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bývalej Juhoslávie 

(Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, 
Chorvátsko, Macedónsko,

Srbsko, Slovinsko)

• ŠTÚDIUM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

• ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

• ZAUJÍMAVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
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DEŇ AKADEMICKEJ MOBILITY  
A INTERNACIONALIZÁCIE II.

13. december 2011
Viac na strane 17
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ŠTÚDIUM V KRAJINÁCH BÝVALEJ JUHOSLÁVIE 
(Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Srbsko, Slovinsko)

V téme tohto čísla Bulletinu SAIA sme sa rozhodli predstaviť 
základné informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia  
v šiestich krajinách bývalej Juhoslávie. Tento názov krajina na 
severozápade Balkánskeho polostrova používala od roku 1929 
(po 1. svetovej vojne vznikla ako Kráľovstvo Srbov, Chorvátov 
a Slovincov – SHS). Po 2. svetovej vojne bola vyhlásená 
federatívna republika, ktorá sa rozpadla v 90. rokoch  
20. storočia. Krajinami bývalej Juhoslávie sú Bosna  
a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Slovinsko 
a Srbsko. Jednostranne vyhlásila nezávislosť aj srbská provincia 
Kosovo (2008), Slovenská republika ju však neuznala ako 
samostatný štát.
Všetky tieto krajiny sú signatármi tzv. Bolonskej deklarácie  
o vytvorení Európskeho vysokoškolského priestoru. Všetky 
postupne zaviedli trojstupňový systém vysokoškolského 
vzdelávania.
Členskou krajinou EÚ je spomedzi krajín bývalej Juhoslávie iba 
Slovinsko, kandidátskymi krajinami sú Chorvátsko, Macedónsko 
a Čierna Hora (bližšie informácie na portáli Európskej únie).
Na nasledujúcich stranách nájdete základné informácie  
o vysokoškolskom vzdelávaní v jednotlivých krajinách, 
zaujímavé webové stránky, na ktorých nájdete bližšie 
informácie, ako aj informácie o štipendiách, ktoré môžu získať 
občania SR na štúdium v týchto krajinách.
Okrem Národného štipendijného programu na podporu mobilít 
(do všetkých krajín) a štipendií programu CEEPUS (do všetkých 
krajín) sú to aj štipendiá Medzinárodného vyšehradského 
programu pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarship; 
všetky krajiny okrem Slovinska). Bilaterálne dohody o spolupráci 
v oblasti vzdelávania, z ktorých vyplývajú aj štipendiá, má 
Slovensko podpísané s Chorvátskom, Macedónskom, Slovinskom 
a Srbskom.

BOSNA A HERCEGOVINA
(Bosna i Hercegovina)
Hlavné mesto: Sarajevo

Rozloha: 51 197 km2

Počet obyvateľov: 4 552 000 (2007)
Administratívne územné členenie: Republika srbská (člení sa na 
občiny), Federácia Bosna a Hercegovina (člení sa na kantóny  
a dištrikt Brčko so zvláštnym štatútom)
Úradné jazyky: bosniansky, srbský, chorvátsky

ČIERNOHORSKÁ REPUBLIKA
(Republika Crna Gora)
Hlavné mesto: Cetinje – sídelné, Podgorica 
– administratívne

Rozloha: 13 812 km2

Počet obyvateľov: 620 145 (2003) 
Administratívne územné členenie: 21 municipalít (opština)

CHORVÁTSKA REPUBLIKA
(Republika Hrvatska)
Hlavné mesto: Záhreb

Rozloha: 56 542 km2 (pevnina), 31 067 km2 (vnútorné  
a teritoriálne more) 
Počet obyvateľov: 4 422 248 (2005)
Úradný jazyk: chorvátsky
Administratívne územné členenie: 20 žúp + mesto Záhreb,  
126 miest, 419 opčín (strediskové obce)

MACEDÓNSKA REPUBLIKA
(Република Македонија/Republika 
Makedonija) 
Hlavné mesto: Skopje (Скопје)

Rozloha: 25 333 km2

Počet obyvateľov: 2 066 619 (2009)
Úradný jazyk: macedónčina, albánčina (v obciach nad 20 % 
menšinového obyvateľstva)
Administratívne územné členenie: 84 samosprávnych celkov 
(občín), 10 z nich tvorí metropolitnú oblasť hlavného mesta 
Skopje

SLOVINSKÁ REPUBLIKA
(Republika Slovenija)
Hlavné mesto: Ľubľana (Ljubljana) 

Rozloha: 20 273 km2

Počet obyvateľov: 2 053 740 (2008)
Úradný jazyk: slovinský, v miestach uznanej autochtónnej 
menšiny aj taliansky jazyk (Primorsko) a maďarský jazyk 
(Prekmurje)
Administratívne územné členenie: 210 územno-správnych 
obvodov (občín)

SRBSKÁ REPUBLIKA
(Republika Srbija)
Hlavné mesto: Belehrad (Beograd) 

Rozloha: 91 324 km2

Počet obyvateľov: 8 170 566 (2002)
Úradný jazyk: srbský
Administratívne územné členenie: 25 krajov,  
161 okresov/2 autonómne oblasti

Zdroj: www.mzv.sk

Všetky krajiny bývalej Juhoslávie sú členskými krajinami programu 
CEEPUS. Na stránke www.ceepus.info záujemcovia nájdu základné 
informácie o podmienkach vstupu, vízach či zdravotnom poistení.

Všeobecne o štúdiu

Všetky krajiny bývalej Juhoslávie prešli na trojstupňový systém 
vysokoškolského vzdelávania. 
Podmienkou prijatia na jednotlivé stupne je splnenie 
vyžadovaných podmienok. Pre bakalársky stupeň je to spravidla  
ukončené úplné stredoškolské vzdelanie (maturitná skúška 
alebo jej ekvivalent). Pre vyšší stupeň je to ukončený nižší 
stupeň.

http://europa.eu/about-eu/countries/index_sk.htm
www.ceepus.info
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BOSNA A HERCEGOVINA

Vysokoškolské vzdelávanie v Bosne a Hercegovine poskytujú 
verejné a súkromné vysokoškolské inštitúcie, univerzity 
(univerzitet, všeučilište) a vysoké školy (visoka škola). Verejných 
je 10, z toho 8 univerzít a 2 vysoké školy, súkromných 27. 
Bližšie informácie záujemcovia nájdu v publikácii  
Higher Education in Bosnia and Herzegovina, ktorá je 
zverejnená na stránke bosniansko-hercegovinského programu 
Tepmus (http://tempusbih.com)

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové:
1. stupeň (bakalárske štúdium) trvá 3 až 4 roky a študent 
musí získať 180 alebo 240 ECTS; absolvent dosiahne titul 
bakalár umení alebo vied
2. stupeň (magisterské štúdium) trvá 1 až 2 roky (60 a 120 
ECTS); absolvent získa titul magister umení alebo vied
3. stupeň (doktorandské štúdium, PhD.) trvá 3 roky (180 
ECTS)

Zoznam vysokých škôl je zverejnený na stránke Agentúry pre 
rozvoj a kvalitu vysokoškolského vzdelávania (Agencija za razvoj 
visokog obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina), 
kde sú uvedené aj ministerstvá, pod ktorých pôsobnosť vysoká 
škola patrí. Na stránke agentúry v sekcii Linky (Linkovi) sú 
aj prekliky na ministerstvá školstva/vzdelávania jednotlivých 
kantónov.

