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nezávislých štátov 

(Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Moldavsko, Rusko, Ukrajina)

• ŠTÚDIUM NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH

• ŠTIPENDIÁ 

• ZAUJÍMAVÉ INTERNETOVÉ STRÁNKY
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ŠTÚDIUM V EURÓPSKYCH KRAJINÁCH  
SPOLOČENSTVA NEZÁVISLÝCH ŠTÁTOV  
(Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Moldavsko, Rusko, Ukrajina)

V téme tohto čísla Bulletinu SAIA sme sa rozhodli predstaviť základné informácie o možnostiach 
vysokoškolského štúdia v európskych krajinách Spoločenstva nezávislých štátov.
Spoločenstvo vzniklo na jeseň roku 1991 ako voľný zväzok štátov bývalého Zväzu sovietskych socialistických 
republík. Zakladajúca zmluva bola podpísaná 21. decembra 1991 v Alma-Ate (Almaty; do roku 1997 hlavné 
mesto Kazachstanu). Nová organizácia bola otvorená všetkým postsovietskym štátom. Pobaltské štáty 
(Estónsko, Lotyšsko, Litva) sa odmietli stať súčasťou spoločenstva, Gruzínsko vystúpilo po rusko-gruzínskej 
vojne v roku 2008 v Južnom Osetsku. 
V súčasnosti sú riadnymi členmi spoločenstva (v abecednom poradí) Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, 
Kazachstan, Kirgizsko, Moldavsko, Rusko, Tadžikistan a Uzbekistan. Turkménsko je pridruženým členom, 
Ukrajina je zainteresovaný člen (neratifikovala zmluvu). 
Všetky európske krajiny SNŠ (okrem Bieloruska) sú signatármi tzv. Bolonskej deklarácie o Európskom 
vysokoškolskom priestore (EVP) a postupne zaviedli trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania.  
Bližšie informácie o EVP (http://www.ehea.info).
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 Moldavska) sú to aj štipendiá Medzinárodného 
vyšehradského programu pre vysielaných štipendistov (Out-Going Scholarship do Arménska, Azerbajdžanu, 
Bieloruska, Moldavska a na Ukrajinu). Bilaterálne dohody o spolupráci v oblasti vzdelávania, z ktorých 
vyplývajú aj štipendiá, má Slovensko podpísané s Bieloruskom, Moldavskom, Ruskom a Ukrajinou.  
Z ázijských krajín SNŠ má Slovensko podpísanú takúto dohodu s Kazachstanom (bližšie informácie o štúdiu  
v Kazachstane záujemcovia nájdu v publikácii Štúdium v zahraničí – Kazachstan, ktorú SAIA, n. o., vydala  
v roku 2010).

ARMÉNSKO
Rozloha: 29 743 km2

Počet obyvateľov: 2 968 586 (2008)
Hlavné mesto: Jerevan
Úradný jazyk: arménčina

Vysokoškolské vzdelávanie v Arménsku poskytuje viacero typov inštitúcií 
(ústavy, univerzity, akadémie a konzervatóriá), ktoré sú štátne a súkromné. 

V Arménsku je v súčasnosti 26 štátnych a 41 súkromných vysokých škôl. 
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové. Základnou podmienkou prijatia na 
prvý – bakalársky stupeň – je ukončené stredoškolské vzdelanie. Podmienkou 
prijatia na vyšší stupeň je ukončený nižší stupeň. 

Bakalárske štúdium trvá 4 roky (štúdium medicínskych odborov, okrem zubného 
lekárstva, trvá 5 rokov), magisterské štúdium trvá minimálne jeden rok  
a doktorandské štúdium trvá 3 roky.

Bližšie informácie o štúdiu v Arménsku záujemcovia nájdu na stránkach 
vysokých škôl a na portáli Study in Armenia, kde je sprievodca arménskymi 
vysokými školami. 

Na portáli http://studyinarmenia.org záujemcovia nájdu okrem základných informácií o štúdiu v Arménsku aj profily arménskych vysokých 
škôl.

Interaktívna mapa Arménska je na stránke
http://www.armeniainfo.am

http://www.ehea.info
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/studium-v-zahranici/kazachstan
http://studyinarmenia.org/
http://studyinarmenia.org/university-guide
http://www.armeniainfo.am/travel/?section=map
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Štipendiá na štúdium v Arménsku

 Národný štipendijný program na podporu mobilít

 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu  
    pre vysielaných študentov

Pozri stranu 9

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Arménsku

www.edu.am – ministerstvo školstva a vedy 
http://studyinarmenia.org/ – portál o štúdiu v Arménsku
www.armenic.am – Národné informačné centrum pre uznávanie 
akademických dokladov a mobilitu (arménsky ENIC)
www.armedu.am – arménsky vzdelávací portál
www.education.am – informácie o vysokoškolskom vzdelávaní, 
zoznam univerzít 

Informácie o vzdelávaní v Arménsku záujemcovia nájdu na Arménskom vzdelávacom portáli. Môžu si tu stiahnuť publikáciu  
Higher Education in Armenia. Tá je k dispozícii aj na stránke arménskeho ministerstva školstva a vedy.

Jednou z najväčších arménskych vysokých škôl je Jerevanská štátna 
univerzita (www.ysu.am), ktorá vznikla v roku 1919.

AZERBAJDŽAN

Rozloha: 86 600 km2 (vrátane Náhorného Karabachu) 
Počet obyvateľov: 8 177 717 (2008)
Hlavné mesto: Baku
Úradný jazyk: azerbajdžanský

Vysokoškolské vzdelávanie v Azerbajdžane poskytuje  
51 vysokých škôl, z ktorých je 36 štátnych a 15 neštátnych. 

