bulletin saia
JÚL – AUGUST 2011
Obsah

ročník XXI
číslo 7 – 8

Téma

ŠTIPENDIÁ DAAD
PRE SLOVENSKO
na pobyty v akademickom
roku 2012/2013
I. ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ
II. VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ
III. UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ
IV. LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠTUDENTOV VYSOKÝCH ŠKÔL
V. ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE PODPOROVANÉ DAAD

Udelené štipendiá DAAD
na akademický rok 2011/2012
Zoznam slovenských štipendistov

VYSOKOŠKOLSKÉ
ŠTÚDIUM V NEMECKU
– základné informácie

02 – 13

Štipendiá DAAD pre Slovensko
Vysokoškolské štúdium v Nemecku

Štipendiá a granty

14 – 18

Rôzne krajiny
NŠP
CEEPUS
Vyšehradský rezidenčný program
pre umelcov
Erasmus Mundus
Česká republika
Island
Japonsko
Mexiko
Nemecko
Slovensko
Švajčiarsko
USA

V skratke

19 – 22

Nové zaujímavé webové stránky
Európska cena pre ženy výskumníčky
– inovátorky
7. rámcový program nahradí program
HORIZONT 2020
Noc výskumníkov 2011
Výzva európskej výskumnej rady:
ERC Starting Grants
Veľtrhy o vzdelávaní, práci/kariére
Konferencie o vzdelávaní

Zdroj mapy: voltek.cz

Vláda SR schválila stratégiu Minerva 2.0
Týždeň vedy a techniky na Slovensku

Bulletin SAIA. Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí a na Slovensku. S ﬁnančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
vydáva SAIA, n. o., Bratislava. Adresa redakcie: SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1, e-mail: bulletin@saia.sk,
zodpovedný redaktor: Ján Chlup, jan.chlup@saia.sk, redakcia: Katarína Košťálová, Michal Fedák, Monika Brečková, Marcela Grošeková,
Júlia Karabová, Lukáš Marcin, Dáša Reháková, Miroslava Suchá.
Pracoviská SAIA nájdete v mestách BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE, NITRA, PREŠOV, ŽILINA

ISSN 1338-0400

Štipendiá DAAD
ŠTIPENDIÁ DAAD PRE SLOVENSKO
na pobyty v akademickom roku 2012/2013

Nemecká akademická výmenná služba – Deutscher Akademischer
Austauschdienst (DAAD) je spoločné zariadenie nemeckých vysokých škôl
a študentských organizácií. Úlohou DAAD je podporovať rozvoj spolupráce
so zahraničím v oblasti vysokého školstva, predovšetkým formou výmeny
študentov a vedeckých pracovníkov.
Od svojho vzniku v roku 1925 podporilo DAAD takmer 1,5 milióna nemeckých
a zahraničných akademikov. Prostredníctvom viac ako 250 programov
podporuje DAAD ročne približne 55 000 štipendistov z Nemecka a zahraničia.
Činnosť DAAD sa neobmedzuje len na udeľovanie štipendií na individuálne
mobility a výskumnú podporu; DAAD taktiež podporuje internacionalizáciu
nemeckých vysokých škôl, posilňuje germanistiku a nemecký jazyk v zahraničí,
pomáha rozvojovým krajinám pri budovaní vysokých škôl a pod. Rozpočet
pochádza prevažne z prostriedkov nemeckých spolkových ministerstiev,
predovšetkým z ministerstva zahraničných vecí, ale aj z Európskej únie
a rôznych podnikov a organizácií. Centrála DAAD sa nachádza v Bonne, okrem
toho má DAAD sídlo v Berlíne, ktoré zastrešuje renomovaný Berlínsky program
pre umelcov. V najdôležitejších partnerských krajinách sa nachádza 14 pobočiek a 50 informačných centier DAAD.
Od začiatku 90. rokov spolupracuje DAAD so SAIA, okrem poskytovania informácii ohľadom štúdia v Nemecku SAIA administratívne
zabezpečuje viacero programov DAAD týkajúcich sa Slovenska.
DAAD poskytuje o. i. štipendiá na študijné, výskumné, umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy.
Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým
vedeckým a pedagogickým pracovníkom, bývalým štipendistom DAAD a záujemcom o celé doktorandské štúdium v Nemecku.
V kategórii štipendií pre umelecké odbory sú študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl. Letné kurzy sú určené
študentom vysokých škôl.
DAAD ﬁnančne podporuje odborné exkurzie pre vysokoškolských študentov a študentské praxe.
Pre vedeckých a pedagogických pracovníkov je určený aj „Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch“.

