokých škôl  
a umeleckých vysokých škôl v Rakúsku, možnosť 
vyhľadávať podľa odborov 
www.akkreditierungsrat.at – zoznam súkromných 
vysokých škôl 

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

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Rumunsku:
www.edu.ro – ministerstvo školstva, výskumu, mládeže  
a športu 
www.study-in-romania.ro – informácie o štúdiu  
v Rumunsku, zoznam vysokých škôl 
www.cnred.edu.ro – informácie o uznávaní dokladov  
o vzdelaní
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Informácie o štúdiu v Rakúsku záujemcovia nájdu aj na portáli 
Rakúskej výmennej služby www.oead.at.

http://www.dges.mctes.pt/DGES/en
http://www.instituto-camoes.pt
www.universia.pt
http://www.saia.sk/_user/documents/publikacie/SvZ_Portugalsko.pdf
http://www.bmwf.gv.at 
http://www.portal.ac.at
http://www.oead.at
http://www.fhf.at
http://www.grants.at
http://www.wegweiser.ac.at
http://www.akkreditierungsrat.at
http://www.edu.ro
http://www.study-in-romania.ro
http://www.cnred.edu.ro
http://www.oead.at
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 SLOVINSKO 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú 3 univerzity, vyššie 
vzdelávacie inštitúcie a odborné vysoké školy. Výučba na prvom 
stupni vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje v slovinčine, 
na ďalších stupňoch aj v iných jazykoch. Podmienkou prijatia 
je maturita. Uchádzači s ukončenou odbornou (učňovskou) 
štvorročnou strednou školou sa môžu hlásiť na odborné vysoké 
školy. Približne vo februári školy zverejnia informácie  
o počte miest a otvorených študijných programoch. Prihlášky na 
bakalárske štúdium sa zasielajú na jar na adresu Vysokoškolskej 
prijímaco-informačnej služby (Visokošolska prijavno-
informacijska služba). Na jej stránke sú zverejnené podrobné 
informácie o postupe pri uchádzaní sa o štúdium pre cudzincov. 
Uchádzač môže vymenovať v prihláške až tri programy,  
o ktoré sa uchádza. Pokiaľ je dostatok miest, je prijatý na prvý 
program, pre ktorý spĺňa podmienky. Pri nedostatku miest 
rozhodujú študijné výsledky zo strednej školy. Tí, ktorí neuspeli 
na jar, môžu sa opätovne uchádzať o prijatie na jeseň, ale už 
priamo na danej univerzite alebo vysokej škole. 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Slovinsku:
www.mvzts.si – ministerstvo pre vysokoškolské 
vzdelávanie, vedu a techniku 
www.vpis.uni-lj.si – informácie o prijatí na vysokú školu
www.infoforeigners.si – informácie o Slovinsku pre 
cudzincov
www.studij.si – informácie o štúdiu v Slovinsku

 ŠPANIELSKO
Vysokoškolské štúdium poskytujú verejné a súkromné 
univerzity. Výučba prebieha v španielskom, katalánskom, 
galícijskom alebo baskickom jazyku. Zahraniční uchádzači 
o štúdium musia ovládať španielsky jazyk na úrovni Superior 
jazykového certifikátu Diploma de Español como Lengua 
Extranjera (DELE). Študenti, ktorí majú záujem o štúdium  
na 1. stupni štúdia, sa musia prihlásiť na UNED (Španielska 
univerzita pre diaľkové vzdelávanie), aby získali credencial de 
acceso – certifikát preukazujúci, že spĺňajú kritériá na podanie 
prihlášky na štúdium. Univerzita, na ktorú sa študent plánuje 
zapísať, overí, či uchádzač spĺňa požiadavky a môže vykonať 
predzápis na univerzitné štúdiá. 
V Španielsku sa platí školné, jeho výška závisí od typu školy 
a programu. 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Španielsku:
www.educacion.gob.es – ministerstvo školstva
http://universidades.universia.es – vyhľadávacia 
databáza
www.universidad.es – Nadácia pre medzinárodnú 
propagáciu španielskych univerzít a vysokoškolského 
vzdelávania, informácie o štúdiu, štipendiách a i.

 ŠVÉDSKO 
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje 61 vysokoškolských 
inštitúcií, ktoré sa delia na štátne (verejné) a súkromné 
(samosprávne a nezávislé). Štátnych je 14 univerzít a 22 
vysokých škôl, súkromné sú 3 univerzity a 9 vysokých škôl. 
Okrem toho je 13 nezávislých organizácií s právom udeľovať 
kvalifikácie v psychoterapii. Vysokoškolské vzdelávanie je 
trojstupňové (bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň)  
a pre občanov Švédska a Európskej únie nie je spoplatnené. 