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, bakalárske štúdium 
trvá 4 roky, magisterské 2 a doktorandské 3 roky. Základnou 
podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončené 
stredoškolské vzdelanie. Podmienkou prijatia na vyšší stupeň  
je ukončený nižší stupeň. Nie všetky vysoké školy poskytujú 
vzdelanie vo všetkých stupňoch.

Výučba sa uskutočňuje v azerbajdžanskom a/alebo ruskom 
jazyku. Niektoré vysoké školy majú štátnu licenciu na prípravné 
kurzy na vysokoškolské štúdium pre cudzincov. 

Zoznamy azerbajdžanských vysokých škôl záujemcovia nájdu na stránke 
ministerstva školstva, azerbajdžanskej kancelárie Programu Tempus 
alebo portáli Azerbaijan.az.

http://www.stipendia.sk
http://www.visegradfund.org
http://www.edu.am
http://studyinarmenia.org/
http://www.armenic.am
http://www.armedu.am
http://www.education.am
http://www.armedu.am
http://www.ktak.am/data/HIEGER_EDUCATION.rar
http://www.edu.am
http://www.ysu.am
http://www.edu.gov.az
http://www.tempus-az.org
http://www.azerbaijan.az
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Štipendiá na štúdium v Azerbajdžane

 Národný štipendijný program na podporu mobilít

 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu  
    pre vysielaných študentov

Pozri stranu 9

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Azerbajdžane

www.edu.gov.az – ministerstvo školstva
www.tempus-az.org – azerbajdžanská kancelária Programu 
Tempus
www.tqdk.gov.az – Štátna komisia na prijímanie študentov

BIELORUSKO
Rozloha: 207 595 km2

Počet obyvateľov: 9 784 100 (2005)
Hlavné mesto: Minsk
Úradný jazyk: bieloruský a ruský

Jednou z najvýznamnejších azerbajdžanských univerzít je Štátna 
univerzita v Baku (http://www.bsu.az), ktorá vznikla v roku 1919.

Vysokoškolské vzdelávanie v Bielorusku poskytuje niekoľko 
typov vysokoškolských inštitúcií – univerzity, akadémie, vysoké 
školy a inštitúty, ktoré sú štátne a súkromné. V súčasnosti je  
v Bielorusku 55 vysokoškolských inštitúcií, z nich 45 je štátnych 
(z toho 31 univerzít). 

Vyučovacími jazykmi sú bieloruský a ruský jazyk, niektoré 
inštitúcie umožňujú štúdium aj v anglickom, prípadne inom 
cudzom jazyku.

Vysokoškolské štúdium je dvojstupňové, prvý stupeň trvá  
4 až 5 rokov (okrem štúdia umelcov, architektov, nukleárnych 

fyzikov, lekárov a pilotov, ktoré 
trvá 5 až 6 rokov), druhý stupeň 
(magistratúra) trvá 1 rok. 

Podmienkou prijatia cudzinca na 
prvý stupeň štúdia je ukončené 
stredoškolské vzdelanie  
a ovládanie vyučovacieho 
jazyka. Cudzincom, ktorí 
neovládajú ruský jazyk, sú 
určené ročné prípravné kurzy na 
univerzitné štúdium (poplatok  
1 600 USD). Zahraniční študenti 
platia školné. Na prvom stupni 
je školné od 2 000 USD/rok, na 
druhom stupni najmenej 2 300 
USD/rok. 

Bližšie informácie (v ruskom a anglickom jazyku) sú v publikácii 
Vysokoškolské vzdelávanie v Bieloruskej republike, ktorá je  
k dispozícii na stránke bieloruského ministerstva školstva. Na stránke 
ministerstva sú bližie informácie aj v texte Education for foreign citizens 
in the Republic of Belarus. 

Bližšie informácie o štúdiu v Bielorusku záujemcovia získajú na portáli 
www.edubelarus.info.

Na stránke bieloruského ministerstva školstva a vedy sú aj zoznamy 
štátnych vysokých škôl a súkromných vysokých škôl.

Základné informácie o Bielorusku záujemcovia získajú na oficiálnom 
portáli Bieloruska – http://www.belarus.by.

http://www.stipendia.sk
http://www.visegradfund.org
http://www.edu.gov.az
http://www.tempus-az.org
http://www.tqdk.gov.az
http://www.bsu.az
http://edu.gov.by/en/sm.aspx?guid=35063
http://edu.gov.by/en/main.aspx?guid=17341
http://edu.gov.by/en/main.aspx?guid=17341
http://www.edubelarus.info
http://edu.gov.by/en/main.aspx?guid=1701
http://edu.gov.by/en/main.aspx?guid=2391
http://www.belarus.by
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Štipendiá na štúdium v Bielorusku

 Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi 
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a vedy Bieloruskej republiky
Uzávierka: 20. marec 2012 on-line na www.saia.sk
 1- až 2-semestrálny pobyt počas vysokoškolského 
     štúdia

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 
(ukončené minimálne 3 semestre, študenti bieloruského 
jazyka 1 semester), ktorí ovládajú bieloruský jazyk, prípadne 
ruský jazyk. V prípade, ak bude štúdium v ruštine, študenti 
si musia vybrať aj predmety, ktoré sa týkajú bieloruských 
reálií, bieloruskej kultúry a pod. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí 
pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú 
bieloruský alebo ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. 
Akceptačný alebo pozývací list. 

 kurz bieloruského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené 
minimálne 2 semestre), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, 
vedeckí pracovníci VŠ, ktorí majú základy bieloruského 
jazyka.

