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Téma/ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY
ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY
(Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Slovensko)
V tomto bulletine sme sa rozhodli predstaviť možnosti štúdia
v krajinách tzv. Vyšehradskej štvorky. Okrem základných
informácií o vysokoškolskom štúdiu v jednotlivých krajinách
skupiny (Česko, Poľsko, Maďarsko a Slovensko), prinášame aj
informácie o štipendiách, grantoch a iných formách ﬁnančnej
podpory v jednotlivých krajinách.
Na niektoré tieto štipendiá prijíma žiadosti SAIA, n. o.
Bližšie informácie o týchto ponukách záujemcovia získajú na
www.saia.sk alebo na pracoviskách agentúry. Pri ostatných
ponukách uvádzame webovú stránku, na ktorej záujemcovia
získajú bližšie informácie.
Upozorňujeme aj na niektoré zaujímavé portály, na ktorých
záujemcovia nájdu ibližšie informácie o štúdiu a štipendiách.
Všetky štyri krajiny sú členmi Európskej únie. Občanom
ostatných členských krajín poskytujú vysokoškolské
vzdelávanie za rovnakých podmienok ako svojim občanom.
Všetky štyri krajiny sú zároveň zapojené do bolonského
procesu, ktorého cieľom je vytvorenie spoločného európskeho
vysokoškolského priestoru. V jeho rámci prešli na trojstupňový
systém vysokoškolského vzdelávania a poskytujú bakalárske,
magisterské a doktorandské štúdium.
V roku 1999 krajiny V4 vytvorili Medzinárodný vyšehradský
fond, ktorý poskytuje pomoc mimovládnym organizáciám
prostredníctvom viacerých grantových schém na úseku kultúry,
vedy a vzdelávania, výmeny medzi mladými ľuďmi, cezhraničnej
spolupráce a podpory cestovného ruchu. Fond poskytuje aj
viacero druhov štipendií.

Vyšehradská skupina v skratke...

Vyšehradská skupina vznikla v roku 1991. Je výrazom úsilia krajín
stredoeurópskeho regiónu o spoluprácu na viacerých úsekoch
spoločného záujmu v rámci celoeurópskej integrácie. Skupina V4
nevznikla ako alternatíva k úsiliu o celoeurópsku integráciu, ani sa
nepokúša súťažiť s existujúcimi európskymi štruktúrami. Cieľom skupiny
je povzbudzovať optimálnu spoluprácu so všetkými krajinami, najmä
so svojimi susedmi. Bližšie informácie o V4 sú zverejnené v angličtine,
češtine, maďarčine, polštine a slovenčine na www.visegradgroup.eu.
Názov je odvodený od severomaďarského mesta Vyšehrad (Visegrád),
ktoré bolo v 14. storočí dejiskom stretnutia stredoeurópskych
panovníkov. V roku 1335 sa tu stretli český, uhorský a poľský kráľ, aby
rokovali o regionálnej kooperácii medzi svojimi kráľovstvami a dohodli
sa na úzkej vzájomnej spolupráci v oblasti politiky a obchodu. Ako
označenie skupiny krajín si ho zvolili československý prezident Václav
Havel, predseda maďarskej vlády József Antall a poľský prezident Lech
Wałęsa na stretnutí vo Vyšehrade 15. februára 1991.
Česká republika
Rozloha: 78 864 km2
Administratívne rozdelenie: 13 krajov a hlavné mesto – Juhočeský kraj,
Juhomoravský kraj, Karlovarský kraj, Královohradecký kraj, Liberecký
kraj, Moravskosliezsky kraj, Olomoucký kraj, Pardubický kraj, Plzenský
kraj, Praha, Stredočeský kraj, Ústecký kraj, Vysočina, Zlínsky kraj.

Na portáli saia.sk záujemcovia nájdu základné informácie o štúdiu
vo vybraných krajinách – medzi nimi aj v Česku, Maďarsku a Poľsku
(Štúdium v zahraničí > Informácie o štúdiu vo vybraných krajinách).

Maďarsko (Magyar köztársaság/Magyarország)
Rozloha: 93 036 km2
Administratívne rozdelenie:19 žúp (megyek), 20 mestských žúp,
hlavné mesto – župy: Bács-Kiskun, Baranya, Békés, Borsod-AbaújZemplén, Csongrád, Fejér, Győr-Moson-Sopron, Hajdú-Bihar, Heves,
Jász-Nagykun-Szolnok, Komárom-Esztergom, Nógrád, Pest, Somogy,
Szabolcs-Szatmár-Bereg, Tolna, Vas, Veszprém, Zala, mestské župy:
Békéscsaba, Debrecen, Dunaújváros, Eger, Győr, Hodmézővásarhely,
Kaposvár, Kecskemét, Miskolc, Nagykanizsa, Nyíregyháza, Pécs, Sopron,
Szeged, Székesfehérvár, Szekszárd, Szolnok, Szombathely, Tatabánya,
Veszprém, Zalaegerszeg.
Poľsko (Rzeczpospolita Polska)
Rozloha: 312 685 km2
Administratívne rozdelenie: 16 vojvodstiev – Dolnosliezske, Kujavskopomoranské, Lodžské, Lublinské, Lubuské, Malopoľské, Mazovské,
Opolské, Podkarpatské, Podlaské, Pomoranské, Sliezske, Svätokrížske,
Varmsko-mazúrske, Veľkopolské, Západopomoranské.

Studyportals.eu zastrešuje štyri portále, na ktorých si záujemcovia
o štúdium v európskych krajinách môžu vyhľadať bakalárske,
magisterské a doktorandské študijné programy, ako aj štipendiá na
štúdium.

Slovenská republika
Rozloha: 49 035 km2
Administratívne rozdelenie: 8 krajov – Banskobystrický, Bratislavský,
Košický, Nitriansky, Prešovský, Trenčiansky, Trnavský, Žilinský.
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 ČESKÁ REPUBLIKA
Vysokoškolské vzdelávanie v akreditovaných odboroch poskytujú
verejné, štátne a súkromné vysoké školy, ktoré sú univerzitného
a neuniverzitného typu. Väčšina vysokých škôl používa kreditný
systém. Vlani bolo na 75 českých vysokých školách
(26 verejných, 2 štátnych a 45 súkromných) 389 231 študentov,
z toho 34 552 cudzincov.
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové – bakalársky,
magisterský a doktorandský stupeň.
Bakalársky program je zameraný na prípravu na výkon
povolania alebo na štúdium magisterského programu.
Štandardná doba štúdia je 3 až 4 roky (180 – 240 ECTS
kreditov).
Magisterský program nadväzuje na bakalársky. Štandardná
doba štúdia je 1 až 3 roky (60 – 180 ECTS kreditov).
V prípadoch, keď si to vyžaduje charakter študijného
programu, nemusí magisterský program nadväzovať na
bakalársky. Štandardná doba štúdia je v takom prípade 4 až
6 rokov (240 – 360 ECTS kreditov).
Doktorandský program nadväyuje na magisterský.
Štandardná doba študijného programu je 3 až 4 roky.

Najlepšie univerzity krajín V4 v roku 2010 podľa ARWU
(Akademický ranking svetových univerzít/Academic Ranking
of World Universities)
Poradie
vo svete

Poradie
v Európe

Univerzita
Univerzita Karlova, Praha, Česká republika

201
až
300

75
až
123

http://www.cuni.cz
Jagelonská univerzita, Krakov, Poľsko

Uniwersytet Jagielloński

Akademický rok sa člení na semestre, ročníky alebo bloky.
Každý semester, ročník alebo blok sa skladá z obdobia výučby,
skúškového obdobia a z obdobia prázdnin. Akademický rok trvá
12 kalendárnych mesiacov.
Na verejných vysokých školách sa neplatí školné, na
súkromných školách sa školné pohybuje od 2 000 do 15 000
USD ročne.

http://www.uj.edu.pl
Segedínska univerzita, Maďarsko

Vysoké školy a fakulty ponúkajú aj programy, ktoré nevedú
k získaniu vysokoškolského vzdelania a akademického titulu
(rozširujúce, doplňujúce, celoživotné).

Szegedi Tudományegyetem

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).

301
až
400

124
až
168

Počet prihlášok, ktoré si môže uchádzač o štúdium podať, nie
je obmedzený. Za úkony spojené s prijímacím konaním môže
verejná vysoká škola stanoviť poplatok. Bližšie informácie
o podmienkach prijatia získajú záujemcovia priamo na
študijných oddeleniach vysokých škôl alebo fakúlt a ich
webových stránkach.

www.u-szeged.hu
Univerzita Eötvösa Loránda, Budapešť,
Maďarsko

Eötvös Loránd Tudományegyetem

Podmienkou prijatia na vyšší stupeň je úspešné ukončenie
nižšieho stupňa, ako aj splnenie ďalších podmienok stanovených
vysokou školou.
http://www.elte.hu
Varšavská univerzita, Poľsko

Uniwersyt Warszawski

Akreditované študijné programy je možné vyhľadávať v databáze na
stránke ministerstva školstva, mládeže a telovýchovy www.msmt.cz.
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Zaujímavé webové stránky
www.msmt.cz – ministerstvo školstva, mládeže a telovýchovy;
adresáre verejných a súkromných vysokých škôl v ČR

Štipendiá na štúdium v Českej republike


Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci
v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy
a športu

Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o.,
a on-line na www.saia.sk
Štipendium na semestrálny študijný pobyt (5 mesiacov)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené
minimálne 3 semestre štúdia) a doktorandi. Vyžaduje sa
akceptačný list.
Štipendium na letnú školu slovanských štúdií (1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený
minimálne 1 semester štúdia), doktorandi a vysokoškolskí
učitelia.
www.studyin.cz – portál o štúdiu v Česku pre cudzincov
(v anglickom jazyku)
www.csvs.cz – Centrum pre štúdium vysokého školstva,
vyhľadávacia databáza českých vysokých škôl
www.czech.cz – stránka ministerstva zahraničných vecí
v angličtine, informácie o štúdiu v Česku
www.nadaceprovzdelani.cz – štipendiá pre študentov 1. ročníka
www.vysokeskoly.cz – zoznam vysokých škôl
www.naric.cz – uznávanie dokladov o vzdelávaní