Štipendiá na štúdium – pozri stranu 7

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Bosne a Hercegovine
www.fmon.gov.ba – federálne ministerstvo vzdelávania  
a vedy
www.hea.gov.ba – Agentúra pre rozvoj a kvalitu 
vysokoškolského vzdelávania/Agencija za razvoj visokog 
obrazovanja i osiguranje kvaliteta Bosne i Hercegovina
http://cip.gov.ba – Centrum pre informácie a uznávanie 
kvalifikácií vo vysokom školstve/Centar za informiranje  
i priznavanje dokumenata iz oblasti/područja visokog 
obrazovanja 
www.euraxess.ba – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

Zoznam vysokých škôl v Bosne a Hercegovine je na stránke Agentúry 
pre rozvoj a kvalitu vysokého školstva http://hea.gov.ba, pri každej 
škole je uvedené, v kompetencii ktorého ministerstva je.

ČIERNA HORA

Vysokoškolské vzdelávanie v Čiernej Hore poskytujú  
3 univerzity, z ktorých jedna je verejná a dve sú súkromné. 

Univerzitné vzdelanie je trojstupňové. Prvý stupeň (bakalárske 
štúdium) trvá 3 roky, druhý stupeň (magisterské štúdium) trvá 
2 roky a tretí stupeň (doktorandské štúdium) trvá 3 roky. 

Podmienky prijatia stanovuje univerzita, pre cudzincov podľa 
vysokoškolského zákona platia rovnaké podmienky ako pre 
občanov Čiernej Hory.

Štipendiá na štúdium – pozri stranu 7

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Čiernej Hore:
www.mpin.gov.me – ministerstvo školstva a športu
www.euraxess.me – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

Univerzita Čierna Hora (Univerzitet Crne Gore – www.ucg.ac.me) vznikla 
v roku 1974 zlúčením viacerých fakúlt a odborných vysokých škôl. 
Bližšie informácie o prijímaní na univerzitu sú na portáli www.upisi.me.

http://tempusbih.com/docs/BiH_Review_of_Higher_Education.pdf
http://tempusbih.com
http://hea.gov.ba/kvalitet/evidencija_vsu/Lista.aspx 
http://hea.gov.ba/kvalitet/evidencija_vsu/Lista.aspx 
http://www.hea.gov.ba/Linkovi.aspx
http://www.fmon.gov.ba
http://www.hea.gov.ba
http://cip.gov.ba
http://www.euraxess.ba
http://hea.gov.ba/kvalitet/evidencija_vsu/Lista.aspx
http://www.mpin.gov.me
http://www.euraxess.me
http://www.ucg.ac.me
http://www.upisi.me
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CHORVÁTSKO

Vysokoškolské vzdelávanie v Chorvátsku poskytujú 3 typy 
vysokoškolských inštitúcií, ktorých je v súčasnosti vyše 120. 
Sú verejné a súkromné, ponúkajú univerzitné a neuniverzitné 
(profesne zamerané) štúdium.
Univerzitné štúdium poskytujú univerzity (sveučilišta), ktorých 
je 10 (7 verejných a 3 súkromné), neuniverzitné štúdium 
poskytujú polytechniky (veleučilišta) a odborné vysoké školy 
(visoke škole). 
Študijné programy, ktoré ponúkajú chorvátske vysoké školy, 
záujemcovia môžu vyhľadávať na portáli Štúdium v Chorvátsku 
podľa viacerých kritérií (škola, oblasť štúdia, stupeň, vyučovací 
jazyk) v sekcii Institutions and study programmes, alebo 
na portáli www.postani-student.hr. Vyhľadávacia databáza 
akreditovaných študijných programov je aj portáli Mozvag 
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html.

Zoznam univerzít, polytechník a odborných vysokých škôl je 
na portáli Agentúry pre vedu a vysoké školstvo/Agencija za 
znanost i visoko obrazovanje a na stránke Inštitútu pre rozvoj 
vzdelávania/Institut za razvoj obrazovanja.

Bližšie informácie o prihlasovaní na štúdium sú na stránke SPU 
(Kancelária centrálneho prihlasovania) http://www.studij.hr.
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové:

1. stupeň trvá 3 až 4 roky, študent musí získať 180 
– 240 ECTS. Po ukončení štúdia získa titul baccalaureus/ 
baccalaurea (prvostupnik/prvostupnica).
2. stupeň trvá 1 až 2 roky, študent musí získať 60 – 120 
ECTS (minimálny počet kreditov, ktoré musí študent 
počas štúdia 1. a 2. stupňa získať, je 300). Po ukončení 
štúdia získa titul magister. Štúdium trvá 2 roky a končí sa 
obhajobou diplomovej práce.
3. stupeň – trvá 3 roky. Po úspešnom ukončení štúdia  
a obhajobe doktorandskej práce študenti získajú titul Doctor.

V Chorvátsku sa platí školné, jeho výška závisí od stupňa štúdia 
a programu, výšku určujú vysokoškolské inštitúcie.  
Ročné školné pre cudzincov za bakalárske programy v oblasti 
humanitných a sociálnych vied sa pohybuje od 6- do 16,5-tisíc 
kún (približne 800 až 2 200 eur), za technické odbory okolo  
22-tisíc (približne 3 000 eur) a za štúdium medicíny okolo  
27-tisíc kún (približne 3 600 eur). 
Bližšie informácie o školnom: http://www.studyincroatia.hr/
studying-in-croatia/tuition-fees

Pomôckou pre záujemcu o štúdium v Chorvátsku je portál Štúdium  
v Chorvátsku – www.studyincroatia.hr.

Štipendiá na štúdium v Chorvátsku, ktoré vyplývajú  
z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej 
republiky (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú 
on-line v Databáze štipendií a grantov na www.saia.sk, 
uzávierka je 14. februára 2012)
● semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ 1. a 2. stupňa 
(ukončené minimálne 2 semestre štúdia), podmienkou 
je akceptačný list a znalosť chorvátskeho alebo iného 
dohodnutého jazyka. 

● výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, podmienkou 
je akceptačný list a znalosť chorvátskeho alebo iného 
dohodnutého jazyka.

● letný kurz chorvátskeho jazyka 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený 
minimálne 1 semester), doktorandi, vedeckí pracovníci, 
vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy).