Prehľad štipendií a grantov DAAD
Typ štipendijného programu

Uzávierka žiadostí

Študijné štipendiá pre absolventov VŠ (Aufbau-, Masterstudium)

15. november 2011 v SAIA

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov)

15. november 2011 v SAIA

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 10 mesiacov)

15. november 2011 v SAIA

Štipendiá na celé doktorandské štúdium

15. november 2011 v SAIA

Krátkodobé výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov
(1 – 3 mesiace)

15. november 2011 v SAIA

Krátkodobé výskumné štipendiá pre bývalých štipendistov DAAD
(1 – 3 mesiace)

15. november 2011 v SAIA

Štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov

15. november 2011 v SAIA

Postdoktorandský program Roche Diagnostics

priebežne

Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku (DLR) pre
doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov

podľa typu a miesta pobytu

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry

15. november 2011 v DAAD

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch

spravidla v júli na MŠVVaŠ SR/SAV

Odborné exkurzie a študentské praxe

1. november 2011,
1. február a 1. máj 2012 v DAAD
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Štipendiá DAAD
Výber uchádzačov
O výbere kandidátov na študijné štipendiá pre absolventov VŠ rozhoduje
slovensko-nemecká štipendijná komisia zložená z vysokoškolských učiteľov
z Nemecka a Slovenska za asistencie lektorov DAAD. Výber sa uskutoční na
základe podkladových materiálov a osobného pohovoru. Zasadnutie výberovej
komisie sa uskutoční pravdepodobne v týždni od 20. do 26. 2. 2012
v Bratislave.
Výber štipendistov na výskumný pobyt sa uskutoční posúdením podkladových
materiálov bez osobnej účasti kandidátov. Konečné rozhodnutie o schválení,
resp. neschválení štipendia dostane uchádzač od DAAD v máji 2012.

Dôležité všeobecné upozornenia súvisiace s programom DAAD
- Štipendium na bakalárske vysokoškolské štúdium sa neudeľuje,
- štipendium sa neudeľuje študentom prvého ročníka,
- štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania
o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 1 rok,
- študijné a výskumné pobyty je možné absolvovať na štátnych a štátom
uznaných vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku,
- predložené podkladové materiály musia byť úplné, v nemeckom alebo
v anglickom jazyku, kompletná žiadosť musí obsahovať požadované
prílohy vrátane počtu kópií a mať vyplnené všetky kolónky
(kolónku, ktorú nevypĺňate, prečiarknite).
Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, platia však tieto obmedzenia:
1. absolventi – v čase uchádzania sa o štipendium štúdium ukončené
pred max. 6 rokmi,
2. doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok
doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi,
3. postdoktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium ukončené
doktorandské štúdium pred max. 2 rokmi (v prípade uchádzania sa
o krátkodobé štipendium (do 6 mesiacov) ukončené doktorandské
štúdium pred max. 4 rokmi.

Zmeny v programe
• Štipendiá pre študentov germanistiky
na prípravu záverečnej práce boli
zrušené (študenti sa môžu uchádzať
o podobný typ štipendia v rámci
programu Akcia Rakúsko-Slovensko).
• Študijné štipendiá pre absolventov
všetkých vedných disciplín boli
rozšírené – štipendium je možné
udeliť aj v prípade, že v Nemecku bude
absolvovaný len prvý alebo druhý rok
štúdia a titul bude udelený na
zahraničnej (nie nemeckej) vysokej
škole.
• V kategórii Opätovné pozvania pre
bývalých štipendistov DAAD sa môžu
uchádzať aj štipendisti, ktorí nepôsobia
vo výskumnej oblasti. Predpokladom je,
že ich pracovný zámer bude mať trvalý
dopad na ich profesionálnu kariéru,
prinesie sprievodné výsledky ako
napr. plánované publikácie a/alebo
posilnenie spolupráce s Nemeckom.

V motivácií by mal uchádzač uviesť:
-

prečo chce absolvovať v Nemecku študijný alebo výskumný pobyt,
čo konkrétne chce počas svojho študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku robiť,
akú má predstavu o tom, ako dosiahnuť plánovaný cieľ, ktoré vedecké metódy chce použiť,
čo je cieľom študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku,
postup, ako chce dosiahnuť svoj cieľ (návšteva prednášok, seminárov, archívov, stretnutia, rozhovory a pod.), miesto
plánovaného pobytu (knižnica, archív, ústav...),
- či už boli vykonané nejaké kroky v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom (ako napr. zoznam
literatúry, členenie diplomovej alebo dizertačnej práce).

Podkladové materiály
Zoznam podkladových materiálov, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou o štipendium, sa odlišujú v závislosti od konkrétnej
štipendijnej kategórie.
Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré platia bez ohľadu na typ štipendia:
• Pri maturitnom vysvedčení, diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa nevyžaduje kópia overená notárom.
Kópie overené notárom je potrebné dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia.
• Maturitné vysvedčenie, diplom a vysvedčenie o štátnej skúške si môže študent preložiť sám, ale správnosť prekladu
musí pečiatkou a podpisom potvrdiť škola, na ktorej študuje. V prípade, že škola preklad nepotvrdí, musí doklady
o vzdelaní preložiť súdny prekladateľ.
• Výpis skúšok z indexu musí byť potvrdený študijným oddelením fakulty. Výpis skúšok z indexu si študent môže
preložiť sám.
• K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
• Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.
• Podkladové materiály sa predkladajú v sadách, dokumenty sú vo formáte A4, jednostranné a nezopnuté.
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Štipendiá DAAD
TYPY ŠTIPENDIÍ
I. ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ

uskutočnia pravdepodobne v týždni od 20. do 26. 2. 2012).

Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých
vedných disciplín, vrátane štipendií ERP (European
Recovery Programme) pre ekonómov – Studienstipendien für

Súčasť podkladových materiálov:
Uchádzač predkladá žiadosť online; zároveň predkladá
v papierovej verzii 4 sady podkladových materiálov
(1x originál, 3x kópia).
Súčasťou podkladových materiálov je aj oﬁciálny popis
študijného programu (napr. informácia z internetu) s uvedením
dĺžky trvania programu.

Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer

Štipendium sa udeľuje za účelom absolvovania doplňujúceho
štúdia (Aufbaustudium) alebo študijného programu Master
(Masterstudium). Mnohé študijné programy na nemeckých
vysokých školách trvajú tri, v niektorých prípadoch až štyri
semestre. Štipendium sa udeľuje len na jeden akademický
rok, ale v prípade úspešných výsledkov prvého roka štúdia je
možnosť získať štipendium na ukončenie celého štúdia.
Študijné štipendiá pre absolventov všetkých vedných disciplín
boli rozšírené – štipendium je možné udeliť aj v prípade, že
v Nemecku bude absolvovaný len prvý alebo druhý rok štúdia
a titul bude udelený na zahraničnej (nie nemeckej) vysokej
škole.
V prípade, ak v rámci 2-ročného študijného programu na
domácej škole uchádzač žiada o štipendium na ročný študijný
pobyt v Nemecku, je potrebné predložiť aj doklad o uznaní
roka stráveného na nemeckej VŠ, a to potvrdením z domácej
inštitúcie. Zároveň je potrebné zdokladovať, že nebude
prekročená regulérna dĺžka štúdia.
Bližšie informácie o študijných programov sú k dispozícii
na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl.
Databáza všetkých študijných programov s možnosťou
vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na
www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných
možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de.
Do tejto kategórie spadajú aj ERP štipendiá pre absolventov
ekonomických odborov.
Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.
Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie na vysokú školu sú
nezávislé procesy, udelenie štipendia je podmienené prijatím na
VŠ.
Uzávierka žiadostí: 15. novembra 2011 v SAIA
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného
programu)
Termín realizácie: 1. október 2012 – 31. júl 2013
O štipendium sa môžu uchádzať:
• študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia,
• absolventi bakalárskeho štúdia,
• študenti posledného ročníka vysokých škôl,
• absolventi vysokých škôl.
Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, pre kategóriu
absolvent platí, že v čase podávania žiadosti o štipendium
uchádzač štúdium ukončil pred max. 6 rokmi.
Doktorandi sa v rámci tohto programu nemôžu
uchádzať o štipendium!
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky,
presvedčivý odborný program a osobná motivácia, v čase
nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske alebo
vysokoškolské štúdium, dobré znalosti nemeckého, príp.
anglického jazyka (podľa jazyka, v ktorom sa bude realizovať
štúdium).
Štipendium zahŕňa: 750 eur/mesiac, cestovné, príplatok
k poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj príplatok
na nájomné a rodinu.
Upozornenie: Súčasťou výberového konania je osobný
pohovor s vybranými uchádzačmi, ktorý prebehne počas
zasadania výberovej komisie v Bratislave (pohovory sa

Nevyžaduje sa akceptačný list nemeckej univerzity. Prijatie na
vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.
Doklad o znalosti anglického jazyka – v prípade, ak študijný
program bude prebiehať v anglickom jazyku, musí uchádzač
predložiť test TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL/Certiﬁcates alebo
iný ekvivalentný jazykový doklad.
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz
nemeckého jazyka. Kurz sa uskutoční v mesiacoch august
a september, hradí ho DAAD.
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=65.

II. VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ
Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty
– Forschungskurzstipendien für Doktoranden und

Nachwuchswissenschaftler

Uzávierka žiadostí: 15. november 2011 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 až 6 mesiacov
Termín realizácie: 1. 6. 2012 – 31. 1. 2013
Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom
a postdoktorandom, ktorí ukončili PhD štúdium pred max.
4 rokmi) všetkých vedných disciplín krátkodobý výskumný pobyt
na nemeckých univerzitách a výskumných pracoviskách
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého príp. anglického
jazyka
Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 eur/mesiac, cestovné
a príplatok k poisteniu
Súčasť podkladových materiálov:
Akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo
vedeckého pracovníka a jeho súhlas s plánovaným výskumným
zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť presný časový harmonogram
odsúhlasený hostiteľskou inštitúciou.
Nevyžaduje sa maturitné vysvedčenie.
Vítaný je zoznam publikácií.
Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66.
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Štipendiá DAAD
Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty
– Forschungsjahresstipendien für Doktoranden und

Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)
– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und

Uzávierka žiadostí: 15. november 2011 v SAIA

Cieľom štipendia je umožniť úspešnému uchádzačovi
absolvovať výskumný pobyt na nemeckej vysokej škole alebo
výskumnom pracovisku.

Nachwuchswissenschaftler

Dĺžka pobytu: 7 až 10 mesiacov
Termín realizácie: 1. 10. 2012 – 31. 7. 2013
Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom
a postdoktorandom, ktorí ukončili PhD štúdium pred max.
2 rokmi) výskumný pobyt na nemeckých univerzitách
a výskumných pracoviskách
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého príp. anglického
jazyka
Štipendium zahŕňa: 750 – 1 000 eur/mesiac, cestovné
a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum,
príp. aj príplatok na nájomné a rodinu
Súčasť podkladových materiálov:
Akceptačný list nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo
vedeckého pracovníka a jeho súhlas s plánovaným výskumným
zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Vítaný je zoznam publikácií.
Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.