Bieloruská štátna univerzita v Minsku (Белорусский государственный 
университет; http://www.bsu.by) si tento rok pripomenula 90. výročie 
svojho vzniku.

Ďalšie štipendiá

 Národný štipendijný program na podporu mobilít

 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu  
    pre vysielaných študentov

Pozri stranu 9
Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Bielorusku

http://edu.gov.by – ministerstvo školstva
www.edubelarus.info – informácie o štúdiu v Bielorusku 
(informácie v angličtine v sekcii International Students)

MOLDAVSKO

Rozloha: 33 843 km2

Počet obyvateľov: 4 264 000 (2001)
Hlavné mesto: Kišiňov
Úradný jazyk: moldavský/rumunský (ústava 
zabezpečuje používanie ruského, ukrajinského, 
gagauzského a iných jazykov)

Vysokoškolské vzdelávanie v Moldavsku poskytujú štátne  
a súkromné vysoké školy. Ich zoznam je zverejnený na stránke 
moldavského ministerstva školstva. Vyučovanie je v moldavčine 
(rumunčine) a/alebo ruštine.

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové. Prvý stupeň 
(licenţă) zodpovedá bakalárskemu stupňu. Trvá 3 roky (štúdium 
práva, strojárstva a pedagogických vied 4 roky), druhý stupeň 
zodpovedá magisterskému štúdiu a trvá 1,5 až 2 roky, tretí 
stupeň (doctorate) zodpovedá doktorandskému štúdiu a trvá  
3 roky. 

Základnou podmienkou prijatia na prvý stupeň vysokoškolského 
štúdia je doklad o ukončení stredoškolského vzdelania. Bližšie 
podmienky a vyžadované doklady sú zverejnené na stránkach 
jednotlivých škôl. 

Štipendiá na štúdium v Moldavsku

 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. 

Zoznamy štátnych a súkromných vysokých škôl sú zverejnené na 
stránke ministerstva školstva www.edu.md.

Základné informácie o Moldavsku záujemcovia nájdu na portáli 
www.moldova.md

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://www.bsu.by
http://www.stipendia.sk
http://www.visegradfund.org
http://edu.gov.by
http://www.edubelarus.info
http://www.edu.md/?lng=en&MenuItem=3&SubMenu0=7
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
http://www.edu.md
http://www.moldova.md
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Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Moldavsku

www.edu.md – ministerstvo školstva

 letný kurz moldavského jazyka (21 dní)
Štipendiá sú určené študentom (ukončený minimálne  
1 semester) a učiteľom so základmi moldavského jazyka. 

 Štipendiá programu CEEPUS 

- 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

Ďalšie štipendiá

 Národný štipendijný program na podporu mobilít

 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu  
    pre vysielaných študentov

Pozri stranu 9

Moldavská štátna univerzita v Kišiňove (Universitatea de Stat din 
Moldova; http://usm.md) vznikla v roku 1945 ako Kišiňovská štátna 
univerzita. Súčasný názov používa od roku 1990. 

RUSKÁ FEDERÁCIA

Rozloha: 17 075 200 km2

Počet obyvateľov: 143 782 338 (2004)
Hlavné mesto: Moskva
Úradný jazyk: ruský

Vysokoškolské vzdelávanie v Ruskej federácii poskytujú 
univerzity, akadémie a vysoké školy. Ruskí občania na vysokých 
školách študujú buď zadarmo, ako tzv. budžetnici, alebo platia 
školné – tzv. platniki. Slovenskí občania môžu v Rusku študovať 
ako štipendisti alebo samoplatcovia. Školné sa pohybuje od 300 
USD/mesiac.

V súčasnosti v Rusku pôsobí približne 590 štátnych 
vysokoškolských inštitúcií a približne 350 súkromných. Počet 
vysokých škôl sa mení, najmä v dôsledku snahy štátu redukovať 
ich počet zlučovaním (napríklad univerzity a vysoké školy 
v Rostove na Done, Taganrode a ďalších mestách na juhu 
vytvorili Južnú federálnu univerzitu – Южный федеральный 
университет, v Krasnojarsku vznikla Sibírska federálna 
univerzita – Сибирский федеральный университет  
a vo Vladivostoku Federálna univerzita Ďalekého východu 
– Дальневосточный государственный университет).

V súvislosti s bolonským procesom došlo v ruskom 
vysokoškolskom vzdelávaní k zmenám. Tradičný päťročný model 
nahradilo dvojstupňové vzdelávanie – so 4-ročným bakalárskym 
(бакалавр) a 2-ročným magisterským štúdiom (магистр). 
Postgraduálne štúdium sa v Rusku nazýva ašpirantúra a trvá tri 
roky. Po obhájení práce absolvent získa titul kandidát vied, ktorý 
je približne ekvivalentom titulu PhD. 

Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium 
je ukončenie príslušného vzdelania – stredoškolského pre 
bakalárske štúdium, bakalárskeho pre magisterské štúdium  
a magisterského pre doktorandské štúdium (ašpirantúra).

Keďže na väčšine ruských univerzít sa vyučuje v ruštine, 
cudzinci, ktorí prichádzajú študovať na ruské vysoké školy ako 
samoplatcovia, musia skladať štandardizovaný test z ruského 
jazyka. Bližšie podmienky si určujú samotné univerzity, preto je 
nutné kontaktovať priamo vysokoškolskú inštitúciu. 

