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Téma/ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH BENELUXU
ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH BENELUXU
(Belgicko, Holandsko, Luxembursko)
V aprílovom Bulletine SAIA sme sa rozhodli predstaviť
vysokoškolské štúdium v krajinách Beneluxu. Okrem základných
informácií o vysokoškolskom štúdiu v jednotlivých krajinách
prinášame aj informácie o štipendiách, grantoch a iných
formách finančnej podpory v jednotlivých krajinách, ako aj
rebríčky najlepších belgických a holandských univerzít podľa
najznámejších svetových rankingov (Academic Ranking of World
Universities – ARWU, QS World University Ranking)
Benelux je združenie troch štátov – Belgicka, Holandska
a Luxemburska. Názov vznikol spojením začiatočných písmen
štátov v pôvodných jazykoch (België, Nederland a Luxemburg).
Benelux bol pôvodne colnou úniou, ktorá vznikla v roku 1944,
keď zmluvu o jej vytvorení podpísali exilové vlády v Londýne.
Zmluva vstúpila do platnosti v roku 1947 a platila až do roku
1958, keď ju nahradila dohoda o hospodárskej únii medzi
týmito štátmi. Vznik Beneluxu prispel aj k vzniku EÚ, všetky
jeho krajiny patria spolu s Nemeckom, Talianskom
a Francúzskom medzi jej zakladajúcich členov. Nová zmluva
o Beneluxe bola podpísaná v roku 2008. Bližšie informácie
o združení a jeho inštitúciách sú dostupné na oficiálnej stránke
http://www.benelux.int vo francúzštine, holandčine a angličtine.
Všetky tri krajiny Beneluxu patria medzi 29 štátov, ktoré v roku
1999 podpísali Bolonskú deklaráciu o založení Európskeho
vysokoškolského priestoru a zlepšení všeobecného európskeho
systému vysokého školstva.
Belgické kráľovstvo, Holandské kráľovstvo a Luxemburské
veľkovojvodstvo, rovnako ako ostatné členské krajiny Európskej
únie, umožňujú občanom Slovenska štúdium za rovnakých
podmienok, ako majú domáci študenti (ak študujú v úradnom
jazyku).
Najlepšie holandské univerzity v roku 2010 podľa ARWU
Poradie
svet

Európa

50

11

Univerzita v Utrechte/Universiteit Utrecht

70

20

Univerzita v Leidene/Universiteit Leiden
Univerzita v Amsterdame/Universiteit van

Amsterdam

Univerzita v Groningene/Rijksuniversiteit Groningen
101
–
150

34
–
56

Univerzita vo Wageningene/Wageningen

Universiteit

Slobodná univerzita v Amsterdame/Vrije

Universiteit Amsterdam

Technická univerzita v Delfte/Technische

Universiteit Delft
151
–
200

57
–
74

301
–
400

124
–
168

401
–
500

169
–
204

Erazmova univerzita v Rotterdame/Erasmus

Najlepšie belgické univerzity v roku 2010 podľa ARWU
Poradie
Európa

svet
90

29

Univerzita v Gente/Universiteit Gent
Katolícka univerzita v Leuvene/Katholieke

101
–
150

34
–
56

201
–
300

75
–
123

401
–
500

169
–
204

Universiteit Leuven

Katolícka univerzita v Louvaine/Université

Catholique de Louvain

Slobodná univerzita v Bruseli/University Libre

Bruxelles

Univerzita v Antverpách/Universiteit Antwerpen
Univerzita v Liège/Université de Liège
Slobodná univerzita v Bruseli/Vrije University

Brussel

Najlepšie belgické univerzity v roku 2010 podľa QS
Katolícka univerzita v Leuvene/Katholieke Universiteit Leuven

86

Katolícka univerzita v Louvaine/Université Catholique de

124

Louvain

179

Univerzita v Antverpách/Universiteit Antwerpen

192

Univerzita v Gente/Universiteit Gent

209

Slobodná univerzita v Bruseli/University Libre Bruxelles

238

Slobodná univerzita v Bruseli/Vrije University Brussel

248

Univerzita v Liège/Université de Liège

Najlepšie holandské univerzity v roku 2010 podľa QS
56

Univerzita v Amsterdame/Universiteit van Amsterdam

82

Univerzita v Leidene/Universiteit Leiden

83

Univerzita v Utrechte/Universiteit Utrecht

99
108

Erazmova univerzita v Rotterdame/Erasmus Universiteit

Rotterdam

Technická univerzita v Delfte/Technische Universiteit

Delft

111

Univerzita v Maastrichte/Universiteit Maastricht

120

Univerzita v Groningene/Rijksuniversiteit Groningen

126
149

Technická univerzita v Eindhovene/Technische

Universiteit Eindhoven

Radboudova univerzita v Nijmengene/Radboud

Universiteit Nijmegen

Slobodná univerzita v Amsterdame/Vrije Universiteit

Universiteit Rotterdam

171

Radboudova univerzita v Nijmengene/Radboud

178

Univerzita vo Wageningene/Wageningen Universiteit

199

Univerzita v Twente/Universiteit Twente

Universiteit Nijmegen

Univerzita v Maastrichte/Universiteit Maastricht

501 – 550

Amsterdam

Univerzita v Tilburgu/Universiteit van Tilburg

Univerzita v Twente/Universiteit Twente
Technická univerzita v Eindhovene/Technische

Universiteit Eindhoven
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ŠTÚDIUM V BELGICKU

FLÁMSKO

Belgické kráľovstvo (Royaume de Belgique/Koninkrijk Belgie)
vzniklo osamostatnením sa od Holandska v roku 1830. Hlavným
mestom je Brusel (Bruxelles/Brussels).

Vysokoškolské vzdelávanie vo flámskom regióne zabezpečujú
dva typy vysokoškolských inštitúcií:

Belgicko je od roku 1993 federatívnym štátom a delí sa na tri
samostatné regióny:
- severozápadný Flámsky región (Vlaamse gewest),
- juhovýchodný Valónsky región (Région wallonne),
- dvojjazyčný región Brusel – hlavné mesto (Région de
Bruxelles – Capitale).

- univerzity (Universiteit)
- odborné vysoké školy (Hogeschool)

Týmto regiónom, z ktorých každý má svoje ústavné orgány
(parlamenty a výkonné orgány), prislúchajú tri kultúrne
a jazykové spoločenstvá:
- flámske (vo Flámsku),
- francúzske (vo Valónsku)
- nemecké.
Úradné jazyky sú tri: holandčina (často označovaná ako
flámčina), francúzština (často označovaná ako valónčina)
a nemčina.
Belgická ústava (v článku 24) zakotvuje slobodu vyučovania
a zabezpečuje štátom riadené školstvo. V tomto ústavnom rámci
sa rozvinuli dve siete vysokoškolských inštitúcií: verejné
a súkromné. Verejné vzdelávacie inštitúcie sú zriaďované štátom
a spravované (jazykovými) regiónmi alebo mestskými či
obecnými zastupiteľstvami.
Súkromné vzdelávacie inštitúcie, z ktorých väčšina je
spravovaná katolíckou cirkvou, môžu byť za určitých podmienok
finančne podporované štátom.
Bolonskou deklaráciou sa v Belgicku zaviedla nová štruktúra
vysokoškolského vzdelávania, podľa ktorej je vysokoškolské
štúdium všetkých študijných odborov rozdelené na tri stupne:
bakalársky, magisterský a doktorandský.
Využíva sa kreditný systém ECTS, ktorý sa začal používať už
v roku 1991 na univerzitách a v roku 1994 aj na odborných
vysokých školách.
Keďže vysoké školstvo vo Flámsku a vo Valónsku sa vyznačujú
niekoľkými odlišnosťami, predstavujeme každú časť
samostatne.