Wissenschaftler

Uzávierka žiadostí: 15. november 2011 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace
Termín realizácie: 1. 5. 2012 – 31. 1. 2013
Výška štipendia na mesiac: 1 840 – 2 240 eur
Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62.
Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD
– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten
Uzávierka žiadostí: 15. november 2011 v SAIA
Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace
Termín realizácie: 1. 5. 2012 – 31. 1. 2013

Uzávierka žiadostí: 15. november 2011 v SAIA

O štipendium sa môžu uchádzať: bývalí štipendisti DAAD
najmenej po troch rokoch od absolvovania 6-mesačného
štipendijného pobytu v Nemecku (vrátane štipendistov, ktorí
absolvovali minimálne ročný študijný pobyt na univerzitách
a vysokých školách v bývalej NDR).
O štipendium sa môžu uchádzať aj štipendisti, ktorí nepôsobia
vo výskumnej oblasti. Predpokladom je, že ich pracovný zámer
bude mať trvalý dopad na ich profesionálnu kariéru, prinesie
sprievodné výsledky ako napr. plánované publikácie a/alebo
posilnenie spolupráce s Nemeckom. Takýto pobyt môže byť
absolvovaný na inštitúcii z oblasti verejnej správy, kultúry, médií
a hospodárstva.
Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

Dĺžka pobytu: 3 roky

Výška štipendia na mesiac: 1 840 – 2 240 eur

Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka, ktorí získajú
štipendium na pobyt dlhší ako 6 mesiacov, budú pozvaní na
povinný 2-mesačný kurz nemeckého jazyka.
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67.
Celé doktorandské štúdium – Promotion in Deutschland

Cieľ: umožniť absolvovanie celého doktorandského štúdia
v Nemecku (štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch,
prioritne uchádzačom, ktorí nemajú možnosť plánovaný
študijný program absolvovať na slovenskej vysokej škole),
uchádzať sa môžu absolventi 2. stupňa VŠ štúdia, vrátane
študentov posledných ročníkov, ktorí budú mať v čase nástupu
na štipendijný pobyt ukončené štúdium. Odporúča sa, aby sa
študenti prihlásili na medzinárodné doktorandské programy
Internationale Promotions-Programme, výskumné inštitúty Maxa
Plancka, alebo tzv. Grauierten-/Promotionskollegs, či Graduate
Schools.
Bližšie informácie nájdu záujemcovia na www.daad.de/ipp.

Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52.

Požiadavky na uchádzača: vynikajúce študijné výsledky,
dobrá znalosť nemeckého príp. anglického jazyka
Štipendium zahŕňa: 750 eur/mesiac, cestovné a príplatok
k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, príp. aj
príplatok na nájomné a rodinu
Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné
informácie o získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz
nemeckého jazyka. Kurz sa uskutoční v mesiacoch august
a september, hradí ho DAAD.
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200.

Na portáli DAAD zájemcovia nájdu informácie o štipendiách
a možnostiach štúdia v Nemecku,
ako aj vyhľadávač študijných programov.
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III. UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ
Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých
vysokých škôl a architektúry – Studienstipendien für

Künstler

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je
možné uchádzať sa o štipendium na 1 až 2-ročný program
Master.
Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať: študenti posledného ročníka
a absolventi vysokých škôl nasledujúcich odborov: výtvarné
umenie, dizajn, ﬁlm, hudba a architektúra, ako aj herectvo,
réžia, tanec a choreograﬁa
Uzávierka žiadostí: Podkladové materiály (1 sada originálov
+ 1 sada kópií) je potrebné doručiť na adresu DAAD
do 15. novembra 2011.
DAAD, Referat 323 – Mittelosteuropa
Kennedyallee 50
D-53 175 Bonn
On-line žiadosť (bez príloh) vypĺňajú uchádzači na www.saia.sk.
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov
Výška štipendia na mesiac: 750 eur, cestovné a príplatok
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu
Súčasť podkladových materiálov:
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými
prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako
6 mesiacov, budú pozvaní na povinný 2-mesačný kurz
nemeckého jazyka. Kurz sa uskutoční v mesiacoch august
a september, hradí ho DAAD.
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227.

IV. LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠTUDENTOV
VYSOKÝCH ŠKÔL
Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl
– Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen für

fortgeschritttene Studierende

Uzávierka žiadostí: 15. november 2011 v SAIA
Dĺžka pobytu: 3 – 4 týždne
Termín realizácie: leto 2012
O štipendium sa môžu uchádzať:
- študenti vysokých škôl, ktorí majú v čase nástupu na
štipendijný pobyt ukončený minimálne druhý ročník
bakalárskeho štúdia
- je určené pre tých, ktorí ešte neabsolvovali dlhší študijný
pobyt v nemecky hovoriacej krajine
- uchádzať sa nemôžu absolventi 2. stupňa VŠ štúdia,
doktorandi a študenti posledného ročníka – v čase
štipendijného pobytu musia byť štipendisti zapísaní ako
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia na
domácej VŠ (v prípade študentov posledného ročníka
bakalárskeho stupňa je potrebné predložiť potvrdenie
z VŠ, že magisterské štúdium nadväzuje bezprostredne na
bakalárske štúdium
- znalosť nemeckého jazyka min. na úrovni B1 spoločného
európskeho referenčného rámca resp. Mittelstufe 1 (Goethe
inštitút)
- dobré študijné výsledky
Výška štipendia: štipendium 650 eur, paušálny príplatok na
pokrytie kurzovného vo výške 200 eur + cestovné paušály 200
eur (štipendium je len čiastkové, nepokrýva celkové náklady,
v závislosti od výšky poplatku za kurz.)
Poznámka:
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých
vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov,
na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími
informáciami o kurze nájdete na www.daad.de/hsk-kursliste.
Podrobné informácie a zoznam podkladových materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49.