S cieľom zjednodušiť prístup cudzincov na ruské univerzity, 
plánuje Rusko od roku 2012 zaviesť automatické uznávanie 
diplomov získaných na zahraničných univerzitách (má však ísť 

Cudzincom, ktorí sa zaujímajú o štúdium v Rusku, je určený portál 
Vzdelávanie v Rusku pre cudzincov (www.russia.edu.ru), ktorý má 
niekoľko jazykových mutácií, okrem iného aj v anglickom jazyku  
(http://en.russia.edu.ru).

Zoznam akreditovaných ruských vysokoškolských inštitúcií je 
dostupný na viacerých webových stránkach. Na stránke Národného 
akreditačného výboru (Федеральное государственное учреждение 
„Национальное аккредитационное агентство в сфере образования“, 
„Росаккредагентство“) je register akreditovaných vysokých škôl  
www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/. Vysoké školy sa dajú 
vyhľadávať podľa formy a regiónu.
Na stránke Národného informačného centra pre akademické uznávanie 
a mobilitu, tzv. ruský ENIC (Национальный информационный 
Центр по академическому признанию и мобильности) je zoznam 
akreditovaných škôl zoradený podľa abecedy v anglickom jazyku 
(transkripcia do latinky) www.russianenic.ru/english/cred/index.html.

http://www.edu.md
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
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.stipendia.sk
http://www.visegradfund.org
http://usm.md
http://www.russia.edu.ru
http://en.russia.edu.ru
http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/
http://www.russianenic.ru/english/cred/index.html
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 celé magisterské štúdium 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného 
ročníka bakalárskeho štúdia, absolventi bakalárskeho 
štúdia (vek do 25 rokov), ktorí ovládajú ruský jazyk.

 celé doktorandské štúdium 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného 
ročníka magisterského štúdia a absolventi magisterského 
štúdia (vek do 35 rokov), ktorí ovládajú ruský jazyk. Prax 
v odbore je vítaná.

 študijný pobyt a jazyková stáž 
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokých 
škôl, ktorí majú ukončené minimálne 2 semestre štúdia. 
V prípade študijného pobytu je potrebná veľmi dobrá 
znalosť ruského jazyka.

 výskumný pobyt a jazyková stáž 
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, 
vysokoškolskí učitelia a výskumníci. 

 Štipendium na celé vysokoškolské štúdium  
    na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných 
    vzťahov  
Uzávierka: 15. mája 2012 on-line na www.saia.sk

O štipendium 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. 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.

Ďalšie štipendiá

 Národný štipendijný program na podporu mobilít

Pozri stranu 9

Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Rusku
www.mon.gov.ru – ministerstvo školstva a vedy
www.edu.ru – federálny portál Vzdelávanie v Rusku 
(Российское образование), na portáli je aj prehľad ruských 
portálov venujúcich sa vzdelávaniu s opisom, čo obsahujú  
a v akých jazykoch 
www.russia.edu.ru – portál Vzdelávanie v Rusku pre cudzincov

iba o diplomy univerzít, ktoré sa nachádzajú v krajinách G8  
a ktoré sa v najznámejších rankingoch svetových univerzít 
umiestňujú do 300. miesta). 
Informácie o univerzitných mestách, v ktorých pôsobia vysoké 
školy prijímajúce cudzincov, sú zverejnené na portáli Štúdium  
v Rusku pre cudzincov (http://en.russia.edu.ru/russia/cities/).

Štipendiá na štúdium v Ruskej federácii

 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 (v čase podávania 
žiadosti 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. 

 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.

 Štipendiá vlády Ruskej federácie 
Uzávierka: v apríli 2012 on-line na www.saia.sk

 celé bakalárske štúdium
O štipendium sa môžu uchádzať maturanti, absolventi 
SŠ s maturitou (vek do 25 rokov), ktorí ovládajú ruský 
jazyk.

Najznámejšia, a v rankingoch aj najlepšia ruská univerzita, je  
Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova (Московский 
государственный университет имени М.В. Ломоносова; МГУ), ktorá 
vznikla v roku 1775. Má vyše 40 000 študentov a každý rok sa na ňu 
zapíše približne 4 000 zahraničných študentov.

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=237
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=238
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://www.mgimo.ru
http://www.stipendia.sk
www.mon.gov.ru
www.edu.ru
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
http://www.russia.edu.ru
http://en.russia.edu.ru/russia/cities/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
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/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=233
http://www.msu.ru
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Rozloha: 603 700 km2 
Počet obyvateľov: 46,65 mil. (2004)
Hlavné mesto: Kyjev
Úradný jazyk: ukrajinský

Základné informácie o vzdelávaní na Ukrajine záujemcovia nájdu na 
stránke ministerstva školstva, vedy, športu a mládeže.

Informácie o vysokoškolskom vzdelávaní na Ukrajine, ako aj prijímaní 
cudzincov, záujemcovia nájdu na viacerých portáloch rôznych spoločností, 
ktoré sprostredkovávajú vysokoškolské štúdium na Ukrajine, napríklad 
http://www.studyinukraine.org, http://ukraine-education.com,  
http://www.tostudyinukraine.org, http://www.studyinukrainecheap.com, 
http://comestudyinukraine.com, http://www.studydot.com.

Na portáli Educational Network Ukraine možno vyhľadávať štátne 
vysokoškolské inštitúcie, ktoré poskytujú vzdelávanie na stupni  
III (bakalárske a obdobné programy) a stupni IV (bakalárske, 
magisterské a obdobné programy). 