Ďalšie štipendiá – pozri stranu 7

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Chorvátsku:
http://public.mzos.hr/ – ministerstvo vedy, vzdelávania  
a športu
www.studyincroatia.hr – portál o štúdium v Chorvátsku
www.studij.hr – informácie o prijímacom konaní
www.azvo.hr – Agentúra pre vedu a vysoké školstvo/Agencia za 
znanost i visoko obrazovanje 
www.iro.hr – Inštitút pre rozvoj vzdelávania/Institut za razvoj 
obrazovanja
www.euraxess.hr – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

Prvou univerzitou v Chorvátsku bola Univerzita v Zadare, ktorá vznikla 
v roku 1396. Pôsobila do roku 1807, znovuotvorená bola v roku 2002. 
Najstaršou nepretržite pôsobiacou univerzitou v juhovýchodnej Európe 
je Univerzita v Záhrebe, ktorá bola založená v roku 1669. 

http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/institutions-and-programmes/institution
http://www.postani-student.hr
http://mozvag.srce.hr/preglednik/pregled/hr/pocetna/index.html
http://www.azvo.hr/en/higher-education/higher-education-institutions-in-the-republic-of-croatia
http://www.azvo.hr/en/higher-education/higher-education-institutions-in-the-republic-of-croatia
http://www.iro.hr/hr/informiranje-i-savjetovanje-o-visokom-obrazovanju/studiranje-u-hrvatskoj/pregled-institucija/
http://www.iro.hr/hr/informiranje-i-savjetovanje-o-visokom-obrazovanju/studiranje-u-hrvatskoj/pregled-institucija/
http://www.studij.hr
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/tuition-fees
http://www.studyincroatia.hr/studying-in-croatia/tuition-fees
http://www.studyincroatia.hr
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://public.mzos.hr/
http://www.studyincroatia.hr
http://www.studij.hr
http://www.azvo.hr 
http://www.iro.hr
http://www.euraxess.hr
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MACEDÓNSKO

Vysokoškolské vzdelávanie v Macedónsku poskytujú verejné  
a súkromné akreditované vysokoškolské inštitúcie. V súčasnosti 
sú 4 verejné vysoké školy a 11 súkromných. 
Zoznam akreditovaných inštitúcií je na stránke macedónskej 
kancelárie programu Tempus:
http://www.tempus.gov.mk/Universities.html, ako aj na 
stránke ministerstva školstva a vedy (časť: Акредитирани 
универзитети и факултети)
V Macedónsku sa platí školné, jeho výšku určujú vysoké 
školy. Napríklad na Univerzite sv. Cyrila a Metoda v Skopje 
(Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ во Скопје – УКИМ), 
platia zahraniční študenti školné podľa zvoleného odboru štúdia 
od 650 do 3 000 eur.

Štipendiá na štúdium v Macedónsku, ktoré vyplývajú  
z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy  
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line 
Databáze štipendií a grantov na www.saia.sk; uzávierka je 
15. februára 2012) 
● študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ 1. a 2. stupňa, 
doktorandi. Podmienkou je akceptačný list a znalosť 
macedónskeho jazyka alebo iného jazyka prijateľného pre 
vybranú inštitúciu.

Ďalšie štipendiá – pozri stranu 7

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Macedónsku:
www.mon.gov.mk – ministerstvo školstva a vedy
www.euraxess.mk – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

Prvou štátnou univerzitou, ktorá vznikla v Macedónsku, je Univerzita 
sv. Cyrila a Metoda v Skopje. Vznikla v roku 1949.

SLOVINSKO
Vysokoškolské vzdelávanie v Slovinsku poskytujú 3 univerzity, 
vyššie vzdelávacie inštitúcie a odborné vysoké školy. Slovinsko 
je členom Európskej únie a občania Slovenska môžu v Slovinsku 
študovať za rovnakých podmienok ako Slovinci.
Zoznam vysokoškolských inštitúcií je na stránke ministerstva pre 
vysokoškolské vzdelávanie, vedu a techniku.

Vysokoškolské štúdium sa delí na 3 stupne – bakalársky, 
magisterský a doktorandský. Bakalárske programy môžu byť 
orientované akademicky alebo profesne, na dosiahnutie titulu 
je potrebné získať 180 alebo 240 ECTS. Tzv. dlhé programy 
sú v medicíne, veterinárstve a zubárstve (6 rokov), farmácii, 
architektúre, učiteľstve matematiky a teológii (5 rokov).  

Výučba na prvom stupni vysokoškolského štúdia sa uskutočňuje 
v slovinčine, na ďalších stupňoch aj v iných jazykoch. 
Podmienkou prijatia je maturita (maturitetno spričevalo). 
Uchádzači s ukončenou odbornou (učňovskou) štvorročnou 
strednou školou s odbornou maturitou (poklicna matura) sa 
môžu hlásiť na odborné vysoké školy. 

Približne vo februári školy zverejnia informácie o počte miest 
a otvorených študijných programoch. Prihlášky na bakalárske 
štúdium sa zasielajú na jar na adresu Vysokoškolskej prijímaco-
informačnej služby (Visokošolska prijavno-informacijska služba). 
Na jej stránke sú zverejnené podrobné informácie o postupe 
pri uchádzaní sa o štúdium pre cudzincov. Uchádzač môže 
vymenovať v prihláške až tri programy, o ktoré sa uchádza. 
Pokiaľ je dostatok miest, je prijatý na prvý program, pre ktorý 
spĺňa podmienky. Pri nedostatku miest rozhodujú študijné 
výsledky zo strednej školy. Tí, ktorí neuspeli na jar, môžu sa 
opätovne uchádzať o prijatie na jeseň, ale už priamo na danej 
univerzite alebo vysokej škole. 

Informácie o štúdiu v Slovinsku záujemcovia nájdu aj na portáloch www.vpis.uni-lj.si a www.studij.si.

http://www.tempus.gov.mk/Universities.html
http://www.mon.gov.mk/component/content/article/597-akreditraniuniverzitetiifakulteti
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
http://www.mon.gov.mk
http://www.euraxess.mk
http://www.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/higher_education/higher_education_system/register_of_higher_education_institutions_in_the_republic_of_slovenia/#c16877
http://www.mvzt.gov.si/en/areas_of_work/higher_education/higher_education_system/register_of_higher_education_institutions_in_the_republic_of_slovenia/#c16877
http://www.vpis.uni-lj.si
http://www.studij.si
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Štipendiá na štúdium v Slovinsku, ktoré vyplývajú  
z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi 
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom kultúry SR  
a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, 
Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom 
zahraničných vecí Slovinskej republiky (ponuku administruje 
SAIA, žiadosti sa podávajú on-line v Databáze štipendií  
a grantov na www.saia.sk; uzávierka je 6. marca 2012)
● 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

O štipendium sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho alebo 
magisterského štúdia (ukončené minimálne 3 semestre)  
a doktorandi vo veku do 35 rokov. Podmienkou je 
akceptačný list a ovládanie slovinského alebo iného 
dohodnutého jazyka

● seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry   
   pre slavistov a slovakistov 

O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený 
minimálne 1 semester), doktorandi a vysokoškolskí učitelia, 
ktorí ovládajú slovinský jazyk

● letná škola slovinského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený 
minimálne 1 semester), doktorandi a vysokoškolskí učitelia  
a vedeckí pracovníci. Vyžadujú sa základy slovinského 
jazyka.