Lektori DAAD pôsobiaci na slovenských univerzitách:
Heike Kuban
Ekonomická univerzita
Fakulta aplikovaných jazykov
Katedra anglického a nemeckého jazyka
Dolnozemská cesta 1, 851 04 Bratislava
e-mail: heike.kuban @gmx.de
Dr. Sabine Eickenrodt
Univerzita Komenského
Filozoﬁcká fakulta
Katedra germanistiky a nordistiky
Gondova 2, 818 01 Bratislava 16
e-mail: sabine.eickenrodt @googlemail.com
Dr. Ekkehard Haring
Univerzita Konštantína Filozofa
Fakulta humanitných vied, Katedra germanistiky
Štefánikova 67, 949 74 Nitra
e-mail: ewharing @yahoo.de

Christoph Rosenbaum
Univerzita Mateja Bela
Ekonomická fakulta
Katedra cudzích jazykov
Tajovského 10, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/446 25 15
e-mail: rosenbaum-daad-bb @gmx.de
Maike van Hoorn
Prešovská univerzita
Filozoﬁcká fakulta
Inštitút germanistiky
Ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov
tel.: 091/77 220 51, kl. 351
e-mail: daad.uni.presov @googlemail.com
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V. ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE PODPOROVANÉ
DAAD

Študentské praxe – Studienpraktika von ausländischen

Odborné exkurzie – Studienreisen von ausländischen

Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny
študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť
absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku,
prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné
kurzy, semináre, workshopy.

Studierenden in Deutschland

Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod
vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je
sprostredkovanie študentom poznatky z odboru, ktorý študujú
(odborná časť), prehĺbenie kontaktov medzi vysokými školami,
ako aj oboznámenie sa s hospodárskym, politickým a kultúrnym
životom v Nemecku (poznávacia časť). Poznávacia časť pobytu
by nemala tvoriť viac ako tretinu exkurzie.
Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia.
Žiadosti o ﬁnančnú podporu podáva slovenský vysokoškolský
učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú študijnú cestu
pre daný študijný odbor a priloží návrh programu pre odbornú
aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie z nemeckej
vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu zorganizuje
a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám.
Dĺžka podpory: 7 – 12 dní
DAAD hradí: 50 eur na osobu a deň, poistenie pre celú
skupinu
Uzávierka žiadostí:
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla)
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla)
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici januára)
Podávanie žiadosti prebieha online na
http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/
gruppenreisen/05028.de.html
Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti vrátane rozpočtu a zoznamu účastníkov
2. odôvodnenie a popis programu – podrobný program
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu
(odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná
formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.)
3. časový plán (formou tabuľky)
4. popis prípravy cesty po obsahovej stránke
(napr. prípravné semináre)
5. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou,
predovšetkým s VŠ

Studierenden in Deutschland

Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia.
Žiadosti o ﬁnančnú podporu podáva nemecký partner priamo na
adresu DAAD v Bonne.
Dĺžka pobytu: 7 -12 dní
DAAD hradí: 50 eur na osobu a deň, poistenie pre celú
skupinu
Uzávierka žiadostí:
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla)
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla)
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici januára)
Podávanie žiadosti prebieha online na http://www.daad.de/
hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.
de.html
Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti vrátane rozpočtu a zoznamu účastníkov
2. odôvodnenie a popis programu – podrobný program
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu
(odborná + poznávacia časť (nestačí všeobecná
formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.)
3. časový plán (formou tabuľky)
4. popis prípravy cesty po obsahovej stránke
(napr. prípravné semináre)
5. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou,
predovšetkým s VŠ
Prax pre študentov prírodných a technických vied,
poľnohospodárstva a lesníctva – Praktikantenplätze

für ausländische Studierende der Natur- und
Ingenieurwissenschaften sowie der Land- und Forstwirtschaft
Prax pre študentov v uvedených odboroch sprostredkúva
IAESTE (International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience).
Dĺžka pobytu: 2 – 3 mesiace
Štipendium zahŕňa: 615 eur/mesiac
Bližšie informácie na adrese:
IAESTE Slovensko, Vazovova 5, 812 43 Bratislava
tel.: 02/5729 4495, fax: 02/5729 4476,
e-mail: nc@iaeste.sk, www.iaeste.sk
Viceprezident pre zahraničie: Martin Bánik,
tel.: 0902 974 360, e-mail: martin.banik@iaeste.org
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Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných
projektoch – Projektbezogener Personenaustausch

Požiadavky na uchádzača: vysoko kvaliﬁkovaní mladí vedeckí
pracovníci

DAAD, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Slovenská akadémia vied vypisujú každoročne program
výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi
Slovenskou republikou a Nemecku spolkovou republikou.