Základnými predpokladmi prijatia na vysokoškolské štúdium  
1. stupňa (bakalársky študijný program) je maturita  
a dostatočné ovládanie švédskeho, resp. anglického jazyka. 
Od roku 2011 sa zahraniční študenti prihlasujú on-line na portáli 
www.universityadmissions.se.  

Zaujímavé webové stránky o štúdiu vo Švédsku:
www.regeringen.se/sb/d/1454 – ministerstvo školstva  
a výskumu (Utbildningsdepartementet); švédska verzia
www.hsv.se – Švédska národná agentúra pre 
vysokoškolské vzdelanie (Högskoleverket)
www.studyinsweden.se – informačný portál o živote  
a štúdiu vo Švédsku
www.programkontoret.se – portál vládnej agentúry 
na podporu akademických výmen Internationella 
programkontoret
www.si.se – Švédsky inštitút (Svenska institutet)
www.studera.nu – informácie o prihlasovaní sa  
na vysokoškolské štúdium 
www.universityadmissions.se – on-line prihlasovanie na 
vysokoškolské štúdium 
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Informácie o štúdiu v Slovinsku záujemcovia nájdu aj na portáloch 
www.vpis.uni-lj.si a www.studij.si.

Bližšie informácie o štúdiu vo Švédsku nájdete aj  
v Bulletine SAIA 2/2011, ktorého témou bolo štúdium  
v Škandinávii.

Informácie o štúdiu vo Švédsku záujemcovia nájdu aj na portáli 
www.studyinsweden.sk.

http://www.mvzts.si
http://www.vpis.uni-lj.si
http://www.infoforeigners.si
http://www.studij.si
http://www.educacion.gob.es
http://http://universidades.universia.es
http://www.universidad.es
https://www.universityadmissions.se
http://www.regeringen.se/sb/d/1454
http://www.hsv.se
http://www.studyinsweden.se
http://www.programkontoret.se
http://www.si.se 
http://www.studera.nu
https://www.universityadmissions.se
http://www.vpis.uni-lj.si
http://www.studij.si
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/bulletin-saia-2/2011
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/bulletin-saia/bulletin-saia-2/2011
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 TALIANSKO
V Taliansku vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, 
technické univerzity, univerzitné inštitúty a špecializované 
vzdelávacie zariadenia na univerzitnej úrovni (najmä umelecké 
školy). Vysoké školy sú štátne a súkromné. 
Pre slovenských občanov je základnou podmienkou pre vstup 
na taliansku univerzitu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené 
maturitnou skúškou. Nevyhnutným predpokladom na zápis na 
talianske univerzity je vynikajúca znalosť talianskeho jazyka. 
Zahraniční uchádzači o zápis na univerzity v Taliansku musia 
povinne zložiť jazykovú skúšku, ktorá sa koná priamo na 
vybranej univerzite v dni stanovenom univerzitou, väčšinou  
v prvom septembrovom týždni. Informácie o tejto skúške 
s uvedením termínu uchádzači obdržia priamo na univerzite. 
Od jazykovej skúšky sú oslobodení absolventi talianskej sekcie 
Bilingválneho Gymnázia na ulici L. Sáru v Bratislave. Držitelia 
univerzitného diplomu talianskeho jazyka a kultúry a absolventi 
rôznych kurzov talianskeho jazyka môžu byť oslobodení 
od jazykovej skúšky len na základe rozhodnutia príslušnej 
univerzity (uznaná je napríklad skúška talianskeho jazyka CILS). 
Spravidla v polovici apríla vydáva talianske ministerstvo školstva, 
univerzít a výskumu spolu s ministerstvom zahraničných vecí 
obežník s pokynmi pre zahraničných študentov, ktorí chcú 
študovať na talianskych univerzitách. Obežník je zverejnený na 
stránkach: www.istruzione.it a www.esteri.it. 