V lete 2011 letné školy organizujú: Juhočeská univerzita, České
Budějovice; Masarykova univerzita, Brno; Univerzita Karlova,
Praha; Univerzita Palackého, Olomouc; Ústav jazykovej
a odbornej prípravy, Poděbrady; Západočeská univerzita, Plzeň.
Bližšie informácie o jednotlivých letných školách:
www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/letni-skoly-slovanskych-studii

(na tejto stránke sú zverejnené aj formuláre prihlášok pre
záujemcov, ktorí sa chcú letných škôl slovanských štúdií
zúčastniť ako samoplatcovia)



Iné štipendiá

Národný štipendijný program
– pozri stranu 8
Štipendiá programu CEEPUS
– pozri stranu 8
Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
– pozri stranu 8

www.mzv.cz/bratislava – stránka Veľvyslanectva ČR na
Slovensku

Štipendiá Nadácie pre rozvoj vzdelávania – program pre
študentov 1. ročníka VŠ
uzávierka: spravidla v septembri,
bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz
Štipendijný program Nadácie pre rozvoj vzdelávania Ľahší
rozbeh podporuje študentov 1. ročníka vysokých škôl, a
to slovenských študentov na českých vysokých školách a
českých študentov na slovenských vysokých školách.
CERGE-EI – doktorandské štúdium v oblasti ekonómie
uzávierka: 28. február,
bližšie informácie: www.cerge-ei.cz/phd/default.asp
Štipendiá môžu získať študenti doktorandského štúdia
Centra pre ekonomický výzkum a doktorandské štúdium
Univerzity Karlovej v Prahe – CERGE-EI.
Štipendiá AIPES na letný kurz v oblasti politickej
ekonómie
– pozri stranu 10
Štipendiá slovenských nadácií
– pozri stranu 8

www.kampomaturite.cz – zoznamy vysokých škôl, informácie
o prijímacom konaní
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 MAĎARSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú vysoké školy (főiskola)
a univerzity (egyetem), ktoré sú štátne a súkromné. V súlade
s bolonským procesom bol zavedený trojstupňový systém
– bakalársky (alapképzés), magisterský (mesterképzés)
a doktorandský stupeň (doktori képzés). V akademickom roku
2009/2010 na maďarských vysokých školách študovalo 15 035
cudzincov.
Bakalárske štúdium trvá 6 – 8 semestrov (treba získať 180 až
240 kreditov ECTS), magisterské štúdium 2 – 4 semestre (treba
získať 60 až 120 kreditov), v prípade uceleného magisterského
štúdia (spojeného bakalárskeho a magisterského stupňa)
treba získať 300 až 360 kreditov počas 10 – 12 semestrov.
Doktorandské štúdium trvá 6 semestrov (treba získať najmenej
180 kreditov).
Vysoké školy a univerzity poskytujú vzdelanie vo všetkých
troch stupňoch. Maďarský vysokoškolský systém tvorí
70 vysokoškolských inštitúcií akreditovaných Maďarskou
akreditačnou komisiou – Magyar Akkreditációs Bizottság (MAB)
– www.mab.hu. Súkromné vysokoškolské inštitúcie musia mať
štátny súhlas na pôsobenie.
Akademický rok je rozdelený na dva semestre, každý sa
skladá zo 14 – 15 týždňov prednášok a seminárov a 6 týždňov
skúškového obdobia.
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. Školné sa v závislosti od študijného odboru
pohybuje od 90 000 do 200 000 Ft za semester (medicína
a právo približne 500 000 Ft za semester). Zoznam univerzít
a vysokých škôl s uvedením študijných odborov, počtu
miest, počtu štátom ﬁnancovaných miest, počtu miest pre
samoplatcov, výšky školného, predmetov, z ktorých musí
mať študent maturitu, ako aj iných špeciálnych podmienok
jednotlivých inštitúcií je zverejnený na
www.felvi.hu/felveteli/egyetemek_foiskolak.

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.
Niektoré univerzity ponúkajú vysokoškolské štúdium aj
v anglickom alebo nemeckom jazyku. Za štúdium v cudzom
jazyku sa platí školné približne 2 000 – 4 000 eur za semester
(zubné lekárstvo až 8 500 eur za rok).
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
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
www.studytransfer.eu – informácie o štúdiu v Maďarsku
pre cudzincov
www.tpf.hu – Tempus public foundation (programy EÚ)
www.studyinhungary.hu – štúdium v Maďarsku
www.bbi.hu – Balassiho inštitút, Balassi Intézet (jazykové kurzy)
www.ceu.hu – Stredoeurópska univerzita v Budapešti (CEU)
www.naric.hu – Stredisko pre ekvivalenciu dokladov
o vzdelaní v Maďarsku
www.embhung.sk – Maďarské veľvyslanectvo na Slovensku

Informácie o programoch, ktoré maďarské vysoké školy ponúkajú
v inom ako maďarskom jazyku možno vyhľadávať v databáze na
stránke www.felvi.hu/for_foreigners/academic.
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Štipendiá na štúdium v Maďarsku


Program spolupráce medzi MŠ SR a MŠ MR v oblasti
školstva, vedy, športu a mládeže

Uzávierka: 9. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na
www.saia.sk (uchádzač sa musí zaregistrovať on-line aj na
www.scholarship.hu)
Štipendium na 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študent VŠ denného štúdia
(ukončené minimálne 3 semestre; študenti maďarského
jazyka 1 semester) vo veku do 25 rokov, ktorí majú
akceptačný list a ovládajú maďarský jazyk alebo iný
dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.
Štipendium na 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať interní doktorandi vo veku
do 35 rokov, ktorí majú akceptačný list a ovládajú maďarský
jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom
liste.
Štipendium na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia
a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú
maďarský alebo iný dohodnutý jazyk.
Štipendium na 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia
a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú
maďarský alebo iný dohodnutý jazyk.
Štipendium na letné kurzy maďarského jazyka
(2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončené
minimálne 2 semestre; študenti maďarského jazyka
1 semester), doktorandi, učitelia VŠ. Vyžaduje sa základná
znalosť maďarského jazyka.
Bližšie informácie o jazykových kurzoch:
Budapešť (www.summeruniversity.hu), Debrecín
(www.nyariegyetem.hu), Pécs (www.isc.feek.pte.hu)
a Szeged (www.arts.u-szeged/hungarianstudies),
ako aj na www.scholarship.hu



Iné štipendiá

● postgraduálne štúdium a výskum (3 – 21 dní alebo 1 – 10
mesiacov) pre absolventov magisterského a inžinierskeho
štúdia;
● celé doktorandské štúdium (36 mesiacov) – podmienkou
je plynulá znalosť maďarčiny, štipendium je podmienečné
vzhľadom na následné prijatie na doktorandské štúdium;
● postdoktorandské štúdium, výskum (1 – 10 mesiacov)
– uchádzač musí mať ukončené PhD.;
● výskumný pobyt (3 – 21 dní alebo 1 – 10 mesiacov) pre
výskumníkov a profesorov, ktorí majú minimálne PhD.
Štipendiá nepokrývajú cestovné náklady.
Treba sa prihlásiť on-line na www.scholarship.hu a taktiež
zaslať materiály poštou (rozhoduje poštová pečiatka) na adresu
Balassi Institute, HSB Ofﬁce, 1519 Budapest, PF. 385, Hungary
 Krajanské štipendiá Úradu zahraničných Maďarov
uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie:
www.szakc.sk, e-mail: pozsony@szakc.sk
Štipendiá pre občanov Slovenskej republiky maďarskej
národnosti udeľuje Úrad zahraničných Maďarov Ministerstva
školstva a kultúry Maďarskej republiky. Štipendiá
administruje Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös
Célokért.
 Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti
– magisterské a doktorandské štúdium
uzávierka: január a marec 2011, bližšie informácie:
www.ceu.hu, www.saia.sk

Národný štipendijný program
– pozri stranu 8
Štipendiá programu CEEPUS
– pozri stranu 8
Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
– pozri stranu 8
Štipendiá Maďarskej štipendijnej rady (MÖB)
uzávierka: 15. apríl 2011,
bližšie informácie: www.scholarship.hu

Magyar Ösztöndíj Bizottság udeľuje v akademickom roku
2011/2012 štipendiá na:

● semestrálne/čiastkové štúdium (3 – 10 mesiacov) pre
študentov bakalárskeho alebo magisterského stupňa,
prednostne odborov maďarský jazyk a literatúra, ktorí majú
ukončené minimálne dva semestre štúdia;

Central European University in Budapest (CEU) je
medzinárodne uznávaná 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. Žiadosť o štipendium
sa podáva s prihláškou na štúdium na https://online.ceu.hu.
Program Course Development Competition podporuje
vysokoškolských učiteľov, ktorí chcú vytvárať a inovovať
učebné osnovy, zaviesť nové študijné programy. Vybraní
kandidáti získajú 10-mesačné štipendium, ﬁnancie na
učebný materiál atď.
Štipendiá slovenských nadácií
– pozri stranu 8
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Téma/ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY
 POĽSKO

Zaujímavé webové stránky

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, akadémie,
techniky a ďalšie vzdelávacie inštitúcie pre rôzne odbory.
Vysokoškolských inštitúcií je vyše 400, z nich približne 130
je verejných. Univerzít (uniwersytety) je 18, techník (wyższe
szkoły techniczne) je 24.

www.nauka.gov.pl – ministerstvo vedy a vysokého školstva

Väčšina poľských univerzít poskytuje trojstupňový model
vzdelania 3+2+3, v štruktúre bakalárske štúdium (licencjat,
inżynier), magisterské (magister) a doktorandské štúdium.

www.buwiwm.edu.pl – Úrad pre uznávanie vzdelania
a medzinárodné výmenné pobyty
www.poland.pl/education – informácie o školstve
www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií
a jazykových škôl
www.bratyslawa.polemb.net – Veľvyslanectvo Poľskej republiky
na Slovensku