Ďalšie štipendiá – pozri stranu 7

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Slovinsku:
www.mvzts.si – ministerstvo pre vysokoškolské vzdelávanie, 
vedu a techniku 
www.vpis.uni-lj.si – informácie o prijatí na vysokú školu
www.infoforeigners.si – informácie o Slovinsku pre cudzincov
www.studij.si – informácie o štúdiu v Slovinsku
www.sklad-kadri.si – portál slovinského fondu Javni sklad 
Republike Slovenije za razvoj kadrov in štipendije, ktorý 
administruje aj štipendiá na postgraduálne štúdium a výskum
www.euraxess.si – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov
www.cmepius.si – portál slovinského centra pre európske 
programy (Center Republike Slovenije za mobilnost in evropske 
programe izobraževanja in usposabljanja)

SRBSKO

Vysokoškolské vzdelávanie v Srbsku poskytuje niekoľko typov 
vysokoškolských inštitúcií, ktoré sú štátne a súkromné. Sú to 
univerzity (univerziteti), fakulty a akadémie umení, ktoré sú 
súčasťou univerzít (fakulteti i umetničke akademije u sastavu 
univerziteta), akadémie profesionálnych štúdií (akademije 
strukovnih studija) a odborné vysoké školy (visoke škole 
strukovnih studija). Akreditovaných bolo v septembri 2011 
celkovo 19 univerzít, z toho 8 štátnych a 11 súkromných.

Zoznam vysokých škôl je na stránke ministerstva školstva  
a vedy alebo na stránke Centra kariérneho poradenstva BOS.

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové. Bakalárske štúdium 
trvá 3 až 4 roky a vedie k získaniu titulu bakalár. Magisterské 
štúdium trvá 1 alebo 2 roky a vedie k získaniu titulu magister. 
Doktorandské štúdium trvá najmenej rok za predpokladu, že 
bakalárske a magisterské štúdium trvalo najmenej 5 rokov. Pre 
štúdium cudzincov platia rovnaké podmienky ako pre občanov 
Srbska.

Na stránke srbskej akreditačnej komisie je zverejnený 
Sprievodca akreditovanými študijnými programami (v anglickom 
jazyku), srbská verzia je dostupná na www.kapk.org/images/
stories/Vodic_30_09_2011.pdf.

Štipendiá na štúdium v Srbsku, ktoré vyplývajú  
z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky  
a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti 
kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (ponuku administruje 
SAIA, žiadosti sa podávajú on-line v Databáze štipendií  
a grantov na www.saia.sk; uzávierka je 24. februára 
2012)  
● 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas 
    vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt

O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené 
minimálne 3 semestre, študenti srbského jazyka minimálne 
1 semester) a doktorandi, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo 
iný dohodnutý jazyk

● letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry  
   v Belehrade

O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončený 
minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia  
a vedeckí pracovníci VŠ, ktorí majú základy srbského jazyka.

Ďalšie štipendiá – pozri stranu 7

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Srbsku
www.mpn.gov.rs – ministerstvo školstva a vedy
www.kapk.org – portál srbskej akreditačnej komisie (Комисија 
за акредитацију и проверу квалитета) 
http://karijera.mingl.rs/obrazovanje/ – portál Centra kariérneho 
poradenstva Belgrade Open School pre stredoškolákov; 
databáza srbských štátnych a súkromných vysokoškolských 
inštitúcií
www.euraxess.rs – národný portál EURAXESS pre výskumných 
pracovníkov

Zoznam vysokých škôl v Srbsku je na stránke ministerstva školstva  
a vedy (http://www.mpn.gov.rs/prosveta/visoke.php).

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://www.mvzts.si
http://www.vpis.uni-lj.si
http://www.infoforeigners.si
http://www.studij.si
http://www.sklad-kadri.si
http://www.euraxess.si
http://www.cmepius.si
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/visoke.php
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/visoke.php
http://karijera.mingl.rs/obrazovanje/
http://www.kapk.org/images/stories/GuideCAQA-final_1.pdf
http://www.kapk.org/images/stories/Vodic_30_09_2011.pdf
http://www.kapk.org/images/stories/Vodic_30_09_2011.pdf
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://www.mpn.gov.rs
http://www.kapk.org
http://karijera.mingl.rs/obrazovanje/
http://www.euraxess.rs
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/visoke.php
http://www.mpn.gov.rs/prosveta/visoke.php
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V srbskej provincii Kosovo, ktorá v roku 2008 jednostranne vyhlásila nezávislosť, ktorú Slovenská republika neuznala, pôsobia dve 
Univerzity v Prištine. Univerzita vznikla v roku 1969, v 90. rokoch 20. storočia sa rozdelila na albánsku (v Prištine) a srbskú  
(v Kosovskej Mitrovici). Informácie o možnosti štúdia na univerzite v Prištine záujemcovia nájdu na stránke www.uni-pr.edu/,  
v Kosovskej Mitrovici na www.pr.ac.rs. 

ŠTIPENDIÁ DO KRAJÍN BÝVALEJ JUHOSLÁVIE

 Národný štipendijný program na podporu mobilít 

- štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia  
   a doktorandov
- cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského 
   štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných/ 
   umeleckých pracovníkov
Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty  
v ktorejkoľvek krajine sveta v trvaní maximálne 1 rok.
Uzávierka: do 30. apríla 2012 on-line na www.stipendia.sk

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

Uzávierka: v júni a októbri (uchádzači, ktorých škola je zapojená 
do programu) a v novembri (uchádzači, ktorých škola nie je 
zapojená do programu – freemoveri)
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu

- Štipendiá pre vysielaných štipendistov  
  Out-going Scholarships sú určené pre študentov, 
doktorandov a absolventov magisterského štúdia 
pochádzajúcich z krajín V4 (Česká republika, Slovensko, 
Maďarsko, Poľsko) na štúdium na akreditovaných univerzitách  
v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne  
a Hercegovine, Čiernej Hore, Gruzínsku, Chorvátsku, 
Macedónsku, Moldavsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na 
vysokých školách v Kosove. Štipendijný program je otvorený 
pre všetky vedné odbory. Študijný/výskumný pobyt trvá 5 alebo 
10 mesiacov.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org
Uzávierka: 31. január 2012

Študenti, ktorí sa zaujímajú o štúdium v krajinách bývalej Juhoslávie,  
môžu na vyhľadávanie štipendií využiť portál www.scholarshipportal.eu.

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

http://www.uni-pr.edu/
http://www.pr.ac.rs
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.visegradfund.org
http://www.scholarshipportal.eu
http://granty.saia.sk
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete  
do databázy štipendií a grantov na www.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie. 
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov  
(ak to nevyplýva priamo z názvu).
Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade, ak sme o nich informovali  
v predchádzajúcich číslach. Upozorňujeme, pre koho sú určené, na termín uzávierky  
a webovú stránku, kde záujemcovia získajú bližšie informácie.