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Taliansku:
www.istruzione.it – ministerstvo školstva, univerzít  
a výskumu
www.study-in-italy.it – informácie pre zahraničných 
študentov v angličtine
www.cimea.it – informačné centrum pre medzinárodnú 
mobilitu a uznávanie dokladov
http://sito.cineca.it/ – databáza univerzít
www.esteri.it – stránka ministerstva zahraničných vecí, 
informácie o štipendiách a on-line prihlasovanie 
www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/  
– Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Systém vysokoškolského vzdelávania vo Veľkej Británii nie 
je jednotný, škótsky systém sa odlišuje od ostatných častí 
krajiny (Anglicko, Wales, Severné Írsko). V Británii sa platí 
školné, v Škótsku je bakalárske štúdium bezplatné. Základnou 
podmienkou pre prijatie na prvý stupeň vysokoškolského štúdia 
je ukončené stredoškolské vzdelanie. Špecifické podmienky si 
určujú samotné vysoké školy.
Uchádzači sa na vysoké školy prihlasujú prostredníctvom 
agentúry Universities and Colleges Admissions Service (UCAS), 
v troch termínoch: 15. október (lekárske a veterinárne odbory; 
všetky kurzy ponúkané univerzitami v Oxforde a v Cambrigdi), 
15. január (všetky kurzy, ktoré nemajú uzávierku 15. októbra 
a 24. marca) a 24. marec (kurzy v oblasti umenia a dizajnu, 
okrem tých, ktoré majú uzávierku 15. januára). 
V prihláške môžu uchádzači uviesť až 6 kurzov, o ktoré majú 
záujem. Školy potom predložia uchádzačom ponuku a určia, aké 
výsledky majú dosiahnuť na záverečných skúškach zo strednej 
školy. Po zverejnení výsledkov záverečných skúšok v auguste 
vysoké školy potvrdia alebo nepotvrdia prijatie študenta.
Maximálne počty prijímaných študentov určujú zriaďovatelia 
vysokoškolských inštitúcií. V odboroch medicína, zubné 
lekárstvo a učiteľstvo určuje kvóty štát.

Zaujímavé webové stránky o štúdiu vo Veľkej Británii:
www.deni.gov.uk – ministerstvo školstva 
www.educationuk.org – vzdelávanie vo Veľkej Británii, 
vyhľadávanie vysokoškolských kurzov
http://ukscholarshipsdatabase.britishcouncil.org/ 
– databáza štipendií
www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie  
o vzdelávaní a finančnej pomoci pre štúdium vo Veľkej 
Británii
www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít
www.ucas.ac.uk – UCAS (Universities and College 
Admissions Service) – agentúra, cez ktorú prebieha 
prihlasovanie študentov na štúdium vo Veľkej Británii
www.ukcisa.org.uk – UKCISA: UK Council for 
International Student Affairs  – informácie a poradenstvo pre 
záujemcov o štúdium vo Veľkej Británii
www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/
index.shtml – informácie o možnosti odpustenia školného
www.naric.org.uk – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.ukstudentlife.com – informácie pre zahraničných 
študentov 
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Informácie pre zahraničných študentov vo viacerých jazykoch sú 
pre záujemcov o štúdium v Taliansku zverejnené na stránke  
www.study-in-italy.it.

Prihlasovanie na britské univerzity prebieha prostredníctvom portálu 
UCAS www.ucas.ac.uk.

http://www.istruzione.it
http://www.esteri.it
http://www.istruzione.it
http://www.study-in-italy.it
http://www.cimea.it
http://sito.cineca.it/ 
http://www.esteri.it 
http://www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/
http://www.deni.gov.uk
http://www.educationuk.org 
http://ukscholarshipsdatabase.britishcouncil.org/
http://www.britishcouncil.sk
http://www.universitiesuk.ac.uk
http://www.ucas.ac.uk 
http://www.ukcisa.org.uk
http://www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml 
http://www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml 
http://www.naric.org.uk
http://www.ukstudentlife.com
http://www.study-in-italy.it
http://www.ucas.ac.uk 
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Informácie o uznávaní zahraničných diplomov záujemcovia nájdu aj 
na portáli siete ENIC-NARIC (Európska sieť informačných stredísk 
– Národné informačné strediská pre uznávanie dokladov o vzdelaní) 
www.enic-naric.net.

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

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

Pri hľadaní informácií môžete využiť aj portál informačných centier 
mladých www.icm.sk.

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

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

ZAUJÍMAVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY

Vyhľadávať vysokoškolské programy môžu záujemcovia aj na 
portáloch www.skoly.sk alebo http://studia.education.sk.
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http://www.enic-naric.net
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu štipendia prekliknete  
do databázy štipendií a grantov na www.saia.sk, 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.