Bližšie informácie o programoch, ktoré ponúkajú belgické, holandské
a luxemburské vysokoškolské inštitúcie, zaájemcovia nájdu na
Studyportals.eu. Ide o stránku, ktorá zastrešuje štyri portály, na ktorých
si záujemcovia o štúdium v európskych krajinách môžu vyhľadať
bakalárske, magisterské a doktorandské študijné programy, ako aj
štipendiá na štúdium.

Informácie o štúdiu vo Flámsku, ako aj zoznamy vysokých škôl
a univerzít sú na portáli www.studyinflanders.be.

Vysoké školy ponúkajú odborne orientované bakalárske
štúdium. Asociačné dohody o spolupráci medzi niektorými
univerzitami a vysokými školami umožňujú prechod z jedného
typu inštitúcie na druhý, prostredníctvom tzv. premosťovacích
kurzov.
Na flámskych univerzitách a vysokých školách sa vyučuje
v holandskom jazyku, v niektorých prípadoch aj v anglickom
jazyku.
Prijímacie skúšky sa vyžadujú len na niektoré odbory, ako
napríklad stavebné inžinierstvo, architektúra, medicína, zubná
medicína, morské vedy a výtvarné umenie.
Slovenskí študenti, ktorí ukončili stredoškolské štúdium
maturitou, majú prístup na flámske univerzity a odborné
vysoké školy za rovnakých podmienok, aké platia pre domácich
uchádzačov. To isté platí pre študentov zo Slovenska, ktorí
už majú vysokoškolský diplom z domácej univerzity a chcú
pokračovať v štúdiu vo Flámsku. V tomto prípade im môže byť
časť štúdia odpustená.
O osobitných podmienkach prijímania na univerzity a odborné
vysoké školy sa treba informovať na študijných oddeleniach
jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.

Vyhľadávať programy, ponúkané flámskymi vysokými školami, ako
aj vyhľadávanie vzdelávacích inštitúcii umožňuje register vysokého
školstva na stránke http://www.highereducation.be
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Na univerzitách a vysokých školách sa platí školné, pre občanov
členských krajín Európskej únie je minimálne 550 eur ročne za
bakalárske a magisterské programy.
Absolventi flámskych vysokých škôl a univerzít môžu získať tieto
tituly:

VALÓNSKO
Vysokoškolské štúdium vo Valónsku poskytujú univerzity
(Université), odborné vysoké školy (Haute École), inštitúty
architektúry (Institut supérieur d´Architecture), umelecké
vysoké školy (École supérieure des Arts).

Bachelor (bakalár) – univerzitný diplom, je udeľovaný po
minimálne trojročnom štúdiu, pripravujúcom študentov na vyšší
stupeň.
Advanced Bachelor (doplňujúci bakalár) – odborný titul,

ktorý udeľujú odborné vysoké školy po jeden až dvojročnom
doplňujúcom štúdiu určitej špecializácie (po získaní bakalára).
Odbor je uvedený pri názve diplomu.

Master (magister) – univerzitný diplom, udeľujú ho univerzity
i odborné vysoké školy po jeden a viacročnom štúdiu po získaní
titulu bakalár.
Advanced Master (doplňujúci magister) – diplom

a odborný titul, ktorý udeľujú univerzity, odborné vysoké školy
alebo školiace inštitúty absolventom jeden až dvojročného
špecializovaného (postgraduálneho) štúdia. Odbor je uvedený
pri názve diplomu.

Doktorát – PhD – diplom tretieho stupňa vysokoškolského
vzdelávania, ktorý môžu udeľovať len univerzity na základe
špecializovaného vedeckého výskumu.
Webové stránky flámskych univerzít
Univerzitné štúdium v súčasnosti poskytuje šesť univerzít.
V posledných rokoch prišlo v zlúčeniu viacerých univerzít ,
prípadne univerzít s vysokými školami, napríklad Univerzita
v Antverpách vznikla v roku 2003 zlúčením univerzít známych
pod skratkami RUCA, UFSIA a UIA. Neskôr zlúčením troch
vysokých škôl a Katolíckej univerzity v Bruseli vznikla
Hogeschool-Universiteit Brussel, súčasťou Univerzity v Hasselte
sa stala Medzinárodná univerzita v Limburgu (Transnationale
universiteit Limburg).
Medzi najstaršie flámske vysoké školy patrí Univerzita
v Gente, ktorú založil v roku 1817 holandský kráľ Viliam I.
ako štátnu univerzitu s vyučovacím jazykom latinským. Keď
v roku 1830 získalo Belgicko nezávislosť, novým akademickým
jazykom sa stala francúzština. O sto rokov neskôr, v roku 1930,
sa z Univerzity v Gente stala prvá univerzita s vyučovacím
jazykom holandským. Slobodná univerzita v Bruseli vznikla
v roku 1969 oddelením sa od frankofónnej Université Libre de
Bruxelles (ktorá bola založená v roku 1834).
• HUB-KUBrussel
www.hubrussel.ac.be
• Katolícka univerzita v Leuvene

Katholieke Universiteit Leuven
www.kuleuven.be

• Univerzita v Antverpách

Universiteit Antwerpen
www.ua.ac.be

• Univerzita v Gente

Universiteit Gent

www.ugent.be

• Univerzita v Hasselte

Universiteit Hasselt

www.uhasselt.be

• Slobodná univerzita v Bruseli

Vrije Universiteit Brussel
www.vub.ac.be

Informácie o štúdiu vo Valónsku, ako aj zoznamy vysokoškolských
inštitúcií sú na portáli www.studyinbelgium.be.