Program Erasmus Mundus/Štipendiá na spoločné magisterské a doktorandské programy na akademický rok 
2012/2013 
Uzávierka: od novembra 2011 do januára 2012 (podľa programu)
Bližšie informácie: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
Zoznam magisterských programov (s opisom programu a linkou na stránku programu): 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
Zoznam doktorandských programov (s opisom programu a linkou na stránku programu):
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php

Medzinárodný vyšehradský fond 
 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships) pre študentov (absolvované minimálne 4 semestre 
    univerzitného štúdia) a absolventov magisterského štúdia na študijný alebo výskumný pobyt v Česku, Maďarsku alebo 
    Poľsku.
 Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarships) pre študentov, doktorandov a absolventov 
    magisterského štúdia na štúdium na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne  
    a Hercegovine, Čiernej Hore, Gruzínsku, Chorvátsku, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých 
    školách v Kosove.
Uzávierka: 31. január 2012
Bližšie informácie: www.visegradfund.org

 BULHARSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a vedy Bulharskej republiky
Uzávierka: 3. február 2012 on-line na www.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendiá sú určené študentom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk, majú ukončené minimálne 3 semestre štúdia (študenti 
bulharského jazyka 1 semester). Akceptačný list je vítaný. 

 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt
Štipendiá sú určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Vyžaduje sa akceptačný alebo 
pozývací list a ovládanie bulharského alebo iného jazyka dohodnutého v akceptačnom liste. 

 letný kurz bulharského jazyka
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým 
pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk (základy). 

CEEPUS  
(členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, 
Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine)

 štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012 pre študentov a doktorandov

 štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012 pre vysokoškolských učiteľov

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

 RÔZNE KRAJINY

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://www.visegradfund.org
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
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 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: 24. február 2012 on-line na www.saia.sk

 krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti) 
Štipendiá sú určené absolventom SŠ, študentom VŠ, absolventom VŠ a doktorandom.

 dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti) 
Štipendiá sú určené absolventom SŠ, študentom VŠ, absolventom VŠ a doktorandom. 

 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: 17. február 2012 on-line na www.saia.sk

 semestrálny študijný pobyt (5 mesiacov)
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a doktorandom. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom a vysokoškolským učiteľom.

 

 ČÍNA 

Štipendiá vyplývajúce z Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR  
v oblasti školstva 
Uzávierka: 10. február 2012 on-line na www.saia.sk

 ročný študijný pobyt 
Štipendiá sú určené študentom VŠ (prioritne sinológie) a doktorandom. Študenti sinológie musia mať ukončený minimálne  
1 semester, študenti iných odborov ako sinológie musia mať akceptačný list, ukončené minimálne 3 semestre, ovládať čínsky 
jazyk alebo iný dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže byť aj jazyková príprava. Doktorandi zo všetkých odborov musia mať    
akceptačný list, ovládať čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže byť aj jazyková príprava. 

 ročný výskumný pobyt
Štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. 
Vyžaduje sa pozývací list. 

 DÁNSKO

Štipendiá na vzdelávacie kurzy na ľudových školách (højskolerne)
Uzávierka: 1. december 2011 (prihlášku o štipendium podáva za študenta dánska vzdelávacia inštitúcia)
Bližšie informácie: http://en.iu.dk

Štipendiá Dánskej agentúry pre medzinárodné vzdelávanie 
Uzávierka: 28. február 2012

Štipendiá na študijné a výskumné pobyty sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých 
výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku a kultúre, alebo štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom. Uchádzači 
musia študovať alebo pracovať na univerzite vo svojej domovskej krajine. 
Formulár elektronickej prihlášky má byť sprístupnený v novembri 2011.
Bližšie informácie: http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-cultural-agreements-programme/cultural-agreements

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=91
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=92
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/folk-high-school-grants
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-cultural-agreements-programme/cultural-agreements
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 GRÉCKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 17. február 2012 on-line na www.saia.sk

 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendiá sú určené doktorandom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú grécky, anglický alebo francúzsky jazyk. Vyžaduje 
sa akceptačný list.

 letný kurz modernej gréčtiny
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), doktorandom  
a pedagogickým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú grécky jazyk (základy).

 CHORVÁTSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 14. február 2012 on-line na www.saia.sk

 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)
Štipendiá sú určené študentom VŠ 1. a 2. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre), ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)
Štipendiá sú určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letný kurz chorvátskeho jazyka 
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vedeckým pracovníkom a vysokoškolským 
učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 INDIA

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

 celé bakalárske štúdium
Štipendiá sú určené študentom posledného ročníka strednej školy a absolventom strednej školy.

 celé magisterské štúdium
Štipendiá sú určené študentom VŠ a absolventom bakalárskeho štúdia.

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

 JAPONSKO

Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2012

Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými domácimi 
spoločnosťami. Študenti dostávajú grant 15 000 eur na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. 
Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa realizuje od septembra do augusta a skladá 
sa z týždňového seminára o Japonsku, 4-mesačného intenzíveho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu 
vo firme. O program sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, 
strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako 
súčasť štúdia.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=143
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=143
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=144
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=145
http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html
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 KAZACHSTAN

Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 1. marec 2012 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
 Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončené minimálne 4 semestre). Akceptačný list je vítaný.

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendiá sú určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA (Južná Kórea)

Štipendiá kórejskej vlády
Uzávierka: február 2012 on-line na www.saia.sk

 celé magisterské alebo doktorandské štúdium
Štipendiá sú určené študentom v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia, absolventom VŠ  
a doktorandom vo veku do 40 rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo anglický jazyk. 

 LITVA

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 1. marec 2012 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Štipendiá sú určené študentom študentom (ukončené minimálne 3 semestre), doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú litovský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letný jazykový kurz (3 až 4 týždne)
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom.

 MACEDÓNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 15. február 2012 on-line na www.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendiá sú určené študentom VŠ 1. a 2. stupňa a doktorandom so znalosťou macedónskeho jazyka alebo iného jazyka 
prijateľného pre vybranú inštitúciu. Vyžaduje sa akceptačný list.

 MAĎARSKO

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

Stredoeurópska univerzita (CEU) so sídlom v Budapešti, inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti spoločenských  
a humanitných vied, ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku. 
CEU udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí 
doktorandi získavajú plné štipendium. 
Oblasti štúdia na CEU a akademické tituly: Ekonómia (MA, PhD), Environmentálne vedy (MS, PhD), Rodové štúdiá (MA, PhD), 
História (MA, PhD), Kognitívne vedy (PhD), Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá (MA, PhD), Právne vedy (LLM, MA, SJD), 
Aplikovaná matematika (PhD), Stredoveké štúdiá (MA, PhD), Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD), Filozofia (PhD), Politické vedy 
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(MA, PhD), Sociológia a sociálna antropológia (MA, PhD).
Uchádzači o štúdium na CEU musia mať ukončené vysokoškolské štúdium v čase nástupu na štúdium, ovládať anglický jazyk  
a spĺňať špecifické podmienky pre jednotlivé programy.
Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium na https://online.ceu.hu.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceu-budapest/, www.ceu.hu.

 MOLDAVSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej 
republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 27. januára 2012 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
Štipendiá sú určené doktorandom (ukončené minimálne 3 semestre), učiteľom VŠ a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú 
moldavský alebo anglický jazyk, 
 
 letný kurz moldavského jazyka (21 dní)
Štipendiá sú určené študentom (ukončený minimálne 1 semester) a učiteľom so základmi moldavského jazyka. 