Vysokoškolské vzdelávanie na Ukrajine poskytujú štátne  
a súkromné vysokoškolské inštitúcie. Vzdelávacie inštitúcie sú 
rozdelené do 4 akreditačných stupňov, inštitúcie na stupni III 
udeľujú titul bakalár (bakalavr) alebo odborník (specialist), 
inštitúcie na stupni IV udeľujú titul bakalavr, specialist  
a magister.

Zahraniční študenti sú prijímaní na akreditované odbory 
vysokých škôl, ktoré majú licenciu na výučbu cudzincov. 
V súčasnosti je na Ukrajine akreditovaných 313 univerzít, 
akadémií a inštitútov, z nich 220 je štátnych a 93 súkromných. 
Licenciu na prijímanie cudzincov však majú aj niektoré 
neakreditované vysokoškolské inštitúcie. Kvalitu služieb 
poskytovaných zahraničným študentom kontroluje ministerstvo 
školstva.

Bakalárske štúdium trvá 4 roky (medicína 6 rokov), štúdium na 
získanie titulu odborníka (specialist) trvá 5 rokov. Absolventi 
s titulom bakalavr alebo specialist môžu pokračovať v štúdiu 
formou 1- až 2-ročného magisterského programu (magister).
Výučba na univerzitách v bakalárskych a magisterských 
programoch sa uskutočňuje v ukrajinskom jazyku, niektoré 
univerzity umožňujú štúdium aj v ruskom, prípadne anglickom 
jazyku (najmä postgraduálne štúdium). 

Podmienkou prijatia na celé bakalárske alebo magisterské 
štúdium je ukončené stredoškolské vzdelanie a adekvátna 
znalosť ukrajinského jazyka. Univerzity ponúkajú prípravné 
kurzy na vysokoškolské štúdium. Na Ukrajine sa platí školné, 
jeho výška závisí od zvoleného študijného programu a stupňa. 

Štipendiá na štúdium na Ukrajine
 Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce 
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom 
vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 20. marec 2012 on-line na www.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas 
     vysokoškolského štúdia

O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené 
minimálne 3 semestre; študent ukrajinského jazyka  
1 semester), ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. 
Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí 
pracovníci VŠ, vysokoškolskí učitelia, ktorí majú 
akceptačný alebo pozývací list a ovládajú ukrajinský 
alebo ruský jazyk.

 seminár ukrajinského jazyka (21 dní)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončený 
minimálne 1 semester), doktorandi, vedeckí pracovníci 
VŠ, vysokoškolskí učitelia so základmi ukrajinského 
jazyka. 

Ďalšie štipendiá

 Národný štipendijný program na podporu mobilít

 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu  
    pre vysielaných študentov

Pozri stranu 9
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http://www.mon.gov.ua
http://www.ednu.kiev.ua
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
http://www.stipendia.sk
http://www.visegradfund.org
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MOBILITA VÝSKUMNÍKOV JEDNODUCHŠIE
http://ec.europa.eu/euraxesswww.euraxess.sk

Ťažko si predstaviť rozvíjanie úspešnej výskumnej kariéry bez medzinárodných skúseností. Získajte ich jednoduchšie s podporou fungujúcej celoeurópskej siete. Internetový portál EURAXESS ponúka výskumníkom v Európe množstvo pracovných príležitostí, možnosť nadviazať medzinárodnú spoluprácu a získať fi nancovanie pre svoju výskumnú mobilitu. Navyše je tu aj viac ako 200 servisných centier EURAXESS po celej Európe, ktoré Vám ochotne a bezplatne pomôžu pri Vašej mobilite, prípadne aj s Vašou rodinou, do inej krajiny. Objavte svet možností na portáloch http://ec.europa.eu/euraxess a www.euraxess.sk.

Inzerat_euraxess_0411.indd   1 4. 4. 2011   14:12:58
Výtažková azurováVýtažková purpurováVýtažková žlutáVýtažková �erná

 Národný štipendijný program Slovenskej republiky 
     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.

 štipendium na 1- až 2-semestrálny študijný pobyt  
    pre študentov VŠ
 štipendium na 1- až 12-mesačný výskumný pobyt  
    pre doktorandov
 cestovný grant

Uzávierka 30. apríl, 31. október,  
bližšie informácie: www.stipendia.sk.

 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu 
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.
Finančnú podporu získava študent aj prijímajúca inštitúcia. 
Štipendista môže získať aj cestovný grant, ak vzdialenosť 
univerzity od miesta jeho trvalého pobytu je väčšia ako  
1 500 kilometrov.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org
Uzávierka: 31. január 2012

http://www.education.gov.ua
http://www.ednu.kiev.ua
http://www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
www.stipendia.sk
http://www.visegradfund.org
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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

 BIELORUSKO 

Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 20. marec 2012 on-line na www.saia.sk

 1- až 2-semestrálny pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy (ukončené minimálne 3 semestre, študenti bieloruského jazyka  
1 semester), ktorí ovládajú bieloruský jazyk. Akceptačný list je vítaný. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ a vysokoškolskí učitelia, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Akceptačný alebo pozývací list. 

 kurz bieloruského jazyka
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), doktorandi, vysokoškolskí učitelia, vedeckí 
pracovníci VŠ, ktorí majú základy bieloruského jazyka.

 RÔZNE KRAJINY

Národný štipendijný program na podporu mobilít – pobyty v akademickom roku 2012/2013

 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: 30. apríl 2012 do 16.00 h (na pobyty v akademickom roku 2012/2013) on-line na www.stipendia.sk

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_master_courses_en.php
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_action_1_joint_doctorates_en.php
http://www.visegradfund.org
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
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 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). 