Väčšina neuniverzitných verejných a súkromných vysokých škôl
poskytuje vzdelanie v troch stupňoch. Programy prvého stupňa
(bakalársky stupeň) môžu trvať 3 až 4 roky a viesť k získaniu
titulu licencjat alebo 3,5 až 4 roky a viesť k titulu inżynier
(v technických odboroch). Programy druhého stupňa
(magisterský stupeň) trvajú 1,5 až 2 roky a vedú k získaniu
titulu magister. Programy tzv. dlhého stupňa (spojený
bakalársky a magisterský stupeň) trvajú 4,5 až 6 rokov
v niektorých vybraných odboroch a vedú k titulu magister alebo
jeho ekvivalentu.
Programy tretieho stupňa (doktorandské programy) trvajú
4 roky, poskytujú ich vysoké školy univerzitného typu a vedú
k získaniu akademického titulu doktor.
Základnou podmienkou prijatia na prvý stupeň vysokoškolského
štúdia, resp. na štúdium programu dlhého stupňa, je maturitné
vysvedčenie – świadectwo dojrzałości. Ostatné podmienky
si stanovujú samotné vysokoškolské inštitúcie. Tie musia
najneskôr do 31. mája zverejniť podmienky platné pre
nasledujúci kalendárny rok. Uchádzači sa prihlasujú priamo na
vysokoškolskú inštitúciu, na ktorej chcú študovať. Pre niektoré
odbory (najmä medicínske) sú stanovené kvóty prijatých
študentov (tzv. numerus clausus).
Základnou podmienkou prijatia na vyšší stupeň štúdia je
úspešné ukončenie nižšieho stupňa.
Mnohé poľské vysokoškolské inštitúcie ponúkajú programy
v cudzom jazyku (najmä anglickom). Za toto štúdium sa platí,
poplatok je od 3 000 do 6 000 eur za rok (medicínske odbory
8 000 až 12 000 eur za rok). Prehľad takýchto programov je
v publikácii zverejnenej na stránke ministerstva vedy
a vysokého školstva http://www.nauka.gov.pl/ﬁleadmin/user_
upload/_ﬁles/Degrees_and_Diplomas.pdf

Štipendiá na štúdium v Poľsku


Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky

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


Zoznam poľských vysokých škôl je na
www.nauka.gov.pl/higher-education/higher-schools-in-poland/

Iné štipendiá

Národný štipendijný program
– pozri stranu 8
Štipendiá programu CEEPUS – pozri stranu 8
Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
– pozri stranu 8
Štipendiá slovenských nadácií – pozri stranu 8
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Téma/ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH VYŠEHRADSKEJ ŠTVORKY
 SLOVENSKO
Vysokoškolské štúdium poskytuje v súčasnosti 20 verejných
vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy, 10 súkromných vysokých
škôl a 4 zahraničné vysoké školy. Zoznam všetkých vysokých
škôl a ich fakúlt je napríklad na stránke Ústavu informácií
a prognóz školstva (www.uips.sk) alebo na Centrálnom
informačnom portáli rezortu školstva (www.iedu.sk).
Vysoké školy poskytujú študijné programy v troch stupňoch:
1. stupeň – bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej
3 a najviac 4 roky.
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný
program, ktorý trvá najmenej 1 a najviac 3 roky (tak, aby
štandardná dĺžka štúdia bakalárskeho študijného programu
a nadväzujúceho programu 2. stupňa predstavovala spolu
najmenej 5 a najviac 6 rokov.
3. stupeň – doktorandský študijný program, ktorého štandardná
dĺžka v dennej forme je najmenej 3 a najviac 4 roky,
v externej forme najviac 5 rokov.

Štipendiá nadácií a spoločností
Na Slovensku pôsobí viacero nadácií a spoločností, ktoré
ponúkajú slovenským občanom štipendiá na štúdium na
Slovensku a/alebo v zahraničí. Bližšie informácie o štipendiách/
programoch ﬁnančnej podpory bývajú zverejnené na ich
webových stránkach. Sú to napríklad:
Grantový program Nadácie Orange – Šanca pre talenty
www.nadaciaorange.sk
Štipendijný program spoločnosti ENEL Slovenské elektrárne
www.seas.sk
Štipendiá Karpatskej nadácie (Štipendium Ludvíka Gazdaricu;
Program štipendií T–Systems Slovakia)
www.karpatskanadacia.sk
Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička
www.nadaciaspp.sk/hlavicka
Štipendijný program U. S. Steel Košice
www.usske.sk/students/stip-s.htm

Podmienky na prijatie stanovuje vysoká škola. Uzávierka
prihlášok na bakalárske štúdium je spravidla koniec februára
a koniec marca. Pri študijných odboroch, na ktoré sa robia
talentové prijímacie skúšky, sú termíny skôr.

Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska Per Aspera
Ad Astra
www.nds.sk
Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta
www.nadaciatatrabanky.sk

 INÉ ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH V4





Bližšie informácie: www.saaic.sk a vysoké školy, ktoré sú
zapojené do programu

Národný štipendijný program

Národný štipendijný program poskytuje štipendiá na študijný
pobyt počas 2. stupňa štúdia (magisterské/inžinierske/
doktorské) a študijný alebo výskumný pobyt počas
doktorandského štúdia, ako aj cestovné granty.
Bližšie informácie budú onedlho zverejnené na
www.stipendia.sk.



Štipendiá programu CEEPUS (Central European
Exchange Programme for University Studies)

Uzávierky na prihlasovanie sa na mobility on-line na
www.ceepus.info:
- 15. jún 2011 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí)
- 31. október 2011 (mobility v letnom semestri v rámci sietí)
- 30. november 2011 (mobility v kategórii freemover)
Program podporuje:
- semestrálne pobyty študentov (minimálne 3 mesiace),
- krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (spojené
s vypracovaním bakalárskych, magisterských, inžinierskych
a dizertačných prác).



Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)
Uzávierka 31. januára 2011
Bližšie informácie: www.visegradfund.org

Program Celoživotného vzdelávania EÚ – LLP
(Erasmus)

Program Celoživotného vzdelávania je program Európskej
únie na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho
podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského
vzdelávania.
Program Erasmus podporuje mobility jednotlivcov, a to mobilitu
študentov na účely štúdia na vysokoškolskej inštitúcii v inej
zúčastnenej krajine, mobilitu študentov na účely odbornej stáže
v podnikoch, centrách praktického vyučovania, výskumných
centrách a iných organizáciách v inej zúčastnenej krajine,
mobilitu pedagogických pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií
alebo pozvaných pracovníkov z podnikov na účely výučby
v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v zahraničí, mobilitu
pedagogických alebo iných pracovníkov z vysokoškolských
inštitúcií pre účely školenia v zahraničí, ako aj intenzívne
jazykové kurzy organizované pre prichádzajúcich študentov
v zapojených krajinách, kde sa hovorí menej používanými
a menej vyučovanými jazykmi.



Študentský pôžičkový fond

Slovenskí občania študujúci na vysokej škole na Slovensku aj
v zahraničí môžu požiadať o pôžičku Študentský pôžičkový
fond. Bližšie informácie www.spf.sk.

Štipendiá sú určené občanom krajín V4 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.
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
V súvislosti so sprevádzkovaním databázy štipendií a grantov na www.saia.sk
pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sme upravili zverejňovanie
informácií o nich v Bulletine SAIA. Priamo z názvu štipendia sa prekliknete
do dotabázy, 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 Bulletinu SAIA.

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

 BIELORUSKO
Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky
Uzávierka: 17. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk
Štipendium na 1- až 2-semestrálny pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy (ukončené minimálne 3 semestre, študenti bieloruského jazyka
1 semester), ktorí ovládajú bieloruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.
Štipendium na 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú bieloruský alebo
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Akceptačný alebo pozývací list.
Štipendium na kurz bieloruského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí
pracovníci VŠ, ktorí majú základy bieloruského jazyka.
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Štipendiá a granty
 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 4. február 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk
Štipendium na 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ ovládajúci bulharský jazyk, ktorí majú ukončené minimálne 3 semestre štúdia
(študenti bulharského jazyka 1 semester). Akceptačný list je vítaný.
Štipendium na 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci VŠ. Vyžaduje sa akceptačný alebo
pozývací list a znalosť bulharského jazyka alebo iného dohodnutého jazyka (musí byť potvrdený v akceptačnom liste).
Štipendium na letný kurz bulharského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí
pracovníci VŠ so základmi bulharského jazyka.

 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: 25. február 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk
Štipendium na krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi strednej školy, študenti a absolventi vysokej školy a doktorandi.
Štipendium na dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi strednej školy, študenti a absolventi vysokej školy a doktorandi.

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, mládeže
a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže, telesnej výchovy a športu
Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk
Štipendium na semestrálny študijný pobyt (5 mesiacov)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre štúdia) a doktorandi. Vyžaduje sa
akceptačný list.
Štipendium na letnú školu slovanských štúdií (1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester štúdia), doktorandi a vysokoškolskí učitelia.
AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: do 15. marca 2011
Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy ( The American Institute on Political and Economic Systems –
AIPES), ktorý založil Fond pre americké štúdiá (TFAS), ponúka študentom vysokých škôl štipendiá na letný kurz v oblasti
politickej ekonómie, ktorý sa uskutoční od 5. do 27. júla 2011 v Prahe. Kurz prebieha v anglickom jazyku.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/aipes/about
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 ČÍNA
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva
Uzávierka: 11. február 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk
Štipendium na ročný študijný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (prioritne sinológie) a doktorandi.
Štipendium na ročný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia.
Štipendium na letný jazykový kurz čínskeho jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať učitelia čínskeho jazyka.

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

 EGYPT
Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého
školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 4. marec 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk
Štipendiá na 3- až 5-mesačný študijný pobyt
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti vysokej školy (ukončené minimálne 3 semestre, študenti arabčiny 1 semester), ktorí
ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.
Štipendiá na 3- až 5-mesačný výskumný pobyt
O štipendiá sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
Štipendiá na 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt
O štipendiá sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.
Štipendiá na kurz arabského jazyka (v Arabskom vzdelávacom centre, min. 1 mesiac)
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia so základmi
arabského jazyka. Kurz sa uskutočňuje počas akademického roka.
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 ESTÓNSKO
Postdoktorandské výskumné granty Programu ERMOS
Uzávierka: 2. marec 2011
Granty Programu ERMOS (Estonian Research Mobility Scheme) sú určené postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium
pred menej ako 5 rokmi a majú kontakt so školiteľom na prijímajúcej vedecko-výskumnej organizácii v Estónsku. Uchádzač
o grant musí ovládať anglický jazyk a nesmel sa zdržiavať, pracovať alebo študovať v Estónsku viac ako 12 mesiacov počas
troch rokov predchádzajúcich termínu podania žiadosti. Grant sa udeľuje na 2 až 3 roky.
Žiadosti sa predkladajú on-line prostredníctvom stránky ETIS www.etis.ee (systém sa otvorí koncom januára).
Bližšie informácie: www.etf.ee/index.php?page=126&

 FÍNSKO
Štipendiá fínskej vlády – Finnish Government Scholarship Pool
Uzávierka: 1. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 3- až 9-mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci VŠ, ktorí ovládajú fínsky, švédsky
alebo anglický jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. Uchádzač sa nesmel zdržiavať vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom
na štipendijný pobyt.