Štipendium zahŕňa: 2 250 eur/mesiac, cestovné, poistenie,
príp. príspevok na rodinu, prípravný jazykový kurz v Nemecku

Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými
a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená
vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých
a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných
výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa
pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie
a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov,
doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre
všetky špecializácie a smery.
Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký
projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci
z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné
a pobytové náklady súvisiace s výmenou zúčastnených
výskumných skupín.
Základné ﬁnancovanie projektu (osobné a vecné náklady na
oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov.
Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na
materiál, atď.) nemôžu byť hradené.
Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je
dva roky. Podpora projektu v druhom roku závisí od výsledkov
dosiahnutých počas prvého roka projektu.
Uzávierka žiadostí: spravidla v júli na MŠVVaŠ SR alebo
SAV
Začiatok poskytovania podpory: od januára nasledujúceho roka
Bližšie informácie a formuláre žiadostí sú dostupné na
www.minedu.sk alebo na www.sav.sk.
Berlínsky program pre umelcov – Berliner

Künstlerprogramm

Program umožňuje umelcom (sochárom, maliarom,
spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať
o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta.
Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia,
vytvorenie kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami
kultúrneho života. Štipendisti budú dostávať štipendium
na pokrytie životných nákladov a budú mať zabezpečené
ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).
Uzávierka žiadostí (pre nasledujúci rok): spravidla
1. januára na DAAD v Berlíne
Bližšie informácie: www.daad-berlin.de.
Postdoktorandský program Roche Diagnostics
– Roche Diagnostics Postdoktoranden Programm
Štipendiá na výskumné pobyty v renomovaných
biotechnologických centrách Penzberg pri Mníchove
a v Mannheime so zameraním na diagnostiku sú určené
pre vedeckých pracovníkov z odborov: chémia, biochémia,
molekulárna biológia, celulárna biológia, bioinformatika
a biotechnológia.
Uzávierka žiadostí: priebežne v SAIA alebo priamo poštou
v DAAD: DAAD, Referat 521, Postfach 20 04 04, D-53134 Bonn
Dĺžka pobytu: 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia na
24 mesiacov)

Poznámky k podkladovým materiálom:
Nevyžadujú sa znalosti nemeckého jazyka. Prikladajú sa
odporúčania od 2 VŠ učiteľov. V zelenom formulári DAAD
sa nevypĺňajú body 7 a 9, v bode 10 sa neudáva odborná
motivácia, ale podrobný popis doterajšej vedeckej činnosti
uchádzača. Uchádzač si v bode 10 taktiež zvolí výskumnú tému
+ 2 náhradné témy.
Bližšie informácie: pharma@daad.de, tel.: +49-228/8 82 339
Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo
a astronautiku (DLR) pre doktorandov, postdoktorandov
a vedeckých pracovníkov – DLR-DAAD-Research Fellowship
Nemecké centrum pre letectvo a astronautiku (Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) vypisuje v spolupráci
s DAAD štipendiá DLR-DAAD-Research Fellowship. Cieľom

programu je pritiahnuť do Nemecka špičkových zahraničných
doktorandov, postdoktorandov a skúsených vedeckých
pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
v ústavoch DLR v oblasti aeronautiky, vesmíru, dopravy
a energie. Vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka,
znalosť nemeckého jazyka je vítaná.
Typ A:
Cieľová skupina: doktorand
Podmienky: VŠ vzdelanie, vek do 32 rokov
Typ pobytu: doktorát v Nemecku
Trvanie v mesiacoch: 36
Štipendium: 1 467 eur/mesiac + príp. príspevok na
cestovné, zdravotné poistenie, rodinu
Typ B:
Cieľová skupina: postdoktorand
Podmienky: PhD štúdium ukončené pred max. 2 rokmi
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie v mesiacoch: 6 – 24
Štipendium: 1 840 eur/mesiac
Typ C:
Cieľová skupina: vedecký pracovník
Podmienky: pôsobiaci na VŠ alebo vo výskume, principiálne
s ukončeným PhD štúdiom
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie v mesiacoch: 1 – 3
Štipendium: 2 240 eur/mesiac

Uzávierka žiadostí: v závislosti od typu pobytu
a pozície – Aktuálne pozície a uzávierky sa nachádzajú v časti
Current Offers (http://www.daad.de/deutschland/foerderung/
ausschreibungen/09144.de.html)
Bližšie informácie:
DAAD – Referat 522
Postfach 200404
D-53134 Germany
tel.: +49 228 882 623
fax: +49 228 882570
e-mail: specialprogrammes522@daad.de
http://www.daad.de/dlr
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ŠTATISTIKA ÚSPEŠNOSTI SLOVENSKÝCH UCHÁDZAČOV O ŠTIPENDIJNÉ POBYTY DAAD
2009/2010

2010/2011

2011/2012

Počet

Počet

Počet

Typ štipendia/Rok

Ročné štipendium

uchádzačov

udelených
štipendií

uchádzačov

udelených
štipendií

uchádzačov

udelených
štipendií

22

8

30

8

57

10

výskumný pobyt pre doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov (7 – 10 mesiacov)

(2)

(1)

(1)

(1)

(4)

(1)

študijný pobyt pre absolventov vysokých škôl

(20)

(7)

(27)

(7)

(44)

(8)

(0)

(0)

(2)

(0)

(9)

(1)

študijný pobyt pre absolventov umeleckých
vysokých škôl *
Celé doktorandské štúdium

2

1

2

1

4

1

8

5

10

5

11

5

Germanisti (1 – 3 mesiace) štipendiá na
vypracovanie záverečnej práce

10

10

10

7

10

8

Vedecké pobyty pre učiteľov VŠ a vedeckých
pracovníkov (1 – 3 mesiace), vrát. opätovných
pozvaní

11

4

6

4

12

8

Letné kurzy pre študentov vysokých škôl

83

30

92

30

57

30

CELKOM

136

58

150

55

151

62

Výskumné štipendium (1 – 6 mesiacov) pre

doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

* Žiadosti zasielané uchádzačmi priamo do DAAD.