 NEMECKO 

Štipendium Alfreda Toepfera pre študentov a doktorandov na akademický rok 2012/2013
Uzávierka: 30. november 2011 
Bližšie informácie: http://toepfer-fvs.de

 POĽSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 24. február 2012 on-line na www.saia.sk

 semestrálny študijný pobyt – polonistika
Štipendiá sú určené študentom polonistiky, slovakistiky a slavistiky, ktorí majú ukončený minimálne 1 semester.

 semestrálny študijný pobyt – iné odbory
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončené minimálne 3 semestre), ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk. 
Vyžaduje sa akceptačný list.

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
Štipendiá sú určené doktorandom VŠ, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk uvedený v akceptačnom liste. 
Vyžaduje sa akceptačný list. 

 1- až 10-mesačný pobyt
Štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom VŠ, vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný svetový jazyk 
v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom VŠ a vysokoškolským učiteľom so zalosťou 
poľského jazyka (základy). Prednosť majú slovakisti a polonisti.

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: do 28. februára 2012 (pobyt od 1. mája do 31. júla), do 30. júna 2012 (pobyt od 1. septembra do 30. novembra)

Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva 
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska  
a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným 
profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD. 
Bližšie informácie: www.mck.krakow.pl.
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 RAKÚSKO

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 1. marec 2012 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium mimo 
Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 940 eur/mes. (v prípade štipendistu 
nad 30 rokov s doktorátom: 1 040 eur/mes.).

 Štipendiá Franza Werfela 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov 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 

 RUMUNSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 3. február 2012 on-line na www.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončené minimálne 3 semestre, študenti rumunčiny 1 semester), ktorí ovládajú rumunský 
alebo iný jazyk uvedený v akceptačnom liste.

 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendiá sú určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo iný 
jazyk uvedený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí 
ovládajú rumunský jazyk (základy). 

 RUSKO

Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci  
v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 10. február 2012 on-line na www.saia.sk

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončených minimálne 5 semestrov, rusisti 3 semestre), ktorí ovládajú ruský jazyk. Pobyt 
nie je možné absolvovať na umeleckej škole. Vyžaduje sa akceptačný list (pre študentov ruského jazyka je akceptačný list 
vítaný).

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendiá sú určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú ruský jazyk. Pobyt nie 
je možné absolvovať na umeleckej škole. Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. 

 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať kurz  
(v ruskom alebo anglickom jazyku). Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve. 
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 2-mesačná jazyková stáž
Štipendiá sú určené študentom 2. ročníka odboru ruský jazyk. Stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka  
A. S. Puškina v Moskve alebo v Štátnej Petrohradskej univerzite v Sankt Peterburgu.

 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky) 
Štipendiá sú určené maturantom, absolventom SŠ s maturitou vo veku do 25 rokov, ktorí ovládajú ruský jazyka a majú 
výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy.

 celé magisterské štúdium (2 roky)
Štipendiá sú určené študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia a absolventom bakalárskeho štúdia vo veku  
do 25 rokov, ktorí ovládajú ruský jazyka a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory  
z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy. 

 celé doktorandské štúdium (ašpirantúra alebo doktorantúra) 
Štipendiá sú určené študentom posledného ročníka magisterského štúdia a absolventom magisterského štúdia vo veku do 
35 rokov, ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Prax v odbore je vítaná. Nie je možné uchádzať sa na 
odbory z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy.

 SLOVINSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR 
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky 
Uzávierka: 6. marec 2012 on-line na www.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Štipendiá sú určené študentom bakalárskeho alebo magisterského štúdia (ukončené minimálne 3 semestre), doktorandom  
vo veku do 35 rokov, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry  pre slavistov a slovakistov 
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú  
slovinský jazyk. 

 letná škola slovinského jazyka
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým 
pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy). 

 SRBSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou 
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 24. február 2012 on-line na www.saia.sk

 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončené minimálne 3 semestre, študenti srbského jazyka minimálne 1 semester), 
doktorandom, ktorí ovládajú srbský alebo iný dohodnutý jazyk. 

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). Uprednostnení môžu byť študenti srbského jazyka.

14

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=235
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=236
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81


BULLETIN SAIA 11/2011 

Štipendiá a granty 

 ŠVAJČIARSKO

Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 30. november 2011 on-line na www.saia.sk

 Štipendium na 9-mesačný postgraduálny pobyt
Štipendium je určené študentom posledného ročníka štúdia, absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia, 
doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom vo veku do 35 rokov.

 Štipendium na 9-mesačný študijný pobyt pre umelcov
Štipendium je určené študentom (ukončené minimálne 4 semestre) a doktorandom umeleckého zamerania vo veku  
do 35 rokov. Vyžaduje sa akceptačný list.

 TALIANSKO

Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 2012 (na pobyty začínajúce sa v septembri 2012) a 15. apríl 2012 (na pobyty začínajúce sa vo februári 
2013)

Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným 
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure pre le Arti e le lettere v Bogliascu 
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. 
Bližšie informácie: www.bfny.org/english/fellowships.cfm.

 USA

Americké letné semináre 2012
Uzávierka: 15. december 2011 

Americké letné semináre (Study of the United States Institutes) sú 6-týždňové multidisciplinárne programy, zamerané na rôzne 
aspekty americkej spoločnosti. Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na akademických 
inštitúciách. Sú určené predovšetkým pre jednotlivcov, ktorí pracujú na osnovách výučby amerických štúdií, pripravujú 
tematické publikácie alebo zavádzajú výučbu amerických štúdií ako predmet. Semináre sa konajú v mesiacoch jún – august na 
univerzitách v USA a témy sú: Zahraničná politika USA, Súčasná americká literatúra, Americká kultúra a spoločnosť, Americká 
politika a politické myslenie, Žurnalizmus a médiá v USA, Náboženský pluralizmus v USA, Seminár o USA pre stredoškolských 
pracovníkov. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk.

Program Schuman-Fulbright (Program spolupráce medzi EÚ a USA) 
Uzávierka: 1. február 2012 (predbežná prihláška), 1. marec 2012 (kompletná prihláška)