Vyučovacím jazykom na valónskych univerzitách, vysokých
školách a ústavoch je francúzština. Niektoré študijné odbory na
univerzitách sú ponúkané aj v angličtine.
Slovenskí študenti, ktorí chcú absolvovať vysokoškolské
štúdium vo Valónsku, musia mať ekvivalent belgického diplomu
o ukončení strednej školy (napr. Certificat d‘ Enseignement
secondaire supérieur – CESS alebo Diplôme d‘aptitude à accéder
à l‘enseignement supérieur – DAES, t. j. maturitu.) Ekvivalenciu
vykonáva Stredisko pre ekvivalenciu dokladov o vzdelaní
(Service des équivalences, www.equivalences.cfwb.be).
Inak musia zložiť prijímaciu skúšku, ktorú organizuje príslušná
univerzita.
Univerzitné štúdium je rozdelené na tri stupne:
Prvý stupeň poskytuje všeobecné vzdelanie, trvá tri roky
a vedie k titulu Bachelier. Na druhom stupni získava študent
hlbšie vedomosti a zručnosti z vybraného študijného odboru.
Po jednom, ale častejšie po dvoch rokoch štúdia získava titul
Master. (V prípade veterinárnej medicíny Médecin vétérinaire
po troch rokoch štúdia. V odbore medicína trvá štúdium na
druhom stupni až štyri roky a absolventom je udelený titul
Médecin.)
Tretí stupeň štúdia zahŕňa na jednej strane doktorandské
štúdium, po absolvovaní ktorého sa udeľuje „osvedčenie
o výskumnom štúdiu“ (certificat de formation à la recherche),
a na druhej strane samotnú prípravu dizertačej práce, po
obhájení ktorej je udelený titul Docteur.
Neuniverzitné štúdium je dlhšie a kratšie. Dlhšie neuniverzitné
štúdium (t. j. štúdium na vysokých školách, inštitútoch
architektúry a umeleckých vysokých školách) zahŕňa len
dva stupne – trojročný bakalársky a jedno- alebo dvojročný
magisterský. Kratšie neuniverzitné štúdium (bachelier) trvá tri,
vo výnimočných prípadoch štyri roky (180 až 240 kreditov).
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Kým univerzity, odborné vysoké školy a umelecké vysoké školy
ponúkajú krátky i dlhý študijný cyklus, inštitúty architektúry
poskytujú len dlhý študijný cyklus (ktorý je na tej istej úrovni
ako univerzitné štúdium).
Webové stránky valónskych univerzít
Univerzitné štúdium poskytuje 9 univerzít , ktoré sú združené
v troch asociáciách. Medzi najstaršie univerzity patrí Katolícka
univerzita v Louvaine, ktorú založil v roku 1425 pápež Martin V.
Jej frankofónna časť sídliaca v Louvain-la-Neuve sa v roku 1968
oddelila od flámskej časti sídliacej v Louvaine. Univerzita
v Liège vznikla v roku 1817. Prvou technikou v Belgicku je
Polytechnická fakulta v Monse, ktorá vznikla v roku 1836 pod
názvom Banská škola. Len o dva roky staršia je Slobodná
univerzita v Bruseli.

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
vládou SR a vládou Flámskeho spoločenstva
Uzávierka spravidla vo februári v SAIA (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 spravidla vo februári v SAIA (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.

I. Académie Louvain
www.academielouvain.be
• Katolícka univerzita v Louvaine

Université Catholique de Louvain
www.ucl.ac.be

• Univerzitná fakulta Notre-Dame de la Paix v Namure

Facultés Universitaires Notre-Dame de la Paix
www.fundp.ac.be

• Univerzitné fakulty Saint-Louis

Facultés Universitaires Saint-Louis
www.fusl.ac.be

• Katolícke univerzitné fakulty v Monse

Facultés Universitaires Catholiques de Mons
www.fucam.ac.be

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,
O štipendium sa môžu uchádzať diplomati a vedúci pracovníci
štátnej správy (prioritne MŠVV SR), ktorí ovládajú francúzsky
jazyk (na pokročilej úrovni).
NATO – interné stáže
Uzávierka spravidla v júni, bližšie informácie:
www.nato.int/structur/interns/index.html

II. Académie Wallonie-Bruxelles
www.academiewb.be
• Slobodná univerzita v Bruseli

Program spravidla 6-mesačných interných stáží v sídle centrály
NATO v Bruseli je určený občanom členských krajín NATO
vo veku od 21 rokov. Uchádzač musí byť študent (ukončené
aspoň 2 roky štúdia) alebo absolvent VŠ (titul získaný max.
do 12 mesiacov) v rôznych odboroch. Potrebná je dobrá
znalosť jedného z dvoch oficiálnych jazykov NATO (angličtina,
francúzština).

Université Libre de Bruxelles
www.ulb.ac.be

• Univerzita v Mons-Hainaut

Université de Mons-Hainaut
www.umh.ac.be

• Polytechnická fakulta v Monse

Faculté Polytechnique de Mons
www.fpms.ac.be

Štipendiá Holandskej jazykovej únie na letné kurzy
holandského jazyka, literatúry a kultúry – pozri stranu 7

III. Académie Wallonie-Europe
www.auwe.be, www.auwe.eu

Iné štipendiá – pozri stranu 9

• Univerzita v Liège

Zaujímavé webové stránky

Université de Liège
ww.ulg.ac.be

• Univerzitná fakulta poľnohospodárskych vied
v Gembloux

Faculté Universitaire des Sciences agronomiques
de Gembloux
www.fusagx.ac.be

ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V BELGICKU

www.studyinflanders.be – portál o štúdiu vo Flámskom
spoločenstve s vyhľadávaním univerzít a študijných odborov
www.studyinbelgium.be – portál o štúdiu vo Francúzskom
spoločenstve s vyhľadávaním univerzít a študijných odborov
www.student.be – informácie pre študentov
www.ond.vlaanderen.be/english – ministerstvo školstva
Flámskeho spoločenstva
www.enseignement.be – ministerstvo školstva Francúzskeho
spoločenstva
www.vlir.be – Flámska medziuniverzitná rada
www.ciuf.be – Medziuniverzitná rada Francúzskeho spoločenstva
www.vlhora.be – Flámska rada vyšších odborných škôl
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie
o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku
www.siep.be – informačný servis o štúdiu a zamestnaní
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Holland alebo Nederland sú dva názvy jednej krajiny, ktorej
veľká časť sa nachádza pod úrovňou mora („neder“ – dolný,
nízky; „land“ – zem, krajina). Úroveň vysokoškolského
vzdelávania v tomto štáte však nie je „neder“. Holandsko
bola prvá neanglofónna krajina, ktorá začala poskytovať
vysokoškolské štúdium aj v anglickom jazyku.
Krajina veterných mlynov a tulipánov – Koninkrijk der
Nederlanden, Holandské kráľovstvo. Hlavným mestom
kráľovstva, ktoré vzniklo 1. septembra 1813, je Amsterdam.
Sídlom kráľovnej a vlády je Haag. Administratívne sa krajina
člení na 12 provincií (Groningen, Friesland, Drenthe, Noord
Holland, Flevoland, Over Ijssel, Zuid Holland, Utrecht,
Gelderland, Zeeland, Noord Barbant, Limburg). Holandsku
patria aj zámorské územia Aruba a Holandské Antily.