Program Erasmus Mundus/Štipendiá na spoločné magisterské a doktorandské programy na akademický rok 
2012/2013 
Uzávierka: od novembra 2011 do januára 2012 (podľa programu)

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. 
Bližšie informácie:  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
Zoznam 131 magisterských programov (v zozname je aj opis programu a linka na stránku programu): 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
Zoznam 34 doktorandských programov (v zozname je aj opis programu a linka na stránku programu):
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

Medzinárodný vyšehradský fond 
Uzávierka: 31. január 2012

Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships) sú určené občanom krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko  
a Slovensko) 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. Súčasťou 
výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarships) 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, Čiernej Hore, Gruzínsku, Chorvátsku, Macedónsku, Moldavsku, 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. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org

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

 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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://www.visegradfund.org
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
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 AUSTRÁLIA

Štipendiá GO8 Australia (Group of 8) pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2011 

O štipendium na 1- až 6-mesačný pobyt na 8 najlepších austrálskych univerzitách (University of Western Australia, University 
of New South Wales, Monash University, University of Queensland, University of Melbourne, University of Adelaide, University 
of Sydney, Australian National University) sa môžu uchádzať mladí výskumníci vo veku do 40 rokov (do 5 rokov po ukončení 
doktorandského štúdia). 
Bližšie informácie: www.go8.edu.au

 DÁNSKO

Štipendiá na vzdelávacie kurzy na ľudových školách
Uzávierka: 1. december 2011

Dánske ľudové školy (højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, 
šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň,  
v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň. 
Záujemcovia o štipendium musia spĺňať vekovú hranicu minimálne 17,5 roka (na niekoľkých školách 16,5 roka). Minimálna 
dĺžka kurzu pre záujemcov o štipendium je 12 týždňov. Prihlášku o štipendium podáva za študenta dánska vzdelávacia 
inštitúcia. Zoznam škôl a ponúkaných kurzov je na stránke www.hojskolerne.dk.
Bližšie informácie: http://en.iu.dk

 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

 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 doktorandov 
● 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

http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
www.hojskolerne.dk
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/folk-high-school-grants
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/scholarships_to_masters_students_in_finnish
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/scholarships_to_masters_students_in_finnish
http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
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 INDIA

Štipendiá indickej vlády
Uzávierka: 20. január 2012 on-line na www.saia.sk

Indická vláda ponúka občanom Slovenskej republiky štipendiá na:

- celé bakalárske štúdium, určené študentom posledného ročníka strednej školy a absolventom strednej školy,

- celé magisterské štúdium, určené študentom VŠ a absolventom bakalárskeho štúdia,

- celé doktorandské štúdium, určené študentom posledného ročníka VŠ a obsolventom vysokej školy.
Uchádzači musia ovládať anglický jazyk. Začiatok akademického roka v Indii je 1. augusta. Cestovné náklady si hradí 
štipendista.

 KANADA

Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium 
Uzávierka: 9. november 2011 (žiadosť podáva kanadská vysoká škola)

Štipendium Vanier CGS je určené doktorandom s vynikajúcimi výsledkami. Uchádzač o štipendium nesmie mať k 1. máju 2012 
absolvovaných viac ako 20 mesiacov doktorandského štúdia. Návrh na udelenie štipendia podáva kanadská vysoká škola.
Bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca

 LUXEMBURSKO

Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 15. október 2011 (stáže R. Schumana, stáže pre ľudí so zdravotným postihnutím) 
                15. november 2011 (stáže pre prekladateľov)

Európsky parlament ponúka viacero stáží absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií:

- Platené stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania (5-mesačné) sú určené na doplnenie 
   vedomostí, ktoré absolventi získali počas štúdia a na oboznámenie sa s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. 

- Platené stáže v Európskom parlamente pre ľudí so zdravotným postihnutím (5-mesačné) sú určené aj osobám, ktorých 
  vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným 
  postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.  

- Platené stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov (3-mesačné) sú určené na doplnenie vedomostí, ktoré 
  absolventi získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale 
  ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie  
  úradné jazyky EÚ.
Bližšie informácie o stážach, ktoré ponúka Európsky parlament (v slovenskom jazyku): 
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=SK&id=147

 MAĎARSKO

Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium 
Uzávierka: 25. január 2011

Stredoeurópska univerzita (CEU) so sídlom v Budapešti, inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti spoločenských  
a humanitných vied, ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku. 
CEU udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí 
doktorandi získavajú plné štipendium. 
Oblasti štúdia na CEU a akademické tituly: Ekonómia (MA, PhD), Environmentálne vedy (MS, PhD), Rodové štúdiá (MA, PhD), 
História (MA, PhD), Kognitívne vedy (PhD), Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá (MA, PhD), Právne vedy (LLM, MA, SJD), 
Aplikovaná matematika (PhD), Stredoveké štúdiá (MA, PhD), Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD), Filozofia (PhD), Politické vedy 
(MA, PhD), Sociológia a sociálna antropológia (MA, PhD).