 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 Programu 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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=91
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=92
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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


BULLETIN SAIA 12/2011 

Štipendiá a granty 

12 

 DÁNSKO

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. 
Bližšie informácie: http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-cultural-agreements-programme/cultural-agreements

Štipendiá na letné kurzy dánskeho jazyka sú určené pre študentov bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, 
ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.
Bližšie informácie: http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-
scholarships

 EGYPT 

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky 
Uzávierka: 6. marec 2011 on-line na www.saia.sk

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti vysokej školy (ukončené minimálne 3 semestre, študenti arabčiny 1 semester), ktorí 
ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt
O štipendiá sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt 
O štipendiá sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia, vedeckí pracovníci, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk. 
Vyžaduje sa pozývací list.

 kurz arabského jazyka (v Arabskom vzdelávacom centre, min. 1 mesiac)
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vysokoškolskí učitelia so základmi 
arabského jazyka. Kurz sa uskutočňuje počas akademického roka.

 ESTÓNSKO 

Postdoktorandské výskumné granty Programu ERMOS 
Uzávierka: 25. január 2012 (do 16.00 h estónskeho času)

Granty Programu ERMOS (Estonian Research Mobility Scheme) sú určené postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium 
pred menej ako 5 rokmi a majú kontakt so školiteľom na prijímajúcej vedecko-výskumnej organizácii v Estónsku. Uchádzač  
o grant musí ovládať anglický jazyk a nesmel sa zdržiavať, pracovať alebo študovať v Estónsku viac ako 12 mesiacov počas 
troch rokov predchádzajúcich termínu podania žiadosti. Grant sa udeľuje na 2 až 3 roky.  
Žiadosti sa predkladajú on-line prostredníctvom portálu ETIS (Eesti Teadusportaal) www.etis.ee. 
Bližšie informácie: www.etf.ee/index.php?page=126&

 FÍNSKO

Štipendiá fínskej vlády pre doktorandov – The Finnish Government Scholarships Pool 
Uzávierka: 31. január 2012 on-line na www.saia.sk

Štipendiá sú určené pre doktorandov na 3- až 9-mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt. 
Uchádzač sa nesmel zdržiavať vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný pobyt.

http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-cultural-agreements-programme/cultural-agreements
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
http://www.etis.ee
www.etf.ee/index.php?page=126&
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=60
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 FRANCÚZSKO 

Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej  
a vedeckej spolupráce medzi  Ministerstvom  školstva  Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí 
a európskych záležitostí Francúzskej republiky
Uzávierka: pedagogické stáže pre učiteľov – 31. marec,  jazykové stáže pre učiteľov – 31. marec, ostatné – 29. február

Žiadosti o štipendiá prijíma Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku (Sedlárska 7, 812 83 Bratislava). Pri jednotlivých 
typoch štipendií uvádzame kontakt na pracovníka veľvyslanectva, ktorý poskytuje bližšie informácie o danom type štipendií.

Jazykové štipendiá (tel.: 02/5934 7732, e-mail: sona.durecova@diplomatie.gouv.fr)
• štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných školách – jazykové stáže (2 až 4 týždne) 
• štipendiá pre študentov francúzštiny počas vysokoškolského štúdia (1 mesiac) 
• pedagogická stáž pre učiteľov odborných predmetov vo francúzskom jazyku na bilingválnych gymnáziách (2 až 4 týždne)

Univerzitné a vedecké štipendiá (tel.: 02/5934 7741, e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)
• Program COPERNIC (pre inžinierov, ekonómov a právnikov), postgraduálne štúdium zamerané na manažment a marketing 
  (12 mesiacov)
• Master 2 (pre štvrtákov, piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl): druhý rok magisterského štúdia, všetky 
   odbory 
• štipendiá pre doktorandov, výskumná stáž 1 až 6 mesiacov
• štipendium na doktorát pod dvojitým vedením, 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov

Odborné štipendiá/verejná správa (tel.: 02/5934 7745, e-mail: lakhdar.bouadjenak@diplomatie.gouv.fr)
• štipendiá pre lekárov špecialistov, stáž vo francúzskej nemocnici: 2 až 4 týždne (počas celého roka)
• štipendiá pre zamestnancov verejnej správy (CISAP na ENA; odborné stáže na Národnej škole pre clá, dane a kataster,  
   max. 2 až 4 týždne)
• štipendiá pre právnikov, sudcov a prokurátorov na Medzinárodnom inštitúte ľudských práv v Štrasburgu 1 mesiac (júl)
• štipendiá pre sudcov a prokurátorov na ENM, odborná stáž: 2 až 4 týždne (počas celého roka)

Odborné štipendiá pre pracovníkov v oblasti kultúry a umenia (tel.: 02/5934 7705,  
e-mail: alena.vicikova@diplomatie.gouv.fr)

• stáže „Courants du Monde“, individuálne a skupinové stáže v oblasti kultúrneho manažmentu a umenia, 2 – 3 týždne 
  (jeseň), podmienkou je dobrá znalosť francúzskeho jazyka

Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org

 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).

 HOLANDSKO 

Štipendium na letný kurz verejného alebo súkromného medzinárodného práva 
Uzávierka: 1. marec 2012

Štipendium na 3-týždňový letný kurz medzinárodného alebo súkromného práva na Haagskej akadémii medzinárodného práva 
(Hague Academy of International Law/Académie de droit international de la Haye) je určený pre študentov práva (absolvované 
minimálne štyri roky univerzitného štúdia), absolventov VŠ a doktorandov vo veku do 30 rokov. Kurz verejného medzinárodného 
práva sa uskutoční od 9. do 27. júla 2012, kurz súkromného medzinárodného práva sa uskutoční od 30. júla do 17. augusta 
2012. 
Bližšie informácie: www.hagueacademy.nl/?summer-programme/scholarships
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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 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.