Udelené štipendiá DAAD na akademický rok 2011/2012
Študijné štipendiá pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín
(meno, priezvisko, domáca inštitúcia/fakulta, prijímajúca inštitúcia
1. Bc. Ján Juriga, Univerzita Komenského v Bratislave/Fakulta managementu, Universität Münster
2. Zuzana Zelenková, Ekonomická univerzita v Bratislave/Fakulta medzinárodných vzťahov, Martin uther Universität
Halle-Wittenberg
3. Dagmara Langová, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta, Otto Friedrich Universität Bamberg
4. Bc. Silvia Chválová, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta, Otto Friedrich Universität Bamberg
5. Michal Zatkalík, Slovenská technická univerzita v Bratislave/Fakulta elektrotechniky a informatiky, Freie Universität Berlin
6. Bc. Katarína Tebeláková, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta, Ruprecht Karls Universität Heidelberg
7. Dana Mozolová, Slovenská technická univerzita v Bratislave/Stavebná fakulta, Technische Universität Darmstadt
8. Mgr. Peter Glézl, LL.M., Univerzita Komenského v Bratislave/Právnická fakulta, Bucerius Law School
Umelecké štipendiá
(meno, priezvisko, prijímajúca inštitúcia)
1. Miroslava Choborová, TU Košice/Fakulta umení, TU Berlin
Štipendiá na celé doktorandské štúdium
(meno, priezvisko, domáca inštitúcia/fakulta, prijímajúca inštitúcia)
1. Mgr. Judit Minczinger, Freie Universität Berlin/Philosophie und Geisteswissenschaften
Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty
(meno, priezvisko, domáca inštitúcia, prijímajúca inštitúcia)
1. Dipl. Des. Zuzana Šebeková, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave (Textilný dizajn), Fraunhofer-Institut
für Werkstoffmechanik (-IWM)
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Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty
(meno, priezvisko, domáca inštitúcia/fakulta, prijímajúca inštitúcia)
1. Mgr. Ľubomír Dunaj, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta, Johann Wolfgang Goethe Universität
Frankfurt am Main
2. RNDr. Gabriela Rusnáková, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach/Prírodovedecká fakulta, Johannes Gutenberg Universität,
Mainz
3. Ing. Ivan Šalitroš, PhD., Slovenská technická univerzita v Bratislave/Fakulta chem. a potravinárskej technológie, Karlsruhe
Institut für Technologie
4. Ing. Martin Liptaj, Technická univerzita v Košiciach/Fakulta elektrotechniky a informatiky, Technische Universität Ilmenau
5. Mgr. Rudolf Medek, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta, Martin Luther Universität Halle-Wittenberg
Výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov
(meno, priezvisko, domáca inštitúcia/fakulta, prijímajúca inštitúcia)
1. Ing. Daniel Halaj, PhD., Technická univerzita vo Zvolene/Lesnícka fakulta, Univerzität Göttingen
2. Mgr. Monika Straňáková, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Filozoﬁcká fakulta, Univerzita Osnabrück
3. Ing. Lucia Račková, PhD., Slovenská akadémia vied/Ústav experimentálnej farmakológie SAV, Friedrich Schiller Universität
Jena
4. RNDr. Erika Turianicová, PhD., Slovenská akadémia vied/Ústav geotechniky SAV, Karlsruhe Institute of Technology
5. Ing. Vladimír Girman, PhD., Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach/Prírodovedecká fakulta, Deutsches Elektronen
Synchrotron DESY
6. PaedDr. Oľga Wrede, PhD., Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Filozoﬁcká fakulta, Fachhochschule Köln
7. Mgr. et Mgr. Art. Barbara Balážová, PhD., Slovenská akadémia vied/Ústav dejín umenia SAV, Universität
Erlangen-Nürnberg
8. doc. Mgr. Michal Chabada, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta, Albertus Magnus Institut Bonn