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=269
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=269
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=269
http://www.vanier-cgs-bes.gc.ca
http://www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?language=SK&id=147
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Uchádzači o štúdium na CEU musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v čase nástupu na štúdium, ovládať anglický jazyk  
a spĺňať špecifické podmienky pre jednotlivé programy.
Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium na https://online.ceu.hu.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceu-budapest/, www.ceu.hu.

 MEXIKO

Štipendiá Mexickej vlády 
Uzávierka: 21. október 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

 MOLDAVSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej 
republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 27. januára 2012

Občania SR sa môžu uchádzať o štipendiá na:
● 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt, ktorý je určený doktorandom (ukončené minimálne 3 semestre),  
   učiteľom VŠ a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk, 
 
● letný kurz moldavského jazyka (21 dní), ktorý je určený študentom (ukončený minimálne 1 semester) a učiteľom so 
   základmi moldavského  jazyka. 

 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 

21 

https://online.ceu.hu
http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceu-budapest/
http://www.ceu.hu
http://becas.sre.gob.mx/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
http://www.mummertstiftung.de
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=65
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200
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● 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 pre študentov a doktorandov na akademický rok 2012/2013
Uzávierka: 30. november 2011 
Bližšie informácie: http://toepfer-fvs.de

 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
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
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 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.

 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 vedecko-
výskumnú 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/

23 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
www.fulbright.sk
http://www.slovakamericanfoundation.org
www.fulbright.sk
www.ii.umich.edu/wcee/


BULLETIN SAIA 10/2011 

V skratke

24

 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

 Medzinárodná študentská mobilita: udeľovanie kreditov, uznávanie univerzitných diplomov 
      8. a 9. november 2011, Bonn, Nemecko

Nemecká rektorská konferencia (Hochschulrektorenkonferenz, HRK) organizuje konferenciu International Student 
Mobility: Giving Credit for Coursework, Recognizing University Degrees/Medzinárodná študentská mobilita: 
udeľovanie kreditov, uznávanie univerzitných diplomov. Konferencia sa uskutočňuje v rámci programu „Project 
nexus” – Concepts and good practice in Higher Education.
Bližšie informácie: www.hrk.de

 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: www.aca-secretariat.be

 Výročná konferencia EUA: Udržateľnosť európskych univerzít 
      21. až 23. marec 2012, Warwick, Veľká Británia

Európska asociácia univerzít (EUA) pripravuje výročnú konferenciu Sustainability of European Universities/ 
Udržateľnosť európskych univerzít.
Bližšie informácie: www.eua.be/warwick.aspx

 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.

 ŠANCA PRE TALENTY 2011/2012 
Talentovaní študenti stredných a vysokých škôl môžu získať finančnú podporu na realizovanie projektov, v ktorých 
zužitkujú svoje doterajšie vedomosti a prostredníctvom ktorých budú môcť vo svojom štúdiu napredovať. 
Do programu Nadácie Orange Šanca pre talenty sa môžu zapojiť študenti stredných a vysokých škôl všetkých 
študijných odborov vo veku do 30 rokov, ktorí dosahujú vynikajúce študijné výsledky, sú vysoko motivovaní rozvíjať 
sa vo svojom študijnom odbore, majú jasnú predstavu o tom, v akej oblasti sa chcú profilovať, čo chcú v živote 
dosiahnuť, majú trvalý pobyt na Slovensku, študujú formou denného štúdia na strednej škole alebo vysokej škole 
na Slovensku alebo v zahraničí.
Uzávierka podávania žiadostí je 17. októbra 2011. Bližšie informácie http://nadaciaorange.sk.

 ZDRUŽENIE UNIVERZÍT MALÝCH ŠTÁTOV EÚ (EU²S²) 
Z iniciatívy Cyperskej univerzity bolo v júni 2011 založené Združenie univerzít malých štátov EÚ (European Union 
Universities of Small States – EU²S²). V rámci spoločných cieľov EÚ pre rozvoj znalostnej spoločnosti v Európe 
do roku 2020 si združenie kladie za cieľ prekonať nevýhody vyplývajúce z veľkosti „malých“ štátov. V združení sú 
zatiaľ vysoké školy z Cypru, Malty, Luxemburska, Estónska, Lotyšska, Litvy a Slovinska. Prvá verejná prezentácia 
združenia bude 10. až 12. októbra v Bruseli.  
Bližšie infomácie na stránke Cyperskej kancelárie v Bruseli: http://www.eoc.org.cy

http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=526
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http://www.eoc.org.cy/index.php?id=2622
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A 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).