Na vysokých školách v Holandsku sa platí školné. Výška
poplatkov pre študentov z EÚ je minimálne 1 672 eur ročne.
Táto čiastka však v prípade niektorých študijných programov
a kurzov môže byť aj oveľa vyššia, napríklad pri 18-mesačnom
MSc in Animal Welfare na Utrechtskej univerzite je ročné školné
19 500 eur. Databáza poplatkov podľa jednotlivých odborov
a na jednotlivých univerzitách je na webovej stránke
www.nuffic.nl/ispacsearch/

Úradným jazykom je holandčina (v provincii Friesland od roku
1994 aj jazyk frízsky), v úradnom i mimoúradnom styku je však
bežná aj angličtina.
Holandsko v roku 2002 zaviedlo systém trojstupňového vyššieho
vzdelávania.
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú tri typy vzdelávacích
inštitúcií: univerzity (Universiteit), odborné vysoké školy
(Hogeschool), inštitúty medzinárodného vzdelávania (Instelling
Voor Internationaal Onderwijs) – na rozdiel od univerzít
a odborných vysokých škôl neposkytujú bakalárske štúdium.
Podľa vzdelávacích inštitúcií sa vysokoškolské štúdium delí na tri
typy:
1. WO (Wetenschappelijk onderwijs) – „vedecké vzdelávanie“,
ktoré poskytujú univerzity;
2. HBO (Hogeroepsonderwijs) – „vyššie odborné vzdelávanie“,
ktoré poskytujú odborné vysoké školy;
3. IO (Internationaal Onderwijs) – „medzinárodné vzdelávanie“,
ktoré poskytujú inštitúty medzinárodného vzdelávania.
Univerzity ponúkajú akademické vzdelávanie orientované skôr
na výskum. Štúdium je možné absolvovať vo všetkých troch
stupňoch: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.
Bakalárske (pregraduálne) univerzitné štúdium trvá tri roky,
absolvent získa titul bakalár. Magisterské (graduálne) štúdium
trvá jeden až dva roky a vedie k titulu master. Doktorandské
štúdium trvá štyri roky, absolventi získajú titul PhD.

Informácie o vzdelávacom systéme, výmenných projektoch a programe
pre talentovaných zahraničných študentov záujemcovia nájdu na
stránke Holandskej organizácie pre medzinárodnú spoluprácu
vo vysokom školstve www.nuffic.nl.

Zahraničný študent môže byť prijatý na univerzitu alebo
odbornú vysokú školu v Holandsku pod podmienkou, že
dosiahol vo svojej krajine takú úroveň vzdelania, ktorá je
minimálne ekvivalentom úrovne, ktorú vyžadujú holandské
univerzity alebo HBO programy. V niektorých odboroch je
navyše potrebná príprava na strednej škole. Univerzity vo
väčšine prípadov vyžadujú absolvovanie jazykového testu
z holandčiny, na ktorý pripravujú študentov v kurzoch.
Hlavnou podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium
v anglickom jazyku je doklad o ukončení strednej školy, ktorý
je uznaný ako ekvivalent holandského diplomu o ukončení
stredoškolského vzdelania. Všeobecnou podmienkou je dobré
ovládanie anglického jazyka. V prípade umeleckých odborov
môžu vzdelávacie inštitúcie určiť ďalšie podmienky. Podmienkou
na prijatie na master štúdium je bakalársky diplom alebo jeho
ekvivalent. Na niektoré odbory sú stanovené kvóty.

Informácie o možnostiach štúdia v zahraničí záujemcovia nájdu
na portáli Štúdium v Holandsku www.nuffic.nl/international-students
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Webové stránky holandských univerzít
Najstaršia holandská univerzita je v Leidene. V roku 1575 ju
založil Viliam Oranžský. Bola tiež prvou holandskou univerzitou
so slobodou vierovyznania, preto sa až dodnes zachovalo jej
heslo „Praesidium Libertatis“ (Sídlo slobody). K starším patria
aj Univerzita v Groningene (1614) či Amsterdame (1632).
Najstaršou technikou je Technická univerzita v Delfte (1842).
Spolu s technikou v Eindhovene a twentskou univerzitou
vytvorili federáciu troch techník – 3TU.
• 3TU
www.3tu.nl
• Technická univerzita v Delfte

Technische Universiteit Delft
www.tudelft.nl

• Technická univerzita v Eindhovene

Technische Universiteit Eindhoven
www.tue.nl

• Erazmova univerzita v Rotterdame

Erasmus Universiteit Rotterdam
www.eur.nl

• Univerzita v Leidene

Universiteit Leiden

www.leiden.edu

• Univerzita v Maastrichte

Universiteit Maastricht

www.maastrichtuniversity.nl

• Nyenrodská obchodná univerzita

Nyenrode Business University
www.nyenrode.nl

• Otvorená univerzita

Open Universiteit Nederland
www.ou.nl

• Evanjelická teologická univerzita

Štipendiá Programu Huygens na študijný a výskumný
pobyt
Uzávierka spravidla vo februári, bližšie informácie:
www.nuffic.nl/huygens
Štipendium je určené vynikajúcim študentom posledného
ročníka bakalárskeho stupňa alebo študentom magisterského
štúdia, absolventom VŠ (maximálne 1 rok po ukončení štúdia)
vo veku do 35 rokov na 6- až 24-mesačný študijný pobyt.
Vyžaduje sa akceptačný list a znalosť holandského alebo
anglického jazyka.
Štipendiá Holandskej jazykovej únie na letné kurzy
holandského jazyka, literatúry a kultúry
Uzávierka spravidla vo februári, bližšie informácie:
http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/
summercourses_in_dutch
Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry
pod záštitou Nederlandse Taalunie sú určené pre cudzincov,
ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne
flámštinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia mať základné
znalosti jazyka, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Kurzy sa konajú
v Zeiste (Holandsko) a v Gente a Hasselte (Belgicko/Flámsko).
Štipendiá na letný kurz medzinárodného verejného
alebo súkromného práva
Uzávierka spravidla v marci, bližšie informácie:
www.hagueacademy.nl
Kurz na Hague Academy of International Law je určený
študentom práva, ktorí majú ukončených minimálne
8 semestrov štúdia, absolventom VŠ a doktorandom vo veku
do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk.
Iné štipendiá – pozri stranu 9

Protestantse Theologische Universiteit
www.pthuinverandering.nl

• Radboudova univerzita v Nijmengene

Radboud Universiteit Nijmegen
www.ru.nl

• Obchodná škola TiasNimbas

TiasNimbas Business School
www.tiasnimbas.edu

• Univerzita v Tilburgu

Universiteit van Tilburg

www.tilburguniversity.nl

• Univerzita v Amsterdame

Universiteit van Amsterdam
www.uva.nl

• Univerzita v Groningene

Rijksuniversiteit Groningen
www.rug.nl

• Univerzita v Twente

Universiteit Twente

www.utwente.nl

• Univerzita v Utrechte

Universiteit Utrecht
www.uu.nl

• Slobodná univerzita v Amsterdame

Vrije Universiteit Amsterdam

Zaujímavé webové stránky
www.rijksoverheid.nl – ministerstvo školstva, kultúry a vedy
www.nuffic.nl – Holandská organizácia pre medzinárodnú
spoluprácu vo vysokom školstve, informácie o vzdelávacom
systéme, výmenných projektoch a programe pre talentovaných
zahraničných študentov
www.studyin.nl – informácie o štúdiu v Holandsku
www.vsnu.nl – Asociácia holandských univerzít
www.hbo-raad.nl – Asociácia holandských vyšších odborných
škôl
www.idw.nl – uznávanie diplomov v Holandsku
www.ib-groep.nl – informácie o štúdiu a vzdelávaní
http://holandskoweb.com – Veľvyslanectvo Holandska v SR
www.hagueacademy.nl – Haagska akadémia medzinárodného
práva
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie
o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku
www.grantfinder.nl – vyhľadávač holandských štipendií
a grantov
www.euraxess.nl – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov
www.cnavt.org – informácie o certifikáte z holandčiny ako
cudzieho jazyka (Certificaat Nederlands als vreemde Taal)