 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2011 okrem jazykových štipendií (štipendiá pre študentov francúzštiny – 28. január 2011, pedagogické
stáže pre učiteľov – 15. marec 2011, jazykové stáže pre učiteľov – 31. marec 2011) a Programu Copernic (4. marec 2011)
Žiadosti na štipendiá prijíma Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku. Pri jednotlivých typoch štipendií uvádzame
kontakt na pracovníka veľvyslanectva, ktorý poskytuje bližšie informácie o danom type štipendií.
Jazykové štipendiá
(tel.: 02/5934 7732, e-mail: do 31. 1. 2011 aintzane.caralp@diplomatie.gouv.fr,
od 1. 2. 2011 dagmar.hamarova@diplomatie.gouv.fr)
• štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných školách – jazykové stáže (2 až 4 týždne)
• štipendiá pre študentov francúzštiny počas vysokoškolského štúdia (1 mesiac)
• pedagogická stáž pre učiteľov odborných predmetov vo francúzskom jazyku na bilingválnych gymnáziách (2 až 4 týždne)
Univerzitné a vedecké štipendiá
(tel.: 02/5934 7741, e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)
• Program Copernic (pre inžinierov, ekonómov a právnikov), postgraduálne štúdium zamerané na manažment
a marketing (12 mesiacov), www.cdi.fr
• Master 2 (bývalé DESS a DEA, 5. ročník), pre piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl
• štipendiá pre doktorandov, výskumná stáž 1 až 6 mesiacov
• štipendium na doktorát pod dvojitým vedením, 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov
Odborné štipendiá/verejná správa
(tel.: 02/5934 7745, e-mail: lakhdar.bouadjenak@diplomatie.gouv.fr)
• štipendiá pre lekárov špecialistov, stáž vo francúzskej nemocnici: 2 až 4 týždne (počas celého roka)
• štipendiá pre zamestnancov verejnej správy (Národná škola pre clá, dane, kataster: 2 až 4 týždne; odborné stáže – dane,
clá: 2 až 4 týždne)
• štipendiá pre právnikov, sudcov a prokurátorov na Medzinárodnom inštitúte ľudských práv v Štrasburgu 1 mesiac (júl)
• štipendiá pre sudcov a prokurátorov na ENM, odborná stáž: 2 až 4 týždne (počas celého roka)
Umelecké štipendiá
(tel.: 02/5934 7705, e-mail: alena.vicikova@diplomatie.gouv.fr)
• štipendiá „Courants“, kultúrny manažment a správa, 1 až 3 týždne (jar – jeseň) pre odborných pracovníkov v oblasti
kultúry (podmienkou je dobrá znalosť francúzskeho jazyka)
Bližšie informácie: www.ifb.sk
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Štipendiá francúzskej vlády na medzinárodné stáže zamerané na verejnú správu (CISAP)
Uzávierka: 21. január 2011 (stáže, začínajúce sa pred 1. septembrom)
17. jún 2011 (stáže, začínajúce sa po 1. septembri)
Bližšie informácie: M. Lakhdar Bouadjenak, tel.: 02/5934 7745 (Lakhdar.Bouadjenak@diplomatie.gouv.fr)
http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/Calendrier_CISAP_2011_SK.pdf
Podrobný program kurzov: www.ena.fr/index.php?/fr/formation/Cycles-internationaux/CISAP

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

 HOLANDSKO
Študijné a výskumné štipendiá programu HUYGENS
Uzávierka: 1. február 2011
Štipendium je určené vynikajúcim študentom posledného ročníka bakalárskeho alebo magisterského štúdia, absolventom VŠ
(maximálne 2 roky po skončení) vo veku do 35 rokov na 6- až 24-mesačný študijný alebo výskumný pobyt na získanie titulu na
holandskej univerzite. Vyžaduje sa akceptačný list a znalosť holanského alebo anglického jazyka.
Žiadosť musí byť v elektronickej a papierovej podobe doručená do 1. februára na adresu organizácie Nufﬁc.
Bližšie informácie: http://www.nufﬁc.nl
Štipendium na letný kurz medzinárodného alebo súkromného práva na Haagskej akadémii medzinárodného
práva
Uzávierka: 1. marec 2011
Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk.
Kurz verejného práva sa uskutoční od 4. do 22. júla 2011, kurz súkromného práva od 25. júla do 12. augusta.
Bližšie informácie o škole: www.hagueacademy.nl
Bližšie informácie o štipendiu: www.hagueacademy.nl/?summer-programme/scholarships

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

 JORDÁNSKO
Štipendiá Amerického centra orientálneho výskumu (ACOR)
Uzávierka: 1. február 2011
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka viacero štipendií,
o niektoré sa môžu uchádzať študenti/výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti. Ide najmä o podporu účasti na projektoch
archeologického výskumu v Jordánsku.
Bližšie informácie o štipendiách sú na stránke centra: http://www.acorjordan.org

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky
o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 3. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy, ktorí majú ukončené minimálne 4 semestre štúdia.
Štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk.

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA
Štipendiá kórejskej vlády
Uzávierka: 27. apríl 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na celé magisterské/doktorandské štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia, absolventi VŠ
vo veku do 40 rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo anglický jazyk.

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

 MAĎARSKO
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti školstva, vedy,
športu a mládeže
Uzávierka: 9. marec 2011 v SAIA, n. o. (uchádzač sa musí zaregistrovať on-line na www.scholarship.hu)
Štipendium na 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ denného štúdia (ukončené minimálne 3 semestre; študenti maďarského jazyka
1 semester) vo veku do 25 rokov, ktorí majú akceptačný list a ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený
v akceptačnom liste.
Štipendium na 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať interní doktorandi do veku do 35 rokov, ktorí majú akceptačný list a ovládajú maďarský
jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.
Štipendium na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú maďarský
alebo iný dohodnutý jazyk.
Štipendium na 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú maďarský
alebo iný dohodnutý jazyk.
Štipendium na letné kurzy maďarského jazyka (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončené minimálne 2 semestre; študenti maďarského jazyka 1 semester),
doktorandi, učitelia VŠ. Vyžaduje sa základná znalosť maďarského jazyka.
Bližšie informácie o jazykových kurzoch: Budapešť (www.summeruniversity.hu), Debrecín (www.nyariegyetem.hu),
Pécs (www.isc.feek.pte.hu) a Szeged (www.arts.u-szeged/hungarianstudies), ako aj na www.scholarship.hu
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 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 28. január 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi (ukončené minimálne 3 semestre), učitelia VŠ, vedeckí pracovníci so znalosťou
moldavského alebo anglického jazyka.
Štipendium na letný kurz moldavského jazyka (21 dní)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester) a učitelia, ktorí majú základy moldavského
jazyka.

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 31. január 2011
Štipendium DAAD na študijný pobyt pre germanistov na prípravu záverečnej práce
O štipendium sa môžu uchádzať študenti germanistiky v predposlednom ročníku štúdia.
Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 15. február 2011
Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom.
Bližšie informácie: www.bayhost.de, www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/stipen_ost.shtml

Štipendiá pre kultúrnych manažérov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy
Uzávierka: 6. marec 2011
Trinásťmesačný kvaliﬁkačný pobyt v Nemecku v oblasti kultúrneho manažmentu je určený záujemcom s ukončeným
vysokoškolským vzdelaním a pracovnými skúsenosťami v oblasti kultúrneho manažmentu a prípravy projektov, ktorí majú
kontakty na mladú umeleckú scénu vlastnej krajiny, výbornú znalosť nemeckého jazyka, sú samostatní a pripravení podávať
nadpriemerné pracovné výkony. Vybraní štipendisti pracujú počas štipendijného pobytu v renomovaných kultúrnych inštitúciách
po celom Nemecku (okrem Berlína), kde vo forme inovatívnych projektov prezentujú predovšetkým mladú umeleckú scénu
vlastnej krajiny. Súčasťou pogramu je aj absolvovanie odbornej kvaliﬁkácie v problematike plánovania projektov, tímovej
spolupráce, fundraisingu, propagácie, práce s verejnosťou a marketingu kultúry.
Bližšie informácie: www.moe-kulturmanager.de

 NÓRSKO
Štipendijný program Yggdrasil pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 16. február 2011
Grantový program Yggdrasil je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom všetkých odborov na študijný
a výskumný pobyt v Nórsku v trvaní od 1 do 10 mesiacov. Uchádzači o štipendium môžu spolupracovať s univerzitami, múzeami
alebo nezávislými vedeckými inštitúciami, od ktorých k termínu uzávierky predložia pozvanie. Výška štipendia pre doktorandov
je 10 000 NOK a 15 000 NOK pre postdoktorandov mesačne plus 10 000 NOK na počiatočné výdavky.
Bližšie informácie: www.rcn.no/is, www.studyinnorway.no
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 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 24. február 2011 v SAIA, n. o.
Štipendium na semestrálny študijný pobyt – polonistika
O štipendium sa môžu uchádzať študenti polonistiky, slovakistiky a slavistiky, ktorí majú ukončený minimálne 1 semester
štúdia.
Štipendium na semestrálny študijný pobyt – iné odbory
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre štúdia), ktorí ovládajú poľský alebo iný
dohodnutý jazyk. Je potrebný akceptačný list.
Štipendium na 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi VŠ, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný svetový jazyk uvedený v akceptačnom
liste.
Štipendium na 1- až 10-mesačný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný svetový
jazyk uvedený v akceptačnom liste.
Štipendium na letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester štúdia), doktorandi VŠ, vysokoškolskí učitelia
so základnou znalosťou poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