 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

 SPRÁVA O REBRÍČKOCH A ICH DOPADOCH
Európska asociácia univerzít na svojom portáli www.eua.be zverejnila správu o rebríčkoch  
a ich dopade „Global University Rankings and their Impact“, ktorej autorom je 
Andrejs Rauhvargers.

    

GLOBAL 
UNIVERSITY RANKINGS 

AND THEIR IMPACT

EUA REPORT ON RANKINGS 2011

Andrejs  Rauhvargers

 ŠTUDOVAŤ A PRACOVAŤ V CERN-e: VYUŽI ŠANCU!  
Priblížiť študentom programy Európskej organizácie pre jadrový výskum (CERN, www.cern.ch) je cieľom 
celoslovenského prednáškového turné Slováci v CERN-e 2011, ktoré sa pod názvom Študovať a pracovať  
v CERN-e: Využi šancu! uskutoční od 10. do 14. októbra 2011. Zamestnanci CERN-u, pochádzajúci zo Slovenska, 
chcú študentom predstaviť CERN ako miesto, ktoré nie je vyhradené len pre fyzikov, ale ako reálnu príležitosť na 
získanie skúseností so špičkovými technológiami. 
Prednášky sa uskutočnia na Technickej univerzite v Košiciach, Žilinskej univerzite, Univerzite Komenského  
v Bratislave, Slovenskej technickej univerzite a na stredných priemyselných školách elektrotechnických v Košiciach, 
Prešove, Žiline a Bratislave. 
Bližšie informácie: http://cesi-a-slovaci.web.cern.ch/Slovaci-v-CERNe-2011/program
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 MODERNIZÁCIA VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA V EURÓPE
Európska komisia 20. septembra 2011 predstavila ako súčasť európskej stratégie pre zamestnanosť a rast novú 
reformnú stratégiu Podpora rastu a zamestnanosti – program modernizácie európskych systémov vysokoškolského 
vzdelávania, ktorá má zvýšiť počet absolventov, skvalitniť výučbu a zlepšiť vysokoškolské vzdelávanie tak, aby čo 
najviac prispelo k silnejšiemu hospodárstvu EÚ po kríze. Stratégia identifikuje prioritné oblasti, v ktorých musia
krajiny EÚ napredovať, aby dosiahli spoločné vzdelávacie ciele, a takisto vytyčuje spôsob, akým EÚ môže podporiť 
modernizačné politiky členských krajín. Iniciatívy na úrovni EÚ zahŕňajú viacrozmerné hodnotenie univerzít, ktoré 
zlepší informovanosť študentov o tom, ktoré študijné programy sú pre nich najvhodnejšie, a tiež schému záruk na 
pôžičku pod názvom Erasmus for Masters‘ pre študentov, ktorí absolvujú celé vysokoškolské štúdium v zahraničí. 

V Európskej únii je približne 4 000 univerzít a vysokých škôl a viac ako 19 miliónov študentov. V posledných 
rokoch významne stúpol nielen počet a zameranie vysokých škôl, ale aj počet študentov. Financovanie, správne 
štruktúry a učebné osnovy však často zostali tie isté. Úroveň vysokoškolského vzdelávania v Európe nepostačuje 
na to, aby vyškolila dostatočný počet ľudí s tými správnymi zručnosťami na tvorbu pracovných miest a zvyšovanie 
rastu. Konkurenti Európy na celom svete – a najmä rýchlo rastúce ekonomiky – prudko zvyšujú investície do 
vysokoškolského vzdelávania.

Pri zostavovaní reformnej stratégie Komisia použila rôzne analýzy a odborné štúdie. Jednou z nich je odborná 
štúdia Modernizácia vysokoškolského vzdelávania v Európe: finančný a sociálny rozmer, ktorá skúma trendy vo 
financovaní vysokoškolského vzdelávania a politiky zamerané na umožnenie prístupu k nemu.

Bližšie informácie: Modernizácia a zvýšenie zamestnateľnosti sú stredobodom reformnej stratégie vysokoškolského 
vzdelávania 
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