www.vu.nl

• Univerzita vo Wageningene

Wageningen Universiteit

www.wageningenuniversiteit.nl
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Luxemburské veľkovojvodstvo – Grousherzogdem Letzebuerg
založil gróf Sigefroid v roku 963. Úplnú nezávislosť získalo
v roku 1867. Hlavným mestom je Luxemburg (Luxembour-Ville).
Administratívne sa člení na 12 kantónov a 118 obcí,
ktoré vytvárajú 3 správne kraje – Luxembourgh, Diekirch
a Grevenmacher. Na úrovni správnych krajov je aj hlavné mesto.
Úradnými jazykmi sú luxemburčina, francúzština a nemčina.
Vysokoškolské štúdium v Luxembursku sa delí na neuniverzitné
a univerzitné. Neuniverzitné štúdium poskytujú technické lýceá,
ktoré absolventom dvojročného štúdia udeľujú osvedčenie BTS
(Brevet de Technicien Supérieur).
Univerzitné vzdelávanie zabezpečujú dve inštitúcie,
Luxemburská univerzita/Université du Luxembourg
a Medzinárodný univerzitný inštitút Luxemburg/Institut

universitaire international (www.iuil.lu).

ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM
V LUXEMBURSKU
Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry
medzi Slovenskou republikou a Luxemburským
veľkovojvodstvom
Uzávierka spravidla v marci v SAIA a on-line na www.saia.sk
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 (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
(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).

Luxemburská univerzita (www.uni.lu) vznikla v roku 2003
zlúčením štyroch dovtedy existujúcich luxemburských
vzdelávacích inštitúcií: Univerzitného centra v Luxemburgu
(Centre Universitaire de Luxembourg), Technologického inštitútu
(Institut Supérieur de Technologie – IST), Pedagogického
vzdelávacieho a výskumného inštitútu (Institut Supérieur
d’Etudes et de Recherches Pédagogiques – ISERP) a Inštitútu
pedagogických a sociálnych štúdií (Institut d’Etudes Educatives
et Sociales – IEES).
Štúdium je trojstupňové: bakalársky (bachelor), magisterský
(master) a doktorandský (doctorat).
Zahraniční študenti, ktorí chcú študovať na Luxemburskej
univerzite, sa musia obrátiť priamo na študijné oddelenie
univerzity (SEVE – Service des Études et de la Vie Étudiante
– Unité des Études). Žiadosť o prijatie je k dispozícii na
webovej stránke univerzity. Okrem znalosti úradného jazyka je
podmienkou prijatia na bakalárske štúdium doklad o ukončení
stredoškolského vzdelania, ktorý je uznaný ministerstvom
školstva (Ministère de l´Éducation nationale) ako ekvivalent
luxemburskej maturity; na magisterské štúdium doklad
o ukončení prvého stupňa vysokoškolského vzdelávania, ktorý je
uznaný ministerstvom kultúry, vysokoškolského vzdelávania
a výskumu (Ministère de la Culture, de l´Enseignement
Supérieur et de la Recherche) a na doktorandské štúdium
doklad o ukončení druhého stupňa vysokoškolského
vzdelávania, ktorý je uznaný ministerstvom kultúry,
vysokoškolského vzdelávania a výskumu.

Štipendium na semestrálny jazykový pobyt na
Národnom inštitúte jayzkov (www.insl.lu)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené
minimálne 3 semestre) a doktorandi.
Iné štipendiá – pozri stranu 9
Zaujímavé webové stránky
www.men.public.lu – ministerstvo národného školstva
a odborného vzdelávania
www.mcesr.public.lu – ministerstvo kultúry, vysokoškolského
vzdelávania a výskumu
www.cedies.public.lu – Centrum dokumentácie a informácií
o vysokoškolskom vzdelávaní
www.euraxess.lu – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov

Študenti platia zápisné, ktoré je spravidla 200 eur za semester.
Informácie o prihlasovaní na Luxemburskú univerzitu záujemcovia nájdu
na http://wwwen.uni.lu/students/application/future_student.
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Národný štipendijný program na podporu mobilít

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.
Výška štipendia do Belgicka je 720 eur pre študenta a 800 eur
pre doktoranda, do Holandska 870 eur pre študenta a 1 000 eur
pre doktoranda.



Štipendiá nadácií a spoločností

Na Slovensku pôsobí viacero nadácií a spoločností, ktoré
ponúkajú štipendiá na štúdium v zahraničí. Bližšie informácie
bývajú zverejnené na ich webových stránkach. Sú to
napríklad:
Grantový program Nadácie Orange – Šanca pre talenty
www.nadaciaorange.sk

Bližšie informácie: www.stipendia.sk.

Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička
www.nadaciaspp.sk/hlavicka



Štipendijný program U. S. Steel Košice
www.usske.sk/students/stip-s.htm

Program Celoživotného vzdelávania EÚ – LLP
(Erasmus)

Bližšie informácie: www.saaic.sk a vysoké školy, ktoré sú
zapojené do programu
Program Celoživotného vzdelávania je program Európskej
únie na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho
podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského
vzdelávania.

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

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.
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
V súvislosti so sprevádzkovaním databázy štipendií a grantov na www.saia.sk
pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sme upravili zverejňovanie informácií
o nich v Bulletine SAIA. Priamo z názvu štipendia sa prekliknete do databázy, kde
sú zverejnené podrobné informácie. V bulletine pri týchto ponukách uvádzame iba
oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu).
Uverejňujeme štipendiá s aktuálnou uzávierkou aj v prípade, ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