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

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 1. marec 2011 on-line na www.scholarships.at
• Štipendium Ernsta Macha
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedných disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 940 eur/mes. (v prípade
štipendistu nad 30 rokov s doktorátom: 1 040 eur/mes.).
• Štipendiá Franza Werfela
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu
má absolvent štipendia následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh
93 eur.
• Štipendiá Richarda Plaschku
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu
má absolvent štipendia viacero výhod. Výška štipendia 1 040 eur/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 eur.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
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Štipendium Moritza Csákyho
Uzávierka: 15. marec 2011
Štipendium M. Csákyho udeľuje Rakúska akadémia vied mladým vedeckým pracovníkom s výskumnou činnosťou v oblasti
humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú významné vedecké úspechy. Štipendium sa udeľuje na
výskumný pobyt v Rakúsku uchádzačom s ukončeným magisterským štúdiom vo veku do 40 rokov z viacerých krajín, medzi
nimi aj zo Slovenska.
Bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref
Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied
Uzávierka: 15. marec 2011
Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním
na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom
doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku
– do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika,
Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref

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

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

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

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt
pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. apríl 2011

Bližšie informácie: www.sciex.sk
V rámci programu Sciex sú ﬁnancované výskumné pobyty doktorandov (Doktorandské štipendium Sciex/Sciex
Doctoral Candidate Fellowship), výskumníkov s titulom PhD., ktorí nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu
(Postdoktorandské štipendium Sciex/Sciex PostDoc Fellowship) a krátkodobé návštevy školiteľov (tútorov)
štipendistu.
Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.
Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti ju musia ovládať minimálne na úrovni B2
podľa ELP (European Language Passport). Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom a tútormi však môže byť
aj iný dohodnutý jazyk.
Základnými podmienkami sú:
● Štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú postdoktorandský výskum na oprávnenej slovenskej inštitúcii.
● Umiestnenie trvá minimálne 6 a maximálne 18 (postdoktorandi), 24 (doktorandi) mesiacov.
● Švajčiarska hosťujúca organizácia musí financovať všetky ostatné náklady spojené s prácou štipendistu,
ktoré nie sú pokryté štipendiom Sciex.
Keďže v prípade štipendia v rámci programu Sciex ide o pracovnoprávny vzťah medzi švajčiarskou inštitúciou a štipendistom,
existuje skúšobná lehota v trvaní 3 mesiacov. Po absolvovaní tejto lehoty (alebo v jej priebehu) rozhoduje švajčiarsky tútor
o tom, či štipendista naozaj prejavuje predpokladanú mieru odbornosti, kompetentnosti a angažovanosti. Pokiaľ štipendistovi
nebude daná výpoveď v priebehu skúšobnej lehoty, vzniká mu spoločne so švajčiarskym tútorom povinnosť v šesťmesačných
intervaloch od začiatku pobytu predkladať Rektorskej konferencii švajčiarskych univerzít (CRUS) správu o stave riešenia
výskumnej úlohy na predpísaných formulároch (zverejnené na www.sciex.ch).
Možnosť predložiť žiadosť o štipendium sa začína 2 mesiace pred termínom uzávierky (pred otvorením výzvy nie je možné
podať žiadosť, pripravovať si dokumentáciu však možno aj vopred).
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 TURECKO
Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: 23. február 2011 v SAIA, n. o. (letný kurz)
29. apríl 2011 v SAIA, n. o. (magisterské/doktorandské štúdium, výskumný pobyt)
Štipendium na 2-mesačný letný kurz tureckého jazyka a kultúry
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený minimálne 1 semester), absolventi VŠ, doktorandi so základmi
tureckého jazyka vo veku do 40 rokov s dobrým zdravotným stavom.
Štipendium na 2- až 8-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku magisterského štúdia, absolventi VŠ, doktorandi, pedagogickí
pracovníci VŠ a vedeckí pracovníci ovládajúci turecký, anglický alebo francúzsky jazyk vo veku do 45 rokov s dobrým
zdravotným stavom.
Štipendium na celé magisterské alebo doktorandské štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia (ukončené aspoň
4 roky štúdia), absolventi VŠ, doktorandi ovládajúci turecký, anglický alebo francúzsky jazyk vo veku do 40 rokov s dobrým
zdravotným stavom.

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

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

The Google Anita Borg Memorial Scholarship je určené študentkám informatiky, výpočtovej techniky, informačných technológií
alebo úzko súvisiacich technických odborov s vynikajúcicmi študijnými výsledkami, ktoré budú v roku 2011/2012 zapísané na
bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe, Blízkom východe alebo Afrike.
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg/emea

Cestovné granty pre umelcov z Fondu Roberta Cimettu
Uzávierka: 25. február, 22. apríl, 26. august 2011
Bližšie informácie: http://www.cimettafund.org
Individuálne cestovné granty pokrývajú cestovné náklady a náklady na víza pri účasti na profesionálnych kultúrnych stretnutiach
sietí, workshopoch, umeleckých pobytoch, festivaloch, sympóziách atď. Výmena sa musí konať v európskej a stredomorskej
oblasti. Granty sú prednostne pre umelcov z oblasti Stredomoria, pokiaľ sa hlásia umelci z ostatných krajín Európskej únie, ich
projekty musia mať silné väzby na Stredomorie.
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 VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ
Národný štipendijný program – mimoriadna výzva na predkladanie žiadostí
Na mimoriadnu výzvu v rámci NŠP bolo podaných zo Slovenska na pobyty v zahraničí 196 žiadostí a zo zahraničia 161
žiadostí o štipendium na pobyty na Slovensku. Slovenskí uchádzači boli zo 16 slovenských vysokých škôl, 1 anglickej vysokej
školy a 7 ústavov Slovenskej akadémie vied. Žiadali o ﬁnančnú podporu na pobyty do 36 krajín sveta, najviac uchádzačov
plánovalo pobyt v Českej republike (34), Nemecku (19), Francúzsku (18), Holandsku a Španielsku (13) a Rakúsku (12).
Výberová komisia 10. decembra 2010 udelila štipendium 24 študentom slovenských vysokých škôl na časť magisterského
štúdia (110 štipendijných mesiacov) do 10 krajín, 66 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského
štúdia (246 štipendijných mesiacov) do 23 krajín. Vzhľadom na skúsenosti s programom z predchádzajúceho obdobia
výberová komisia určila aj 15 náhradníkov, ktorým môže byť priznané štipendium v prípade, že nebudú čerpané prostriedky
schválenými štipendistami programu.
Zo zahraničia prišlo 161 žiadostí z 26 krajín. Uchádzači žiadali o štipendium na pobyty na 14 slovenských vysokých školách, 23 ústavoch
SAV a v 4 ďalších organizáciách. Výberová komisia 9. decembra 2010 udelila štipendium 7 študentom (33 štipendijných mesiacov),
19 doktorandom (67 štipendijných mesiacov) a 61 vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom (176 štipendijných mesiacov).
Finančnú podporu získalo spolu 87 uchádzačov z 23 krajín v rozsahu 276 štipendijných mesiacov.
Výsledky výberu boli zverejnené na webstránke NŠP www.stipendia.sk.
Do bulletinu sme pripravili prehľad udelených štipendií podľa univerzít/inštitúcií, z ktorých pochádzajú slovenskí štipendisti a na ktorých
budú realizovať svoj pobyt zahraniční štipendisti.
Slovenskí štipendisti
Typ podpory

Počet žiadostí

z toho s cestovným
grantom

Počet žiadostí,
ktoré spĺnili
formálne kritériá

Počet
schválených
štipendistov

z toho s cestovným
grantom

Štipendiá pre študentov

63

41

41

24

13

Štipendiá pre doktorandov

117

85

108

66

42

Cestovné granty bez štipendia

16

11

5

Zoznam slovenských štipendistov
(Š – študent, D – doktorand, D/N – doktorand náhradník, CG – cestovný grant bez štipendia, M – počet pridelených mesiacov)
Univerzita/SAV

Fakulta/ústav

Kategória, meno a priezvisko

Štát

M

Akadémia umení
v Banskej Bystrici

Fakulta výtvarných umení

D/N

Mgr. art Nina Šošková

Česká republika

6

Š

Bc. Stanislava Lubinová

Španielsko

4

Š

Bc. Linda Pavlovičová

Španielsko

5

CG

JUDr. Peter Rusiňák, PhD

Ruská federácia

1

D

Ing. Martin Grančay

Čína

5

D

Ing. Nóra Szikorová

Čína

5

Národohospodárska fakulta

D

Ing. Juraj Válek

Rakúsko

3

Obchodná fakulta

CG

Ing. Kamila Rubaninská, PhD

Austrália

1.5

D

Mgr. Martin Lupčo

Ukrajina

3

D/N

Mgr. Ján Golian

Česká republika

2

D/N

Mgr. Rastislav Molda

Česká republika

2

D

Mgr. Miroslava Ištoková

Česká republika

5

D

Mgr. Lucia Marcinková

Taliansko

6

D

Mgr. Martin Mihalik

Česká republika

6

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Katolícka univerzita
v Ružomberku

Fakulta medzinárodných vzťahov

Filozoﬁcká fakulta
Fakulta humanitných a prírodných vied

Prešovská univerzita
v Prešove

Slovenská akadémia vied

Filozoﬁcká fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta

D

Mgr. Silvia Dolinská

Česká republika

4

Matematický ústav

D/N

Ing., Bc. Jozef Tomeček

Francúzsko

3

Ústav orientalistiky

D

Mgr. Jela Dobošová

JAR

6

D

Ing. Klaudia Czaniková

Veľká Británia

1

D

Ing. Juraj Krajči

Nemecko

1

D

Ing. Dušana Mocinecová

Holandsko

1

Ústav zoológie

D

Mgr. Soňa Nuhlíčková

Rakúsko

1

Virologický ústav

D/N

RNDr. Zuzana Staneková

Singapur

4

Ústav polymérov
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Štipendiá a granty
Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov

Slovenská
poľnohospodárska
univerzita
v Nitre

Slovenská technická
univerzita v Bratislave

D

Ing. Miloš Hulin

Švajčiarsko

3

D

Ing. Monika Kečkešová

Fínsko

3

D

Ing. Andrej Trebichalský

Fínsko

3

Š

Bc. Ján Lazor

Maďarsko

4

Š

Bc. Lukas Rak

Česká republika

4

D

Ing. Kinga Brédová

Ruská federácia

4

Mechanizačná fakulta

D

Ing. Lukáš Grác

Ruská federácia

3

Fakulta elektrotechniky a informatiky

D/N

Ing. Marek Repka

Francúzsko

3

CG

Ing. Veronika Kotradyová, PhD

Nový Zéland

1,5

D

Ing.arch. Zuzana Gladičová

Čína

3

D/N

Ing. arch. Barbara Boríková

Francúzsko

4

D

Ing. Peter Spál

Česká republika

6

D

Ing. Andrea Števková

Nórsko

3

Š

Bc. Martina Veľká

Nemecko

4

Š

Bc. Silvia Kollárová

Slovinsko

5

D

Ing. Viera Pavličková

Nemecko

3

D

Ing. Martina Rusnáková

Španielsko

4

D

Ing. Ján Sidor

Česká republika

4

D

Ing. Lucia Siroková

Francúzsko

6

D

Ing. Zuzana Somogyiová

Holandsko

4

Fakulta umení

Š

Bc. Norbert Valluš

Nemecko

5

Fakulta výrobných technológií so sídlom
v Prešove

D

Ing. Lucia Knapčíková

Nemecko

1

Stavebná fakulta

D

Ing. Zuzana Karelová

Nórsko

3

D

Ing. Martin Hagara

Nemecko

3

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Fakulty architektúry

Stavebná fakulta
Fakulta verejného zdravotníctva

Ekonomická fakulta

Technická univerzita
v Košiciach

Strojnícka fakulta

Technická univerzita
vo Zvolene

Trnavská univerzita
v Trnave

D/N

Ing. Mária Kenderová

Poľsko

2

Drevárska fakulta

D/N

Mgr. Jakub Kubala

Švajčiarsko

3

Fakulta ekológie a environmentalistiky

D

Ing. Jaroslav Vido

USA

3

Š

Bc. Peter Klinga

Rakúsko

4

Lesnícka fakulta

D

Ing. Ivana Pálešová

Nemecko

3

Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce

D

Mgr. Michaela Machajová

Taliansko

6

Filozoﬁcká fakulta

D

Mgr. Michaela Ďurišová

Rakúsko

6

Pedagogická fakulta

D

Mgr. Ivana Grežová

Nemecko

3

Š

Soňa Bodnárová

Španielsko

4

Š

Bc. Michal Margolien

Rakúsko

5

Š

Bc. Rastislav Molnár

Holandsko

5

Š

Bc. Katarína Moravčíková

Španielsko

5

Š

Bc. Barbara Schererová

Holandsko

5

D

Mgr. Veronika Packová

Rakúsko

6

D

RNDr. Ján Mazák

Čína

2

D

Mgr. Michal Nánási

Kanada

6

D

Mgr. Edita Rollová

Francúzsko

3

D

Mgr. Jiří Šilha

USA

6

D/N

Mgr. Juraj Halanda

Nemecko

3

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Š

Bc. Ján Glovičko

Holandsko

5

Fakulta telesnej výchovy a športu

D

Mgr. Martin Kinči

Španielsko

5

Farmaceutická fakulta

D

Mgr. Beata Gajdáčová

Holandsko

6

Š

Bc. Mária Portelekyová

Španielsko

4

D

Mgr. Júlia Žitná

Portugalsko

6

Fakulta managementu

Univerzita Komenského
v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Filozoﬁcká fakulta
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Š

MUC. Kristian Lombardini

Nemecko

4

D

MUDr. Dana Dúbravová

Uganda

3

D

Mgr. Jaroslava Durdiaková

USA

3

D

MUDr. Marianna Hajská

Nemecko

2

Š

Viera Sísová

Rakúsko

5

Š

Bc. Michal Rosol

Česká republika

5

D

Mgr. Katarina Dzubaková

Francúzsko

4

D

Mgr. Mária Filkusová

Slovinsko

4

D

Mgr. Michal Grinč

Francúzsko

6

D

Mgr. Ján Jamriška

Veľká Británia

1

D

Mgr. Eva Komanická

Fínsko

4

D

Mgr. Monika Kondeková

Česká republika

2

D

Mgr. Ines Kováčiková

Rakúsko

6

D

Mgr. Lenka Škantárová

Španielsko

5

D/N

Mgr. Zuzana Nováková

Česká republika

2

Fakulta prírodných vied

D

Mgr. Tomáš Pilka

Česká republika

3

Pedagogická fakulta

Š

Bc. Zuzana Balázsová

Francúzsko

4

Š

Bc. Lenka kuklová

Španielsko

5

D

Mgr. Pavol Pivovarniček

Česká republika

2

Fakulta politických vied a medzinárodných
Š
vzťahov

Bc. Zuzana Jackuliaková

Ruská federácia

5

Lekárska fakulta

D

RNDr. Zdenka Hertelyová

Maďarsko

2

D

RNDr. Gabriela Runáková

Nemecko

4

D

Mgr. Monika Stolarova

Španielsko

2

Lekárska fakulta

Pedagogická fakulta

Univerzita Komenského
v Bratislave
Prírodovedecká fakulta

Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach
Univerzita sv. Cyrila
a Metoda v Trnave

Fakulta humanitných vied

Prírodovedecká fakulta
Fakulta masmediálnej komunikácie

CG

Bc. Mariana Bacigálová

Dánsko

5

Filozoﬁcká fakulta

CG

Dušan Deák, PhD

India

1

D

Mgr. Elena Bencúrová

Fínsko

2

D

Mgr. art. Juraj Kilián

Rakúsko

5

D/N

Mgr. art. Barbora Drobná

Veľká Británia

1

Š

Bc. Nikol Schmidtová

Francúzsko

5

Š

Bc. Anna Tomová

Francúzsko

5

Š

Bc. Anna Gužiniaková

Fínsko

5

D

Ing. Alexandra Kotillová

Austrália

6

D

Ing. Lucia Murínová

Chorvátsko

3

D/N

Ing. Michal Murín

Chorvátsko

3

D

RNDr. Dalibor Blažek

Nemecko

4

D

Ing. Lukáš Bubenko

Taliansko

3

D

Ing. Pavol Fajnor

Česká republika

3

D

Ing. Marián Kokavec

Taliansko

3

D/N

Ing. Karol Pollák

Rakúsko

5

D/N

Ing. Michaela Vojsovičová

Portugalsko

3

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie
v Košiciach
Vysoká škola múzických
umení v Bratislave

Filmová a televízna fakulta
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov

Fakulta riadenia a informatiky

Žilinská univerzita
v Žiline

Strojnícka fakulta
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Zoznam zahraničných štipendistov
(Š – študent, D – doktorand, V – vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník, M – počet pridelených mesiacov)
* podmienečne udelené štipendium
Univerzita/výskumná inštitúcia

Fakulta/ústav

Kategória Meno a priezvisko (latinka)

Centrum pre výskum etnicity a kultúry
Fakulta medzinárodných vzťahov

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Prešovská univerzita
v Prešove

Národohospodárska fakulta

Fakulta humanitných a prírodných vied

Moldavsko

4

D

Cristina Gherasimov*

V

Svyatoslav Sidak

Ukrajina

5

V

Nadiya Chuba

Ukrajina

5

V

Oleh Zhovtanetskyy

Ukrajina

5

Š

Iuliia Kachan

Ukrajina

4

Š

Maryna Serikova

Ukrajina

4

V

Yuliya Kutsokon

Ukrajina

2

D

Roman Lozynskyi

Ukrajina

2

V

Liudmyla Babii

Ukrajina

1

Filozoﬁcká fakulta

Š

Oksana Tsyhyka*

Ukrajina

5

V

Joanne Hall*

Austrália

1,5

V

Ivan Hubeny

USA

2

Fyzikálny ústav

V

Taras Kavetsky

Ukrajina

5

Historický ústav

D

Milan Ducháček

Česká republika

5

Kabinet divadla a ﬁlmu

D

Vanya Petkova

Bulharsko

3

V

Michal Botur

Česká republika

3

V

Andrei Pranevich

Bielorusko

3

V

András Rontó

Maďarsko

2

Matematický ústav

V

Yongjian Xie

Čína

6

Slavistický ústav Jána Stanislava

V

Valeria Borisovna Kolosova

Ruská federácia

1

Spoločenskovedný ústav

V

Ivan Stryapko

Ukrajina

5

V

Marina Komarova

Ruská federácia

1

V

Mikhail Nalimov

Ruská federácia

1

V

Serazhutdin Abdullaev*

Ruská federácia

5

V

Svetlana Sorokina*

Ruská federácia

5

V

Oleksii Polunin

Ukrajina

3

V

Oleksii Dubin

Ukrajina

4

V

Ievgeniia Golovatiuk

Ukrajina

2

V

Milda Jodinskienė

Litva

1

V

Nataliia Kutsokon

Ukrajina

5

Ústav experimentálnej fyziky
Ústav experimentálnej onkológie
Ústav experimentálnej psychológie

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín

V

Namik Rashydov

Ukrajina

1

Ústav informatiky

D

Dmytro Konotop

Ukrajina

1

Ústav politických vied

D

Milan Sovilj

Srbsko

3

V

Eleftheria Barlaka

Grécko

2

D

Eleftheria Galatou

Grécko

2

Ústav pre výskum srdca

Slovenská
poľnohospodárska
univerzita
v Nitre

M

Fakulta manažmentu

Astronomický ústav

Slovenská akadémia vied

Štát

Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov

Fakulta ekonomiky a manažmentu

V

Vlasta Abraham

Srbsko

3

V

Nina Borisovna Brutch

Ruská federácia

1

V

Bogdan Dykyi

Ukrajina

3

V

Zaur Gasanov

Azerbajdžan

1

V

Marharyta Karnatovska

Ukrajina

1

V

Liudmila Svydenko

Ukrajina

1

V

Oksana Sytar

Ukrajina

5

V

Elena Vergun

Ukrajina

2

V

Yulia Vinogradova

Ruská federácia

2

V

Olesia Voloshyn

Ukrajina

3

V

Olena Oliynyk

Ukrajina

2

V

Anna Voronina

Ruská federácia

1
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Slovenská technická
univerzita v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

D

Igor Pihir*

Chorvátsko

3

Stavebná fakulta

V

Surajit Borkotokey

India

5

Technická univerzita
v Košiciach

Fakulta výrobných technológií so sídlom
v Prešove

V

Robert ČEP

Česká republika

2

V

Stanisław Kut

Poľsko

3

V

Jacek Mucha

Poľsko

3

Trenčianska univerzita
Alexandra Dubčeka
v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií
v Púchove