Program spolupráce medzi EÚ a USA vo vysokoškolskom vzdelávaní, odbornom školení a výučbe podporuje špecifickú 
európsku sekciu Fulbrightovho štipendijného programu. Táto sekcia poskytuje podporu ako pre jednosemestrálne, tak aj pre 
celoročné štúdium výskumu a prednášok týkajúcich sa európskych záležitostí alebo vzťahov medzi EÚ a USA na akreditovaných 
inštitúciach v Európe alebo USA. Program poskytuje štipendiá pre európskych a amerických vysokoškolských profesorov, ktorí 
prednášajú alebo robia výskum o EÚ na amerických a európskych univerzitách. Program administruje Komisia pre vzdelávacie 
výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. 
 Štipendiá na postdoktorandský výskum
Každoročne sa udeľuje asi 8 štipendií pre občanov EÚ na štúdium alebo výskum EÚ alebo vzťahov medzi EÚ a USA. Uchádzači 
si musia zabezpečiť umiestnenie. Štipendium obsahuje mesačný príspevok vo výške 2 500 – 2 900 USD, spiatočnú letenku, 
zdravotné a úrazové poistenie a vízové sponzorstvo. Štipendiá sú poskytované minimálne na tri mesiace, maximálne na jeden 
akademický rok.
 Štipendiá pre prednášajúcich
Tieto štipendiá umožňujú semestrálne prednášky o EÚ na vybraných inštitúciách v USA. Podrobnejšie informácie o univerzitách 
v USA, ktoré hľadajú odborníka na túto oblasť sa zverejňujú každoročne v decembri. Štipendium obsahuje mesačný príspevok  
2 500 – 2 900 USD, spiatočnú letenku, zdravotné a úrazové poistenie a vízové sponzorstvo.
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 Štipendiá na diplomové štúdium alebo doktorandský výskum
Štipendium v hodnote 30 000 USD umožňuje postdoktorandské štúdium na akreditovanej univerzite v USA. Kandidáti musia 
mať záujem študovať záležitosti EÚ alebo vzťahy medzi EÚ a USA. Štipendium zahŕňa mesačný príspevok, čiastočné alebo 
úplné školné, spiatočnú letenku, zdravotné a úrazové poistenie a vízové sponzorstvo. Štipendium je na jeden akademický rok.
Kandidáti musia byť občanmi EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať 
anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbrightschuman.eu,  
www.fulbright.be/fulbright-awards/fulbright-schuman/grants-eu-citizens/.
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 NAJLEPŠIE EURÓPSKE UNIVERZITY PODĽA „THE WORLD UNIVERSITY 
     RANKING 2011/2012“

V októbri bol zverejnený Times Higher Education World University Ranking so zoznamom 400 najlepších svetových 
univerzít. Zoznam je zverejnený na stránke http://www.timeshighereducation.co.uk.
Vybrali sme z neho 10 najlepších európskych univerzít (pri ich názve uvádzame poradie v Európe/poradie vo svete), 
medzi ktorými je 6 britských (University of Oxford 1/4, University of Cambridge 2/6, Imperial College London 3/8, 
University College London 5/17, University of Edinburgh 7/36, London School of Economics and Political Science 
10/47), 2 švajčiarske (ETH Zürich – Swiss Federal Institute of Technology 4/15, École Polytechnique Fédérale de 
Lausanne 9/46), 1 švédska (Karolinska Institute 6/32) a 1 nemecká (Ludwig-Maximilians-Universität München 
8/45).

 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE 
V nasledujúcom prehľade poskytujeme výber zo vzdelávacích veľtrhov na Slovensku a vo svete, na ktorých vysoké 
školy môžu prezentovať možnosti a podmienky štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie o veľtrhoch a možnosti 
prezentovať sa na nich sa môžete obrátiť na SAIA (Júlia Karabová, julia.karabova@saia.sk).

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

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

 StudyWorld 2012, 11. - 12. máj 2012, Berlín, Nemecko
7. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. 
Bližšie informácie: http://www.studyworld2012.com

 DEŇ AKADEMICKEJ MOBILITY A INTERNACIONALIZÁCIE II.
SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými 
organizáciami pripravuje na  
13. december 2011 Deň akademickej 
mobility a internacionalizácie II. 
Uskutoční sa v Austria Trend Hoteli 
(Vysoká 2A, Bratislava). 
Cieľom podujatia je poskytnúť 
pracovníkom vysokých škôl  
a výskumných organizácií, ktorí sa 
profesionálne venujú medzinárodnej 
spolupráci a internacionalizácii svojich 
inštitúcií, aktuálne informácie o nových 
politikách, zmenách v legislatíve  
a podporných programoch na Slovensku, 
ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu  
o aktuálnych problémoch v oblasti ich 
pôsobenia.
Podujatie nadväzuje na deň akademickej 
mobility a internacionalizácie z roku 
2010. Jeho cieľom je pomôcť výmene 
informácií medzi zainteresovanými 
inštitúciami a prostredníctvom diskusie 
zlepšiť a skvalitniť prácu s mobilnými 
študentmi, vysokoškolskými učiteľmi  
a výskumníkmi.
Účasť na konferencii je pre 
registrovaných účastníkov bezplatná 
(registrovať sa môžete na www.saia.sk).
Bližšie informácie o podujatí sú 
zverejnené na www.saia.sk

BLOK I. PREČO INTERNACIONALIZOVAŤ A AKO NA TO?

▪ Aktuálne výzvy pre rozvoj internacionalizácie na Slovensku
▪ Prekážky pri mobilite študentov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov

- Slovenskí študenti a Erasmus mobilita (analýza dotazníkov k mobilite 
  študentov vysokých škôl) 
- Prekážky v mobilite výskumníkov (analýza dotazníkov v rámci 
  medzinárodného projektu E*CARE Servisných centier EURAXESS)  

BLOK II. CUDZINCI NA SLOVENSKU

▪ Nový zákon o pobyte cudzincov – aké zmeny prináša pre prichádzajúcich 
  študentov a výskumníkov?
▪ Dohoda o hosťovaní výskumníkov (metodické usmernenie Ministerstva 
  školstva, vedy, výskumu a športu SR) – Transpozícia Smernice Rady 2005/71/ 
  ES o osobitnom postupe prijímania štátnych príslušníkov tretích krajín na účely 
  vedeckého výskumu
▪ Akú podporu by privítali vysoké školy pre zlepšenie a rozšírenie svojej činnosti 
  v oblasti medzinárodných vzťahov a mobility? (brainstorming s účastníkmi 
  podujatia)

BLOK III. PROGRAMY NA PODPORU MEDZINÁRODNEJ MOBILITY  
A PROJEKTOVEJ SPOLUPRÁCE

▪ Programy v ponuke SAIA, n. o. – novinky a výzvy (Národný štipendijný 
  program, Štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych zmlúv a ponúk 
  zahraničných vlád, Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá 
  CEEPUS, Akcia Rakúsko – Slovensko, Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský 
  štipendijný fond)
▪ Podpora medzinárodnej spolupráce zo Slovenskej akademickej asociácie pre 
  medzinárodnú spoluprácu (zameranie na programy Erasmus Mundus, 
  TEMPUS)
▪ Mobility podporované programom „Ľudia“ 7. rámcového programu EK  
  (Marie Curie Actions)
▪ Medzinárodná vedecko-technická spolupráca
▪ Programy Medzinárodného vyšehradského fondu
▪ Fulbrightov program (spolupráca s USA)

http://www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2011-2012/top-400.html
mailto:julia.karabova@saia.sk
http://www.msk.znanie.info/eng/visitors_main.html
http://www.studyworld2012.com
http://www.saia.sk/sk/konferencie/den-akademickej-mobility-a-internacionalizacie-2/prihlaska-na-damai2
http://www.saia.sk/sk/konferencie/den-akademickej-mobility-a-internacionalizacie-2/
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 ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NA INTERNETE
 Education at a Glance 2011: OECD Indicators
Správa OECD je súhrnom porovnaní národných štatistík, ktoré merajú postavenie vzdelávania vo svete. Obsahuje 
indikátory ľudských a finančných zdrojov investovaných do vzdelávania, informuje o spôsobe fungovania 
vzdelávacích systémov a ich ďalšom vývoji a o ziskoch, ktoré prináša investovanie do vzdelávania. 
Správa je zverejnená na stránke: http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf

 Joint and Double Degree Programs in the Global Context 
Správa o spoločných a dvojitých študijných programoch v globálnom kontexte je výsledkom projektu v rámci 
programu EÚ-Atlantis. Autori hodnotili súčasný stav spoločných a dvojitých študijných programov a identifikovali 
výzvy, príležitosti, motiváciu a dosah vytvorenia takýchto programov. 
Publikácia je dostupná na stránke: http://www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-
Bookstore/Joint-Degree-Survey-Report-2011

 Study on Mapping mobility in European higher education
Mapovanie mobility je pokračovaním štúdie z roku 2006. Poskytuje informácie o mobilite študentov v rámci 32 
európskych krajín. Elektronická verzia je zverejnená na stránke Európskej komisie:

Volume I: Overview and trends: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/aca_en.pdf
Volume II: Case studies: http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/acaannex_en.pdf

 Modernisation of Higher Education in Europe: Funding and Social Dimensions 
Správa Eurydice Modernizácia vysokého školstva v Európe: financovanie a sociálny rozmer popisuje národné 
politiky dostupnosti vysokoškolského vzdelávania, financovanie a podporu študentov v členských štátoch EÚ, na 
Islande, v Nórsku, Lichtenštajnsku a Turecku.
Publikácia je dostupná na stránke http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/
131EN.pdf

 SLOVÁCI V CERNE 2011
V priebehu piatich októbrových dní, od 10. do 14. októbra, sa uskutočnilo „turné“ troch Slovákov pracujúcich  
v Európskej organizácii pre jadrový výskum CERN v Ženeve. Základným cieľom podujatia bolo zvýšenie záujmu 
študentov technických škôl uchádzať sa o študijné pobyty v tejto najvýznamnejšej medzinárodnej organizácii pre 
výskum v oblasti štruktúry hmoty. V rámci podujatia sa uskutočnilo 15 prednášok na vysokých a stredných školách 
v Bratislave, Košiciach, Prešove a v Žiline.
Bližšie informácie záujemcovia nájdu na stránke: http://cesi-a-slovaci.web.cern.ch/Slovaci-v-CERNe-2011,  
kde je k dispozícii aj videozáznam z prednášky v Košiciach.

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Internationalisation revisited 
      2. december 2011, Brusel, Belgicko 

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

 Čo je nové v Bruseli? (What’s new in Brussels?) 
      20. január 2012, Brusel, Belgicko

Témou seminára ACA je vývoj európskych politík a programov v oblasti vzdelávania.
Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be

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

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

http://www.oecd.org/dataoecd/61/2/48631582.pdf
http://www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Joint-Degree-Survey-Report-2011
http://www.iie.org/Research-and-Publications/Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/Joint-Degree-Survey-Report-2011
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/aca_en.pdf
http://ec.europa.eu/education/more-information/doc/2011/acaannex_en.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/thematic_reports/131EN.pdf
http://cesi-a-slovaci.web.cern.ch/Slovaci-v-CERNe-2011
http://cesi-a-slovaci.web.cern.ch/content/zaznam-z-prednasky-na-TUKE
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=537
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=549
http://www.eua.be/warwick.aspx
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 PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA – TERMÍNY PREDKLADANIA 
     NÁVRHOV PROJEKTOV A PRIHLÁŠOK NA ROK 2012

Žiadosti musia spĺňať všetky podmienky stanovené v úplnom znení výzvy a musia byť predložené na predpísaných 
formulároch. Bližšie informácie na stránke Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu 
– Národnej agentúry Programu celoživotného vzdelávania: www.saaic.sk/llp.

Podprogram Comenius (školské vzdelávanie)

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov 16. január 2012, 30. apríl 2012, 17. september 2012

Asistentúry 31. január 2012

Partnerstvá; Partnerstvá Comenius Regio 21. február 2012

Mnohostranné projekty, siete a sprievodné opatrenia 2. február 2012

Mobilita jednotlivých žiakov 1. december 2011

Podprogram Erasmus (vysokoškolské vzdelávanie)

Intenzívne jazykové kurzy (EILC) 3. február 2012

Mnohostranné projekty, siete a sprievodné opatrenia 2. február 2012

Intenzívne programy (IP), mobilita študentov v rámci štúdií a stáží 
(vrátane certifikátu konzorcia pre stáže programu Erasmus) a mobilita 
zamestnancov (výučbové pobyty a odborná príprava zamestnancov)

9. marec 2012

Podprogram Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie a príprava)

Mobilita (vrátane certifikátu mobility Leonardo da Vinci) 3. február 2012

Partnerstvá 21. február 2012

Podprogram Leonardo da Vinci (odborné vzdelávanie a príprava)

Mnohostranné projekty, siete a sprievodné opatrenia 2. február 2012

Mnohostranné projekty prenosu inovácií 2. február 2012

Podprogram Grundtvig (vzdelávanie dospelých)

Ďalšie vzdelávanie pracovníkov vo vzdelávaní dospelých 16. január 2012, 30. apríl 2012, 17. september 2012

Partnerstvá; Tvorivé dielne 21. február 2012

Mnohostranné projekty, siete a sprievodné opatrenia 2. február 2012

Asistentúry, projekty dobrovoľníckej činnosti seniorov 30. marec 2012

Prierezový program

Kľúčová aktivita 1 – Študijné návštevy 30. marec 2012, 12. október 2012

Všetky ostatné činnosti 1. marec 2012

Program Jean Monnet 15. február 2012
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 OP VÝSKUM A VÝVOJ: OBNOVA A BUDOVANIE TECHNICKEJ 
     INFRAŠTRUKTÚRY VÝSKUMU A VÝVOJA

Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) vyhlásila v rámci 
operačného programu Výskum a vývoj výzvu na predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom 
„Obnova a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja”. Výzva je zameraná na opatrenie 1.1 Obnova  
a budovanie technickej infraštruktúry výskumu a vývoja v rámci prioritnej osi 1 – Infraštruktúra výskumu a vývoja. 
Oprávnenými žiadateľmi sú aj verejné, štátne a súkromné vysoké školy, SAV a jej ústavy z celého Slovenska, 
okrem Bratislavského kraja. Dátum uzávierky prijímania žiadostí je 23. január 2012.
Bližšie informácie: http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20111101-soro/.

 KONZULTÁCIE O EURÓPSKOM VÝSKUMNOM PRIESTORE
Európska komisia otvorila v septembri konzultácie o Európskom výskumnom priestore Oblasti s nevyužitými 
možnosťami pre rozvoj Európskeho výskumného priestoru (Areas of untapped potential for the development of the 
European Research Area – ERA). Do konzulácie sa môžu zapojiť jednotlivci a inštitúcie do 30. novembra 2011. 
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm.

http://www.saaic.sk/llp
http://www.asfeu.sk/operacny-program-vyskum-a-vyvoj/aktualne-vyzvy/opvav-20111101-soro/
http://ec.europa.eu/research/consultations/era/consultation_en.htm
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