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

a výskumných/umeleckých pracovníkov

Uzávierka: 15. máj 2011 on-line na www.stipendia.sk
Výskumný program pre mladé ženy vo vede UNESCO – L´Oréal
Uzávierka: 5. máj 2011
Organizácia OSN pre výchovu, vedu a kultúru UNESCO a spoločnosť L´Oréal v rámci programu UNESCO-L‘Oréal International
Fellowships Programme for Young Women in Life Sciences každý rok ponúkajú štipendiá mladým vedkyniam, ktoré sa venujú

vedeckému výskumu v oblasti biológie, biochémie, biotechnológií, poľnohospodárstva, medicíny, farmácie a fyziológie a ktoré
svojím aktívnym prístupom a inovatívnym výskumom môžu prispieť k rozvoju tejto špecifickej oblasti vedy.
Cieľom štipendijného programu je podporiť význam úlohy žien vo vede a ich prínos k vedeckému riešeniu problémov, ktorým
ľudstvo čelí v 21. storočí. Program je určený vedkyniam do 35 rokov (o štipendium na rok 2012 sa nemôžu uchádzať vedkyne
narodené pred 1. januárom 1977).
Uchádzačky zo Slovenska predkladajú prihlášky Slovenskej komisii pre UNESCO (Ministerstvo zahraničných vecí SR,
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; tel.: 02/5978 3615, e-mail: aurelia.fule@mzv.sk). Uchádzačky musia byť nominované
národnými komisiami, nemôžu sa prihlasovať priamo.
Bližšie informácie: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=44170&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html
Štipendijný program Hlavička – štipendiá na letné školy a zimný semester akademického roka 2011/2012
Uzávierka: 5. máj 2011
Štipendiá programu Hlavička Nadácie SPP sú určené na študijné pobyty, stáže a výskumné pobyty v Európe a Turecku počas
zimného semestra akademického roka 2011/2012 v trvaní maximálne 9 mesiacov realizované od júla 2011 do konca júna 2012
a na letné školy realizované od júla do 30. septembra 2011 v trvaní minimálne 7 dní.
O podporu môžu žiadať študenti (okrem 1. ročníka bakalárskeho štúdia)/doktorandi práva, ekonómie, informačných technológií,
technických odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je
predstavenie projektu vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent/doktorand plánuje venovať.
Bližšie informácie: http://www.nadaciaspp.sk/subory/File/Program_Hlavicka_2.pdf

 ČESKÁ REPUBLIKA
Spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky
na roky 2012 – 2013
Uzávierka: 2. máj 2011
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce
spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky na roky 2012 – 2013. Predkladať možno návrhy
projektov základného výskumu (na základe podmienok z českej strany) zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s dobou trvania
maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít v oblasti výskumu a vývoja. Výzva je určená predovšetkým na podávanie
návrhov nových projektov (nebudú akceptované návrhy riešiteľov, ktoré boli financované trikrát po sebe) s cieľom nadväzovania
nových spoluprác. Návrhy môžu predkladať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia, bez obmedzenia príslušnosti
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k sektoru výskumu a vývoja. Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách vypracujú spoločne
obsahovo totožné projekty. Spoločné projekty sa realizujú prostredníctvom výmeny osôb a informácií.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb max. do výšky 2 000 €/1 kalendárny rok/1 projekt
a 4 000 € za 24 mesiacov/1 projekt.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému APVV, ktorý je prístupný na internetovej
stránke www.apvv.sk v slovenskom jazyku do 2. mája 2011 (do 12.00 h).
Výzva je zverejnená na stránke agentúry www.apvv.sk (›Grantové schémy›Bilaterálne výzvy›Česko›Slovensko – Česko 2011)

 FRANCÚZSKO
Spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky
a Francúzskej republiky na roky 2012 – 2013 (Programme Štefánik 2012)
Uzávierka: 2. máj 2011 (uzávierka bola predĺžená)
Bližšie informácie:
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko/slovensko-francuzsko-2011
http://www.egide.asso.fr/jahia/Jahia/site/egide/lang/fr/stefanik
Štipendiá Národnej lekárskej akadémie na Master 2 alebo posledný rok doktorandského štúdia
Uzávierka: 30. apríl 2011
Francúzska Národná lekárska akadémia – Académie nationale de médecine ponúka štipendiá pre študentov medicíny, farmácie
alebo veterinárneho lekárstva na Master 2 alebo posledný rok doktorandského štúdia.
Bližšie informácie: http://www.academie-medecine.fr/modalite_3eme_cycle.cfm

Zdroj Etudier en France

 GRÉCKO
Spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Gréckej republiky
na roky 2012 – 2013
Uzávierka: 31. máj 2011
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce
spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Gréckej republiky na roky 2012 – 2013. V tejto výzve nie sú definované
žiadne prioritné výskumné oblasti. Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu a vývoja s dobou trvania
maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít v oblasti výskumu a vývoja. Návrhy môžu predkladať právnické osoby
a fyzické osoby – podnikatelia, bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja. Spolupracujúci partneri z výskumnovývojových organizácií na oboch stranách vypracujú spoločne obsahovo totožné projekty. Spoločné projekty sa realizujú
prostredníctvom výmeny osôb a informácií.
Projekty bilaterálnej spolupráce majú byť zamerané najmä na tieto ciele: prípravu spoločných medzinárodných projektov;
prípravu spoločných publikácií a iných výstupov; �spoločnú aktívnu účasť na konferenciách ako výstup zo spoločných VaV aktivít;
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky; zbieranie výskumných materiálov.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb max. do výšky 2 650 €/1 kalendárny rok/1 projekt
a 5 300 € za 24 mesiacov/1 projekt.
Výzva je zverejnená na stránke agentúry: www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/grecko/slovensko-grecko-2011

 INDIA
Štipendiá na ročný kurz hindského jazyka – štipendium Central Institute of Hindi v Agre
Uzávierka: 22. apríl 2011 on-line na www.saia.sk

Central Institut of Hindi v Agre ponúka študentom bakalárskeho štúdia, študentom 2. stupňa VŠ štúdia, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a pracovníkom výskumu a vývoja štipendiá na ročný kurz hindského jazyka. Uchádzač musí mať
dobrú znalosť angličtiny, ovládať základy hindčiny, mať ukončených 12 rokov školskej dochádzky a byť vo veku od 21 do 35
rokov.
Vybratí uchádzači budú mať zabezpečené ubytovanie na hosteli (za 250 rupií mesačne), v ktorom musia byť povinne ubytovaní.
V hosteli sa podáva výlučne vegetariánska strava.
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 JAPONSKO
Štipendiá Japonskej spoločnosti pre propagáciu vedy (JSPS) pre postdoktorandov a doktorandov
Uzávierka: 6. až 12. máj 2011 (dlhodobé štipendium, krátkodobé štipendium)
1. až 5. august 2011 (krátkodobé štipendium)
(v uvedených termínoch musí predložiť žiadosť hosťujúca japonská inštitúcia)
Prihlášky sa podávajú buď prostredníctvom prijímajúcej organizácie alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko,
ktorou je Slovenská akadémia vied.
Bližšie informácie: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2011/appli_long_2011.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2011/appli_short_2011.html
http://www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=JAP&user_id=3918

Štipendiá na výskumné pobyty v Slovanskom výskumnom centre Hokkaidskej univerzity (SRC) pre vedeckých
pracovníkov a a vysokoškolských učiteľov
Uzávierka: 30. apríl 2011
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/fvfp-fr.html

Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho
Uzávierka: 30. máj 2011 (výskumný pobyt)
22. jún 2011 (celé bakalárske štúdium; odborné nadstavbové štúdium) v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk
Štipendiá na výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium
(Monbukagakusho Research Student Program)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka VŠ, absolventi VŠ a doktorandi ovládajúci japonský alebo
anglický jazyk, ochotní učiť sa japončinu (výučba sa uskutočňuje v japončine).
Štipendium na 5-ročné vysokoškolské štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program)
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl. Štipendium je určené na ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné
bakalárske štúdium.
Štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi strednej školy a študenti VŠ do 21 rokov.