V

Jan Krmela

Česká republika

1

V

Elisabetta Gagetti

Taliansko

1

D

Polya Tarkoleva*

Bulharsko

5

Právnická fakulta

D

Aliaksandr Kalaskou

Bielorusko

5

Teologická fakulta

D

Pawel Urgacz

Poľsko

5

Pedagogická fakulta

V

Antal Bege

Rumunsko

4

V

Karol Wnorowski

Poľsko

1

D

Veronika Kostyleva

Ruská federácia

4

V

Paolo La Spisa

Taliansko

4

Š

Jelena Mladenović*

Srbsko

5

Š

Marína Kondačová*

Srbsko

5

Š

Mirjana Stanišić*

Srbsko

5

D

Vivien Cosculluela

Francúzsko

3

Trnavská univerzita
v Trnave
Univerzita J. Selyeho
v Komárne

Filozoﬁcká fakulta

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Univerzita Komenského
v Bratislave

Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Univerzita Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach

Filozoﬁcká fakulta

D

Ivana Čagalj

Chorvátsko

3

Jesseniova lekárska fakulta

D

Rakesh Yadav

India

5

Prírodovedecká fakulta

V

Tihomir Stefanov

Bulharsko

2

V

Goce Cvetanovski

Macedónsko

5

V

Slavica Gadzova

Macedónsko

4,5

V

Svetlana Mikhailovna Minasyan

Arménsko

3

Ekonomická fakulta

V

Tamara Rajic

Srbsko

2

Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov

V

Inga Viktorovna Uryadnikova

Ukrajina

5

Fakulta prírodných vied

V

Ekta Shah

India

5

Pedagogická fakulta

V

Tatjana Atanasoska

Macedónsko

2

Fakulta verejnej správy

D

Aliaksandr Martynau*

Bielorusko

5

Lekárska fakulta

V

Iryna Hoydash

Ukrajina

5

Právnická fakulta

D

Andrea del Carmen Morgan Alarcón

Peru

5

Prírodovedecká fakulta

V

Andriy Vishnikin

Ukrajina

2

V

Anatoliy Lisnyak

Ukrajina

5

V

Oleg Chernoyarov

Ruská federácia

5

V

Josef Juráň

Česká republika

2

Š

Nadezhda Sidorova*

Ruská federácia

5

Filozoﬁcká fakulta

Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy

Elektrotechnická fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

D

Ladislav Slíva

Česká republika

2

Fakulta prírodných vied

V

Nataliya Shchobak

Ukrajina

2

Fakulta riadenia a informatiky

V

Nadezda Sergeevna Shatkovskaya

Ruská federácia

1

Strojnícka fakulta

V

David Hřibňák

Česká republika

2
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Akcia Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Do termínu uzávierky 15. októbra 2010 si podalo žiadosť o štipendiá Akcie 24 žiadateľov a bolo
predložených 8 projektov. Riadiace grémium schválilo pobyty pre 23 uchádzačov a schválilo 5 projektov.
Schválení štipendisti (okrem ich domácej inštitúcie uvádzame inštitúciu, na ktorej sa štipendijný pobyt uskutoční a dĺžku jeho

trvania v mesiacoch).

Štipendiá Ernsta Macha Akcie pre doktorandov
podaných: 15, schválených: 15
Domáca inštitúcia

Štipendista

Ekonomická univerzita v Bratislave

Prijímajúca inštitúcia

Ing. Luboš Kuchta

Wirtschaftsuniversität Wien

4

Ing. Ľubomír Billy

Universität Wien

4

Ing. Kristína Lanáková

Universität Salzburg

4

Mgr. Lucia Šulejová

Universität Wien

3

Mgr. Alexandra Ganobčíková

Universität Wien

3

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ing. Branislav Hábel

Universität Wien

4

Technická univerzita vo Zvolene

Ing. Matúš Toman

Universität für Bodenkultur Wien

3

JUDr. Veronika Klenová

Universität Wien

1

Mgr. František Hribal

Universität Wien

4

JUDr. Marek Švec

Universität Graz

3

Slovenská akadémia vied

Trnavská univerzita v Trnave

JUDr. Daniela Ježová

Universität Wien

4

Mgr. Anna Záhradníková

Universität Graz

3

Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Jozef Kiselak

Universität Linz

1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Juraj Kilián

Universität für angewandte Kunst Wien

4

Žilinská univerzita v Žiline

Ing. Michal Hodon

Technische Universität Wien

3

Univerzita Komenského v Bratislave

Štipendiá Ernsta Macha pre postdoktorandov
podaných: 7, schválených: 6 (jedna žiadosť zamietnutá pre formálne nedostatky)
Domáca inštitúcia

štipendista

Prijímajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied/
Ekonomická univerzita v Bratislave

Ing. Martin Lábaj, PhD.

Wirtschaftsuniversität Wien

6

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Ing. Veronika Kotradyová, PhD.

Universität für Bodenkultur Wien

6

Technická univerzita v Košiciach

Ing. Tomáš Želinský, PhD.

Wirtschaftsuniversität Wien

6

Univerzita Komenského v Bratislave

Mgr. Ján Mačutek, PhD.

Universität Graz

6

Univerzita Komenského v Bratislave/
Dendrochronologické laboratórium
Bratislava

Mgr. Peter Barta, PhD.

Universität Wien

6

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

PhDr. Radoslav Štefančík, MPol., Ph.D.

Universität Wien

6

Štipendiá pre bývalých štipendistov Akcie
podaných: 2, schválených: 2
Domáca inštitúcia

štipendista

Prijímajúca inštitúcia

Slovenská akadémia vied Bratislava

Mgr. Juraj Kona, PhD.

Universität Graz

1

Univerzita Komenského Bratislava

Mgr. Peter Bereta, PhD.

Universität Wien

1
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Štipendiá a granty
Schválené projekty
Z 8 podaných projektov bolo schválených 5. (1 projekt zamietnutý; v prípade 2 projektov boli predkladatelia Riadiacim grémiom
požiadaní o dovysvetlenie niektorých aspektov žiadosti, o žiadostiach Grémium rozhodne po predložení stanoviska).
2010-10-15-9005
Rechtsvergleichende Studien zu ausgewählten Themen des slowakischen und österreichischen Kapitalmarktrechts
Projektový koordinátor: Martin Winner
Projektoví partneri: Univerzita Komenského v Bratislave, Wirtschaftsuniversität Wien
Schválená podpora: 3 701,20 €
Schválené trvanie: 1. 3. 2011 – 31. 12. 2011
2010-10-15-9007
Interkulturelles Projektmanagement A-SK
Projektový koordinátor: Brigitta Zierer
Projektoví partneri: Trnavská univerzita v Trnave, FH Campus Wien
Schválená podpora: 1 040,00 €
Schválené trvanie: 16. 1. 2011 – 29. 1. 2011
2010-10-15-9010
Österreichisch-slowakisches Sommerkolleg 2011 in Nitra
Projektový koordinátor: Gudrun Mücke
Projektoví partneri: Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Universität für Bodenkultur Wien
Schválená podpora: 14 858,20 €
Schválené trvanie: 21. 8. 2011 – 3. 9. 2011
2010-10-15-9013
Zusammenarbeit der Einrichtungen für Slowakistik der Universität Wien und Comenius Universität in Bratislava
ausgerichtet auf die Weiterentwicklung diachroner linguistischer Disziplinen
Projektový koordinátor: Gabriela Múcsková
Projektoví partneri: Univerzita Komenského v Bratislave, Universität Wien
Schválená podpora: 3 848,00 €
Schválené trvanie: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
2010-10-15-9014
MR-microimaging of amyloid plaques and MRS neurochemical alteration in animal model of vascular dementia
Projektový koordinátor: Svatava Kašparová
Projektoví partneri: Slovenská technická univerzita v Bratislave, Medizinische Universität Wien
Schválená podpora: 2 408,00 €
Schválené trvanie: 1. 1. 2011 – 31. 12. 2011
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V skratke
 GRANTOVÝ PROGRAM DELL POMÁHA ZVYŠOVAŤ POČÍTAČOVÉ ZRUČNOSTI
Nadačný fond Dell v Nadácii Pontis vyhlásil 2. ročník grantového programu Dell pomáha zvyšovať počítačové zručnosti.
Zámerom programu je podporiť rozširovanie počítačových zručností aktívnych mladých ľudí vo veku 15 až 24 rokov
z celého Slovenska, ktorí pôsobia v mládežníckych organizáciách alebo sa vzdelávajú v školských krúžkoch v rámci
voľnočasových aktivít. O grant môžu žiadať: stredné školy, štvorročné gymnáziá a vyššie ročníky 8-ročných gymnázií,
ktoré podporujú rozvoj podpory IT vzdelávania prostredníctvom krúžkov realizovaných školou; vysoké školy; neziskové
organizácie poskytujúce všeobecne prospešné služby, občianske združenia, nadácie, neinvestičné fondy
a účelové zariadenia cirkví, napr. organizácie pracujúce s mladými ľuďmi vo veku od 15 – 24 rokov; a nízkoprahové
centrá. Uzávierka grantového programu je 17. februára 2011. Žiadosť je potrebné podať prostredníctvom webového
portálu www.darca.sk, na ktorom sú zverejnené aj bližšie informácie o programe.

 NÁRODNÁ CENA ZA DIZAJN 2011
Slovenské centrum dizajnu v spolupráci s Ministerstvom kultúry SR a za spoluúčasti ministerstiev hospodárstva
a školstva, vedy, výskumu a športu vyhlásilo 10. ročník celoštátnej súťaže v dizajne Národná cena za dizajn
2011. Uzávierka prihlášok spolu s požadovanou dokumentáciou je 28. februára 2011. Súťaž sa koná pod záštitou
medzinárodnej organizácie Beda (The Bureau of European Design Associations). Je zameraná na práce profesionálov
a študentov z oblasti produktového a komunikačného dizajnu. Zúčastniť sa môžu domáci alebo zahraniční dizajnéri,
ktorí spolupracujú so slovenským výrobcom, domáci alebo zahraniční výrobcovia spolupracujúci so slovenským
dizajnérom, študenti dizajnu, dizajnérske štúdiá a klienti s prácami, ktoré nie sú staršie ako dva roky od vypísania
súťaže. Súťažné podmienky sú zverejnené na webovej stránke Slovenského centra dizajnu www.sdc.sk.

 PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SAV
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila dve výzvy
na predkladanie žiadostí o nenávratný ﬁnančný príspevok v rámci operačného programu Vzdelávanie, opatrenie
1.2 Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej spoločnosti a opatrenie 4.2 Zvyšovanie
konkurencieschopnosti Bratislavského kraja prostredníctvom rozvoja vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. Obe
dopytovo-orientované výzvy sú určené pre vysoké školy a Slovenskú akadémiu vied.
Aktivity výzvy napĺňajú opatrenie uznesenia vlády SR č. 591/2010 z 8. septembra 2010 s cieľom podporiť výrazné
zlepšenie kvality vysokých škôl a vedeckých inštitúcií (SAV), zabezpečiť prílev medzinárodne uznávaných expertov na
Slovensko i čo najlepšie vzdelávanie v rámci doktorandského štúdia.
Verejné, štátne i súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied (vrátane jednotlivých ústavov SAV), ako oprávnení
žiadatelia tejto výzvy, sa môžu uchádzať o nenávratný ﬁnančný príspevok v minimálnej výške 200 000 eur a v
maximálnej výške 600 000 eur. Uzávierka žiadostí je do 7. marca 2011.
Úplné znenie výziev je zverejnené na internetovej stránke www.asfeu.sk.
Výzva OPV-2010/1.2/02-SORO (Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied)
www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20101202-soro/
Výzva OPV-2010/4.2/03-SORO (Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl a SAV v Bratislavskom kraji)
www.asfeu.sk/operacny-program-vzdelavanie/aktualne-vyzvy/opv-20104203-soro/

 VEĽTRHY PRE ŠTUDENTOV O PRÁCI/KARIÉRE PRE ŠTUDENTOV
 Profesia Days, 16. a 17. február 2011, Bratislava
Druhý ročník veľtrhu práce Profesia Days sa bude konať 16. až 17. februára 2011 v priestoroch výstaviska Incheba
Expo Bratislava. Veľtrh je určený nezamestnaným, študentom, absolventom stredných a vysokých škôl, ako aj
pracujúcim. Na veľtrhu sa predstavia zamestnávatelia, personálne a vzdelávacie agentúry, štátne organizácie a iné
špecializované spoločnosti zamerané na trh práce.
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Národné dní kariéry 2011, 9. a 10. marec 2011, Bratislava; 6. a 7. apríl 2011 Košice
Národné dni kariéry sú veľtrhom pracovných príležitostí na Slovensku, ktorý je zameraný na študentov a čerstvých
absolventov. Ponúkajú študentom možnosť orientovať sa na trhu práce. Tohtoročný 16. ročník sa prvýkrát
uskutoční v dvoch mestách, v Bratislave (Incheba) a v Košiciach (Hotel Centrum).
Bližšie informácie: www.ndk.sk

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Brazília, Rusko, India, Čína. Kľúčové body kompasu európskeho vysokoškolského vzdelávania?

18. marec 2011, Brusel
Ďalší zo série seminárov ACA (Academic Cooperation Association), ktoré sú platformou na výmenu skúseností
z oblasti inovácie a internacionalizácie vysokého školstva. Bude sa venovať vysokoškolským vzdelávacím systémom
v štyroch krajinách „BRIC“ (Brazil, Russia, India, China) – v čom môžu byť prínosom a inšpiráciou pre Európu.
Registrácia do 4. marca. Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be
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A P ROGRAM FOR
GRADUATE STUDENTS, UNIVERSITY TEACHERS,
RE SEARCHERS AND PROFESSIONALS
IN THE SO CIAL SCIENCES AND HUMANITIES

CEU Summer University

6 JUNE – 29 JULY, 2011, BUDAPEST – HUNGARY
�

Web: http://www.summer.ceu.hu
E-mail:summeru@ceu.hu
Phone:+36-1 327-3811
Fax:+36-1 327-3124
Skype name: ceu-sun

High-level, research-oriented, interdisciplinary and innovative academic courses
as well as workshops on policy issues for professional development
One– to three–week courses in the social sciences and humanities in English
Tuition fee: €300/week, €550/two weeks, €830/three weeks (unless stated otherwise).
Financial aid is available.
General application deadline: February 15, 2011.
(For specific earlier and later deadlines please visit the web site.)

�
�
�

Course List 2011
Course dates are subject to change
Training Courses

Research-intensive Courses
Media and Communication, Public Policy, Political Science, Sociology, Technology, Development Studies

Legal Studies

Communication Policy Advocacy, Technology, and Online Freedom of Expression:
a Toolkit for Media Development
June 20 – July 1, 2011

Mediation and Other Methods to Foster Democratic Dialogue

Course directors: Kate Coyer
Kristina Irion
Monroe Price
Susan Abbott

Center for Media and Communication Studies, CEU, Budapest, Hungary
Department of Public Policy / Center for Media and Communication
Studies, CEU, Budapest, Hungary
Center for Global Communication Studies, Annenberg School for
Communication, University of Pennsylvania, United States
Internews Network, Washington D.C., USA

Course directors: Lela P. Love

June 6 – 17, 2011

Benjamin N. Cardozo School of Law, Kukin Program of Conflict
Resolution, New York, USA
Hamline University School of Law, St. Paul, USA

Sharon Press

Public Administration, Ethics, Law, Economics, Politics, Anthropology

June 20 – 29, 2011

Leadership and Management for Integrity
Course director:

Fredrik Galtung

Tiri, London, UK

Psychology, Cognitive Science, Mathematics, Computer Science

Brains and Minds:
The perceptual and computational bases of higher cognitive processes
Course director:

József Fiser

Environmental Sciences, Human Development, Poverty Reduction, Sustainable Development

June 27 – July 1, 2011

Department of Psychology and the Neuroscience Program, Brandeis
University, USA

Sustainable Human Development:
From International Frameworks to Regional Policies
Course directors: Alexios Antypas
Andrey Ivanov
Mihail Peleah

July 4 – 15, 2011

Environmental Sciences Department, CEU, Budapest, Hungary
UNDP Bratislava Regional Center, Bratislava, Slovakia
UNDP Bratislava Regional Center, Bratislava, Slovakia

Political Science, Sociology

Welfare States of Eastern and Western Europe
Course director:

Anil Duman

June 27 – July 7, 2011

Department of Political Science, CEU, Budapest, Hungary

Political Theory, Political Science, History, International Relations

The Politics of Ethnicity, Nationality and Citizenship
Course director:

Mária M. Kovács

June 27 – July 8, 2011

Economics, Sustainable Development, Public Policy, Local and Regional Planning, Geography, Social Policy

Developing Local Economies through Inclusive Policies and Planning
Course directors: Gwen Swinburn
Scott Abrams
Kristóf Varga

July 4 – 15, 2011

OSI LGI, Consultant, York, UK
OSI LGI, Budapest, Hungary
OSI LGI, Budapest, Hungary

Nationalism Studies Program, CEU, Budapest, Hungary
Law, Human Rights

Adaptation and Adaptive Governance of Ecosystems
Course directors: Laszlo Pinter
Anton Shkaruba

July 4 – 15, 2011

Mental Disability Law in Practice

Environmental Science

June 27 – July 9, 2011

Department of Environmental Sciences and Policy, CEU, Budapest,
Hungary
Department of Environmental Sciences and Policy, CEU, Budapest,
Hungary

Course director:

Oliver Lewis

Mental Disability Advocacy Center, Budapest, Hungary

Anthropology, Sociology

Documentary and Anthropological Filmmaking
Course directors: Vlad Naumescu
Michael Yorke

July 4 – 22, 2011

Department of Sociology, CEU, Budapest, Hungary
University College London, London, UK

Gender Studies, Political Science, Public Poicy, Sociology

July 4 – 9, 2011

Gender, State and Welfare in a Global Economy
Course directors: Eva Fodor
Christy Glass

Gender Studies Department, CEU, Budapest, Hungary
Department of Sociology, Social Work & Anthropology, Utah State
University, USA

Human Rights Law and Policy

July 11 – 15, 2011

Human Rights Litigation
Course directors: Rupert Skilbeck
Zaza Namoradze

Open Society Justice Initiative, New York, USA
Open Society Justice Initiative, Budapest, Hungary

Philosophy, Political Science, Public Policy, Law and Economics

July 4 – 15, 2011

Justice: Theory and Applications
Course directors: Andres Moles
Zoltán Miklós

Department of Political Science, CEU, Budapest, Hungary
Department of Political Science, CEU, Budapest, Hungary

July 4 – 15, 2011

(Neo)liberalization of Socialism and Crises of Capital

Csilla Kalocsai
Judit Bodnár

Center for Place, Culture and Politics, Graduate Center, CUNY,
Brooklyn, USA
University of Toronto, Ontario Institute for Studies in Education, Center
for Women's Studies in Education, Canada
Departments of History, Sociology and Anthropology, CEU, Budapest,
Hungary

Course director:

Desmond Cohen,

OSI Global Drug Policy Program

Intergovernmental Fiscal Relations and Local Financial Management
Course directors: József Hegedüs
Adrian Ionescu

July 18 – 29, 2011

Metropolitan Research Institute, Budapest, Hungary
OSI LGI, Budapest, Hungary

For further u pdates and more detailed cou rse-specific information please visit:

Legal Studies, European Union Law

Advanced European Union Legal Practice - The European Union and the Individual
Course directors: Marie-Pierre Granger
Joseph Weiler
Imola Streho

July 4 – 16, 2011

www.summer.ceu.hu

Legal Studies Department, CEU, Budapest, Hungary
Jean Monnet Chair, School of Law, NYU, USA
Master Affaires Européennes, Sciences Po, Paris, France

Apply here:

https://apply.embark.com/NonDegree/CEU

Medieval Studies

Medieval Codicology and Palaeography
Course director:

July 11 – 22, 2011

Human Rights and Drug Policy

Public Policy

Anthropology, Sociology, History, Geography

Course directors: Mary Taylor

Law, Social Sciences, Public Health

Anna Somfai

July 18 – 23, 2011

Department of Medieval Studies, CEU, Budapest, Hungary

CEU reserves the right to change course details.
Non-discrimination policy statement
Central European University does not discriminate on the basis of – including, but not limited to – race, color, national and ethnic origin, religion, gender or sexual orientation in
administering its educational policies, admissions policies, scholarship and loan programs, and athletic and other school-administered programs.