 ISLAND

Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka, kultúry a histórie 
Uzávierka: 1. marec 2012

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka, literatúry a histórie (od septembra 
2012 do apríla 2013). Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského 
jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). 
Štipendijný program administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum 
fræðum).
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships

 JAPONSKO

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

 LUXEMBURSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Luxemburským veľkovojvodstvom 
Uzávierka: 16. marec 2012 on-line na www.saia.sk 

 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. 

 2-semestrálny študijný pobyt v oblasti riadenia na Fakulte práva, hospodárstva a financií Luxemburskej 
univerzity (http://wwwfr.uni.lu/fdef)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho štúdia VŠ, ktorí spĺňajú podmienky prijímajúceho inštitútu a majú 
jazykové znalosti podľa požiadaviek inštitútu (francúzsky, nemecký, anglický jazyk). 

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt v oblasti informatiky na Fakulte prírodných vied, technológie a komunikácie 
    Luxemburskej univerzity (http://wwwfr.uni.lu/fstc)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho štúdia VŠ, ktorí spĺňajú podmienky prijímajúceho inštitútu a majú 
jazykové znalosti podľa požiadaviek inštitútu (francúzsky, nemecký, anglický jazyk). 

 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). 
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 semestrálny jazykový pobyt na Národnom inštitúte jazykov (www.insl.lu)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a doktorandi. 

 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 vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže 
Uzávierka: 9. marec 2012 on-line na www.saia.sk (uchádzač sa musí zaregistrovať aj on-line na www.scholarship.hu)

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ denného štúdia (ukončené minimálne 3 semestre; študenti maďarského jazyka 
1 semester) vo veku do 25 rokov, ktorí majú akceptačný list a ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený    
v akceptačnom liste. 

 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať interní doktorandi do veku do 35 rokov, ktorí majú akceptačný list a ovládajú maďarský 
jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú maďarský 
alebo iný dohodnutý jazyk.

 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt 
O štipendium sa môžu uchádzať vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci, ktorí majú pozývací list a ovládajú maďarský 
alebo iný dohodnutý jazyk.

 letné kurzy maďarského jazyka (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončené minimálne 2 semestre; študenti maďarského jazyka 1 semester), 
doktorandi, učitelia VŠ. Vyžaduje sa základná znalosť maďarského jazyka. 
Bližšie informácie o jazykových kurzoch: Budapešť (www.summeruniversity.hu), Debrecín (www.nyariegyetem.hu), 
Pécs (www.isc.feek.pte.hu) a Szeged (www.arts.u-szeged/hungarianstudies), ako aj na www.scholarship.hu.

Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium 
Uzávierka: 25. január 2012

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

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

 NÓRSKO

Štipendijný program Yggdrasil pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  
Uzávierka: 15. február 2012 

Grantový program Yggdrasil je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom všetkých odborov na študijný  
a výskumný pobyt v Nórsku v trvaní od 1 do 10 mesiacov. Uchádzači o štipendium môžu spolupracovať s univerzitami, múzeami 
alebo nezávislými vedeckými inštitúciami, od ktorých k termínu uzávierky predložia pozvanie. Výška štipendia pre doktorandov 
je 10 000 NOK a 15 000 NOK pre postdoktorandov mesačne plus 10 000 NOK na počiatočné výdavky.
Bližšie informácie: http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1233557743178

Štipendiá na Medzinárodnú letnú školu Univerzity v Osle 
Uzávierka: 1. február 2012 

Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré bakalárske 
a magisterské kurzy. V roku 2012 sa kurzy uskutočnia od 23. júna do 3. augusta. Študenti škandinávskych štúdií sa môžu 
uchádzať o štipendiá ISS Scandinavian Studies Scholarships. Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých občania sú pri udeľovaní 
štipendia uprednostnení. Môžu sa uchádzať o štipendium, ktoré pokrýva iba základné školné. 
Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS). 
Bližšie informácie: www.summerschool.uio.no, (o prihlasovaní) http://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/

 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.
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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.

 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 

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2012 on-line na www.scholarships.at
Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at.  
Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

Štipendiá pre diplomantov
Štipendium pre diplomantov (3 – 6 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 €/mes. 

Štipendiá Ernsta Macha Akcie Rakúsko – Slovensko pre doktorandov
Štipendium pre doktorandov (1 – 4 mesiace) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej 
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 €/mes. 

Štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.  
Výška štipendia: 1 500 €/mes. 

Štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac).
Štipendium je určené študentov VŠ a doktorandov z humanitných vedných odborov.

Kompletná informácia o týchto štipendiách, ako aj o štipendiách na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni), na ktoré sa 
prijímajú žiadosti priebežne, je uverejnená na www.aktion.saia.sk v časti Štipendiá Akcie.
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Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 31. marec 2012 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 (doktorandov a a postdoktorandov)

 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. 

 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.
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 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.