 MACEDÓNSKO
Štipendium na bakalárske štúdium na Univerzite informačných vied a technológií Sv. Pavla Apoštola
v Ochride
Uzávierka: 1. máj 2011
Vláda Macedónskej republiky ponúka štipendium na ročné štúdium na Univerzite informačných vied a technológií Sv. Pavla
Apoštola v Ochride (UIST Ohrid, Универзитет за информатички науки и технологии „Св. Апостол Павле”, Охрид;
http://www.uist.edu.mk). Štipendium môže byť podľa študijných výsledkov predĺžené až na celé bakalárske štúdium.
Štipendium pokrýva plnú výšku školného, víza a poplatky spojené s povolením na pobyt (možné vyžadovanie potvrdenia
o dobrom zdravotnom stave a očkovaní); spiatočnú letenku, ubytovanie a stravu (plná penzia) v univerzitnom internáte
Nikola Karev v Ochride, zdravotné poistenie a mesačné vreckové vo výške 5 000 MKD (približne 82 eur).
Žiadosti môžu uchádzači predložiť v elektronickej podobe s priloženými naskenovanými požadovanými dokumentmi na e-mail:
viktorija.dinkovska@mon.gov.mk alebo môžu vyplniť elektronickú žiadosť na stránke macedónskeho ministerstva školstva
http://www.mon.gov.mk/dokumentimon/formularimon/610.
V prípade, ak nemá uchádzač do 1. mája 2011 ukončené stredoškolské štúdium, môže byť prijatý podmienečne (doklad
o ukončení stredoškolského štúdia musí predložiť do 1. augusta 2011).
Bližšie informácie: http://mon.gov.mk/dokumentimon/formularimon/609-call-for-scholarships
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 NEMECKO
Medzinárodné parlamentné štipendium v Nemeckom spolkovom sneme pre absolventov vysokých škôl
a mladých akademikov
Uzávierka: 30. jún 2011
Bližšie informácie: http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/index.html

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

 RUSKO
Štipendium na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov
Uzávierka: 15. máj 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk
O štipendium na celé vysokoškolské štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov – MGIMO sa môžu
uchádzať študenti VŠ, maturanti, absolventi SŠ s maturitou s aktívnou znalosťou ruského a anglického jazyka (znalosť ďalšieho
jazyka vítaná) so záujmom o medzinárodné vzťahy. Odporučení kandidáti musia absolvovať na MGIMO testy z ruštiny
a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky. Študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt (200 – 300 USD/mesiac
vrátane ubytovania). Odpustenie školného sa priznáva vybraným uchádzačom na štúdium počnúc bakalárskym stupňom
(neudeľuje sa na pokračovanie v magisterskom stupni po skončení bakalárskeho štúdia).
Bližšie informácie o MGIMO – www.mgimo.ru.
Štipendiá UNESCO – Ruská federácia
Uzávierka: 20. máj 2011
Medzinárodné centrum pre udržateľný rozvoj energie (International Center for Sustainable Energy Development – ISEDC)
v Moskve, inštitúcia UNESCO 2. kategórie, ponúka v roku 2011 spolu 20 štipendií na 4-týždňový študijný pobyt (od 3. do
28. októbra 2011), ktorého cieľom je posilnenie inštitucionálnej a personálnej základne v oblasti udržateľného rozvoja energie
a energetiky v rozvojových a transformujúcich sa krajinách, konkrétne v študijných odboroch: 1. Energia a udržateľný rozvoj,
2. Ekologický manažment, 3. Obnoviteľné zdroje energie, 4. Udržateľný spôsob výroby energie. O štipendium sa môžu
uchádzať záujemcovia s ukončeným niminálne bakalárskym stupňom štúdia s dobrou znalosťou ruského jazyka (potvrdenou
certifikátom) vo veku do 45 rokov.
Slovenskí uchádzači posielajú žiadosti na adresu Slovenskej komisie pre UNESCO (Ministerstvo zahraničných vecí SR,
Hlboká cesta 2, 833 36 Bratislava 37; tel.: 02/5978 3615, e-mail: aurelia.fule@mzv.sk).
Bližšie informácie: http://portal.unesco.org/en/ev.php-URL_ID=48394&URL_DO=DO_TOPIC&URL_SECTION=201.html

 SLOVENSKO
Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa pre začínajúcich akademických pracovníkov (interných doktorandov
a asistentov)
Uzávierka: 30. jún 2011
Bližšie informácie: www.vnjh.sk

BULLETIN SAIA 4/2011
13

Štipendiá a granty
Otvorený grantový Program rozvoja vyššieho vzdelávania Cursus Innovati pre projekty z oblasti vyššieho
vzdelávania, ktoré rozvíjajú neaplikované humanitné, společenskovedné a príbuzné odbory
Uzávierka: 30. jún 2011
Bližšie informácie: http://www.vnjh.cz/cursus-innovati/vyhlaseni
Program Podporujeme individuality Nadácie Intenda pre interných študentov doktorandského štúdia v poslednom
ročníku
Uzávierka nominácií: do 1. júla 2011 (doktoranda musí nominovať školiteľ)
Bližšie informácie: www.intenda.sk.

 TAIWAN
Štipendiá na celé magisterské štúdium (v angličtine) na Chinese Culture University
Uzávierka: 15. jún 2011
Čínska kultúrna univerzita ponúka občanom Slovenskej republiky 2 miesta na celé magisterské štúdium v angličtine v ôsmich
oblastiach. Štipendium zahŕňa odpustenie školného (2 250 eur ročne). V prípade, ak sa študent rozhodne pracovať ako
odborný asistent na univerzite, bude mu vyplácaných 5 000 – 7 000 NTD mesačne. Všetky ostatné náklady si študent musí
hradiť sám.
Žiadosť o štipendium: http://www.pccu.edu.tw/intl/index-e.htm
Bližšie informácie: http://www.pccu.edu.tw/intl/page/english/english07.htm

 TALIANSKO
Štipendiá talianskej vlády
Uzávierka: 2. máj 2011
Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej republiky
a vládou Talianskej republiky:
Štipendiá na kurzy talianskeho jazyka a kultúry v trvaní 1 – 3 mesiacov určené pre učiteľov talianskeho jazyka
a študentov taliančiny vysokých škôl v minimálne 6. semestri vysokoškolského štúdia
Štipendiá na vysokoškolský študijný pobyt – uchádzači musia mať v čase podávania prihlášky ukončené to vzdelanie,
ktoré vyžaduje daná talianska univerzita na prijatie do vybranej úrovne vysokoškolského vzdelávania (napr. na prijatie na
2. stupeň vysokoškolského vzdelania musí mať študent ukončené bakalárske vzdelanie)
Štipendium na postgraduálny pobyt na druhom stupni vysokoškolského štúdia, pre doktorandov a pre špecializované
študijné odbory (s výnimkou lekárskych vied)
Štipendium na výskumný pobyt – pre vedcov vo všetkých vedných odboroch
Pri všetkých pobytoch je nevyhnutná znalosť talianskeho jazyka, potvrdená oficiálnym jazykovým certifikátom, alebo na
základe pohovoru absolvovanom na Talianskom kultúrnom inštitúte.
S výnimkou kurzov talianskeho jazyka a kultúry sú ostatné štipendiá udeľované výlučne na obdobie 9 mesiacov. Prihlášky
na inú dĺžku trvania nebudú akceptované. Štipendiá sú udeľované na obdobie akademického roka 2011/2012, pričom nie je
možné začať štipendijný pobyt skôr než v januári 2012.
Prihláška sa podáva on-line na stránke Ministerstva zahraničných vecí Talianskej republiky:
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút, Bratislava, www.iicbratislava.esteri.it

 TURECKO
Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: 29. apríl 2011 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk
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.
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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.