 TAIWAN

Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: od 1. februára do 31. marca (každoročne) 

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá na celé bakalárske štúdium (maximálne 4 roky), na magisterské 
(maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 3 roky). Celému štúdiu predchádza ročný jazykový kurz čínskeho 
jazyka LEP (Mandarin Language Enrichment Program). Bližšie informácie o štipendijnom programe na rok 2012, kvótach pre 
Slovensko a výberovom procese budú zverejnené najneskôr do konca januára 2012. Občania SR sa prihlasujú prostredníctvom 
Taipejskej reprezentačnej kancelárie v Bratislave. 
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk, http://www.roc-taiwan.org/public/Data/19621495271.pdf

 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 per 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.
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 TURECKO

Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: 23. február 2012 on-line na www.saia.sk

 2-mesačný letný kurz tureckého jazyka a kultúry
Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), absolventom VŠ a doktorandom vo veku do 40 rokov, 
ktorí ovládajú turecký jazyk (základy). 

 UKRAJINA 

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom 
vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 20. marec 2012 on-line na www.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študent ukrajinského jazyka 1 semester), 
ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ, vysokoškolskí učitelia, ktorí majú akceptačný alebo 
pozývací list a ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk.

 seminár ukrajinského jazyka (21 dní)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti (ukončený minimálne 1 semester), doktorandi, vedeckí pracovníci VŠ, 
vysokoškolskí učitelia so základmi ukrajinského jazyka. 

 USA

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

- Štipendiá na postdoktorandský výskum
- Štipendiá pre prednášajúcich
- Štipendiá na diplomové štúdium alebo doktorandský výskum

Bližšie informácie: www.fulbrightschuman.eu,  
www.fulbright.be/fulbright-awards/fulbright-schuman/grants-eu-citizens/.

YLPCE – Program pre mladých lídrov zo strednej Európy
Uzávierka: 13. január 2012 (elektronicky na adrese monika@pdcs.sk)

PDCS v spolupráci s americkou organizáciou Meridian organizuje 2. ročník výmenného programu určeného aktívnym mladým 
ľudom vo veku od 16 do 18 rokov a dospelým vo veku od 25 do 40 rokov, ktorí aktívne pracujú s mládežou. Program je 
príležitosťou pre mladých, talentovaných ľudí navštíviť Spojené štáty americké. Počas 3-týždňovej návštevy (8. – 30. júl 2012) 
účastníci absolvujú sériu tréningov a seminárov zameraných na posilnenie ich líderských schopností, získanie zručností  
v oblasti projektového manažmentu, a dozvedia sa aj niečo o americkej kultúre, rôznorodosti, histórii a spoločnosti. 
Bližšie informácie: www.pdcs.sk/leaders 

Štipendium FOS na letné programy na Georgetownskej univerzite 
Uzávierka: 13. január 2012 

Nezisková organizácia FOS (Friends of Slovakia, http://www.friendsofslovakia.org/) poskytne dvom občanom Slovenskej 
republiky štipendium na letný program The Fund for American Studies (TFAS, http://www.tfas.org) na Georgetown University 
(Washington, DC). Uchádzač o FOS Scholarship musí splniť podmienky prijatia TFAS a Georgetownskej univerzity – uzávierka 
prihlášok pre zahraničných študentov na Summer Undergraduate Institutes 2012 je 13. januára 2012. Uchádzač o FOS 
Scholarship by mal kópiu žiadosti zaslať elektronickou poštou Dr. Sharon Wolchik (swolchik@gmail.com) a Dr. Sharon Fisher 
(sharon.fisher@ihsglobalinsight.com). 
Bližšie informácie o letných programoch, kde sa výplňa aj on-line prihláška: www.dcinternships.org
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 ARRA – SIEDME HODNOTENIE FAKÚLT SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL 
Akademická rankingová a ratingová agentúra (ARRA) zverejnila siedme hodnotenie fakúlt slovenských vysokých 
škôl. Hodnotených bolo spolu 109 fakúlt, resp. monofakultných škôl, z toho 104 fakúlt verejných a 5 súkromných 
vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 11 skupín podľa svojich odborov. ARRA v tomto roku upravila metodiku  
a zaradila do hodnotenia štyri nové kritériá. Novinkami v hodnotení boli kritériá zahraničnej mobility a absolventskej 
nezamestnanosti, ako aj kritériá ukazujúce vzťah medzi počtom doktorandov a celkovým počtom publikácií, resp. 
citácií fakulty. 
Po prvýkrát boli do hodnotenia ARRA zarátané aj mobility študentov. Z výsledkov vyplýva, že fakulty slovenských 
vysokých škôl vyslali v roku 2010 prostredníctvom programu ERASMUS a štipendií SAIA do zahraničia 2,1 % svojich 
denných študentov, čo je pomerne nízky podiel. Našli sa však aj výnimky, ktoré prekonali 10-percentnú métu 
(Fakulta výtvarných umení AU s 13,9 % či Fakulta managementu UK s 12,2 %).
Celá správa je zverejnená na stránke http://www.arra.sk/ranking-2011

 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE 

 Gaudeamus, 24. – 25. január 2012, Praha, Česká republika 
Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania 
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Profesia days, 15. - 16. február 2012, Bratislava
3. ročník medzinárodného veľtrhu pracovných príležitostí.  
Bližšie informácie: http://www.profesiadays.sk

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

Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, že 
mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie o veľthoch 
na jednom mieste.  
Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business Association) – http://webaconnect.ning.com  
a Studycentral – http://www.universityfairs.com.

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 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

 Záverečná konferencia projektu DOC-CAREERS II 
      30. - 31. január 2012, Brusel, Belgicko

Na Promoting Collaborative Doctoral Education for Enhanced Career Opportunities budú prezentované hlavné 
výstupy projektu DOC-CAREERS II. Registrovať sa možno do 13. januára 2012. 
Bližšie informácie: http://www.eua.be/events/upcoming/Doc_Careers_II_Final_Conference/Home.aspx

 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
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