 USA
Štipendium Slovensko-americkej nadácie (SAF) na profesionálnu stáž pre študentov a čerstvých absolventov vysokých
škôl
Uzávierka: 29. apríl 2011
Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org

Štipendium Hooker Kubik Endowment na štúdium na University of South Alabama
Uzávierka: 1. august 2011
Študenti zo Slovenska sa môžu uchádzať o štipendium určené na štúdium na Univerzite Južnej Alabamy od augusta 2012 do
júla 2013.
Bližšie informácie: www.southalabama.edu/oie/hookerkubik

Medzinárodné Fulbrightovo štipendium pre vedu a technológiu
Uzávierka: 10. jún 2011

International Fulbright Science and Technology Award umožňuje absolvovať 3-ročné PhD. štúdium na špičkových inštitúciách
USA v oblastiach: aeronautika a astronómia/aeronautické inžinierstvo, astronómia/planetárne vedy, biológia, biomedicínske
inžinierstvo, chémia, počítačové vedy/inžinierstvo, inžinierstvo (elektro, chemické, civilné, mechanické, oceánografické a ropné),
environmentálne vedy/inžinierstvo, geológia/vedy o Zemi a atmosferické vedy, informačné vedy/inžinierstvo, matematika,
neurologické vedy/neurológia mozgu a kognitívne vedy, oceánografia a fyzika.
Stručný popis jednotlivých oblastí štúdia je na: https://foreign.fulbrightonline.org/manager_resources.html
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/ucitel.htm

Fulbrightovo štipendium na postgraduálne štúdium v USA
Uzávierka: 30. jún 2011

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA je určené na 10-mesačné postgraduálne štúdium na univerzite alebo
inštitúcii v USA v troch kategóriách: študent nediplomového štúdia – non-degree, magisterského štúdia – master’s degree alebo
hosťujúci výskumník – visiting researcher. Štipendium sa neposkytuje v oblasti klinickej medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/post.htm
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V skratke
 EURAXESS SLOVENSKO SPUSTILO NOVÚ VERZIU PORTÁLU
NA PODPORU MOBILITY VEDCOV A VÝSKUMNÍKOV
EURAXESS Slovensko nedávno spustilo novú verziu portálu www.euraxess.sk
s cieľom zjednodušiť príchod zahraničných výskumníkov
na Slovensko, ako aj vycestovanie slovenských výskumníkov
do zahraničia. Slovenský portál má dve jazykové verzie.
Anglická verzia obsahuje všetky informácie potrebné pre
zahraničného výskumníka, ktorý sa rozhodne pre pobyt na
Slovensku – objasňuje problematiku vstupu do krajiny
a legálneho pobytu, otázky zdaňovania, sociálneho
a zdravotného zabezpečenia, či každodenného života na Slovensku.
Slovenská verzia je určená slovenským výskumníkom, ktorí uvažujú o pôsobení v zahraničí, ale takisto slovenským
výskumným inštitúciám a organizáciám, ktoré by chceli na svojej pôde privítať zahraničných výskumníkov.
Portál takisto obsahuje aj zaujímavé informácie o pracovných príležitostiach vo výskume a rôznych možnostiach
financovania výskumnej mobility či projektu.
Nový portál www.euraxess.sk je súčasťou európskej siete portálov EURAXESS – podobne boli nedávno spustené
aktualizované portály vo viac ako 30 krajinách. Všetky národné portály majú podobný dizajn a štruktúru a všetky
sú prepojené na centrálny portál EURAXESS http://ec.euraxess.eu/euraxess, kde je momentálne publikovaných
viac ako 5 300 pracovných ponúk v oblasti vedy a výskumu zo všetkých krajín zapojených do siete EURAXESS.
EURAXESS je celoeurópska sieť vytvorená Európskou komisiou. Okrem portálu EURAXESS Slovensko zastrešuje aj
6 servisných centier, ktoré sa nachádzajú vo všetkých pracoviskách SAIA v 6 slovenských univerzitných mestách
(Bratislava, Košice, Banská Bystrica, Nitra, Prešov, Žilina). Na tieto servisné centrá sa môžu výskumníci obrátiť so
svojimi otázkami ohľadom mobility.
Všetky služby EURAXESS sú poskytované bezplatne.

 STÁŽ V KANCELÁRII NÁRODNEJ RADY SR PRE ŠTUDENTOV
Kancelária Národnej rady Slovenskej republiky organizuje v akademickom roku 2011/2012 už 14. ročník programu stáží
študentov vysokých škôl. Cieľom programu je poskytnúť študentom príležitosť spojiť teoretické vedomosti
s praktickými skúsenosťami a umožniť im oboznámiť sa so základmi činností na rozličných úsekoch agendy kancelárie
Národnej rady SR. Program stáže sa uskutoční od 1. októbra 2011 do 31. mája 2012. Študenti pracujú cca 15 hodín
týždenne podľa rozvrhu dohodnutého s vedúcim organizačného útvaru, na ktorom sú zaradení.
O účasť v programe sa môžu uchádzať študenti vysokých škôl študujúci v čase podávania prihlášok aspoň v 3. ročníku
štúdia, s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka; znalosť ďalších cudzích jazykov je
vítaná, s neformálnym záujmom o politické dianie na Slovensku a v zahraničí, s dobrými študijnými výsledkami.
Uzávierka prihlášok (súčasťou je okrem iného odporúčanie vyučujúceho) je 31. mája 2011.
Bližšie informácie: http://www.nrsr.sk/?SectionId=39

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Výročná konferencia ACA: Excelentnosť je nevyhnutnosťou. Ambície svetových univerzít a potreby
skutočného sveta (The excellence imperative. World-class aspirations and real-world needs)
22. až 25. máj 2011, Viedeň, Rakúsko

Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=461

 Výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (European Association
for International Education – EAIE)
13. až 16. september 2011, Kodaň, Dánsko

Témou výročnej konferencie EAIE je Spolupráca, inovácia a participácia. Partnerstvo medzi komunitami
a akademickým svetom sú kľúčové pre podporu inovačných procesov. Univerzity – ako základní dodávatelia
a developeri – sú kľúčovými hráčmi pri formovaní budúcnosti. Registrovať sa na konferenciu bude možné od
17. mája do 26. augusta.
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/copenhagen/
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