Náhradníci:
Mgr. Peter Barta, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta, Deutsches Archäologisches Institut
Doc. Ing. Róbert Debnár, PhD., Technická univerzita v Košiciach/Fakulta výrobných technológií, IPA Stuttgart
Študijné štipendiá na vypracovanie záverečnej práce pre študentov germanistiky
(meno, priezvisko, domáca inštitúcia/fakulta, prijímajúca inštitúcia)
1. Bc. Katarína Batková, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta, Eberhard Karls Universität Tübingen
2. Bc. Helena Mikulová, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta, Universität Heidelberg
3. Radoslav Páleš, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta, Bergische Universität Wuppertal
4. Bc. Miriam Kravcová, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta, Universität Trier
5. Bc. Ivan Ištok, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta, Institut für Deutsche Sprache
6. Bc. Mária Figlárová, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta, Institut für Deutsche Sprache
7. Bc. Petra Papiežová, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta, Universität Saarbrücken
8. Bc. Anna Galušová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Filozoﬁcká fakulta, Albert Ludwigs Universität Freiburg
Štipendiá na letné jazykové kurzy
(meno, priezvisko, univerzita/fakulta)
1. Lenka Fogeltonová, Ekonomická univerzita v Bratislave/Národohospodárska fakulta
2. Bc. Jana Drutarovská, Ekonomická univerzita v Bratislave/Fakulta medzinárodných vzťahov
3. Jana Smreková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/Ekonomická fakulta
4. Mária Hýllová, Katolícka univerzita v Ružomberku/Filozoﬁcká fakulta
5. Jens Kušnír, Katolícka univerzita v Ružomberku/
6. Michaela Hajasová, Katolícka univerzita v Ružomberku/Filozoﬁcká fakulta
7. Ivana Jombíková, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta
8. Veronika Kurucová, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta
9. Iveta Poláková, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta
10. Bc. Marek Kolodzej, Univerzita Komenského v Bratislave/Právnická fakulta
11. Milan Potočár, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta
12. Zuzana Maľaková, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta
13. Eva Jenčová, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta
14. Simona Jonnerová, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta
15. Thanakon Tiwawong, Ekonomická univerzita v Bratislave/Fakulta medzinárodných vzťahov
16. Veronika Hudecová, Ekonomická univerzita v Bratislave/Fakulta hospodárskej informatiky
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17. Noémi Forró, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta
18. Tomáš Omasta, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta
19. Bc. Lucia Botková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Filozoﬁcká fakulta
20. Bc. Tatiana Šteklová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre/Filozoﬁcká fakulta
21. Juraj Gerbel, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta
22. Martina Lukačíková, Ekonomická univerzita v Bratislave/Fakulta medzinárodných vzťahov
23. Bc. Matej Janoska, Ekonomická univerzita v Bratislave/Fakulta podnikového manažmentu
24. Veronika Sobolova, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici/Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
25. Bc. Regina Fodorová, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta
26. Csilla Nagyová, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta
27. Bc. Juraj Mózes, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta
28. Lívia Lešková, Ekonomická univerzita v Bratislave/Fakulta medzinárodných vzťahov
29. Réka Morvayová, Ekonomická univerzita v Bratislave/Obchodná fakulta
30. Zuzana Servanská, Univerzita Komenského v Bratislave/Filozoﬁcká fakulta
Náhradníci:

Ján Kochan, Prešovská univerzita v Prešove/Filozoﬁcká fakulta
Ondrej Zátopek, Ekonomická univerzita v Bratislave/Fakulta medzinárodných vzťahov
Veronika Vaškebová, Ekonomická univerzita v Bratislave/Fakulta medzinárodných vzťahov

Na portáli DAAD záujemcovia zo zahraničia okrem informácií o štúdiu v Nemecku môžu vyhľadávať
štipendiá: http://www.daad.de/deutschland/foerderung/stipendiendatenbank/00462.en.html, ako aj
študijné programy: http://www.daad.de/deutschland/studienangebote/international-programmes/07535.en.html
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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V NEMECKU – ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE
Nemecko je po USA a Veľkej Británii treťou najpopulárnejšou
krajinou medzi zahraničnými študentmi.
Pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v Nemecku sme
pripravili niekoľko základných informácií a webových stránok, na
ktorých získajú podrobnejšie informácie.
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje vyše 300 vzdelávacích
inštitúcií. Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné.
Rok štúdia na súkromných školách môže stáť od 6 000 do
10 000 eur. Keďže Nemecko, rovnako ako Slovensko, je členom
Európskej únie, vo všeobecnosti platí, že slovenskí občania
môžu v Nemecku študovať za rovnakých podmienok ako
nemeckí študenti.
Dvoma dôležitými predpokladmi na prijatie sú:
1. v Nemecku uznávané maturitné vysvedčenie
- pod toto patrí:
a) maturitné vysvedčenie, ktoré bolo od roku 1994 možné
získať na všeobecnovzdelávacích slovenských gymnáziách.
Toto je v Nemecku automaticky uznávané, ale musí byť do
nemeckého jazyka preložené úradným prekladateľom.
b) iné vysvedčenia o ukončení školy (napr. zo strednej
odbornej školy). Tieto nie sú rovnocenne uznávané, k nim je
potrebné v Nemecku pred začatím štúdia, resp. po ukončení
jednoročného odborného jazykového kurzu v Nemecku
(Studienkolleg) zložiť skúšku o znalosti nemeckého jazyka,
alebo sa musí súčasne k vysvedčeniu o ukončení štúdia
predložiť dôkaz o prijatí na vysokú školu na Slovensku.

2. Dôkaz o dostačujúcich znalostiach nemeckého jazyka
- toto je možné preukázať:
a) dokladom o absolvovaní jazykovej skúšky na vysokej
škole
b) diplomom o absolvovaní skúšky z nemeckého jazyka
na Goetheho inštitúte (malý nemecký jazykový diplom,
resp. centrálna jazyková skúška vyššieho stupňa)
c) jazykovým diplomom, ktorý je možné získať na rôznych
slovenských gymnáziách (nemecký jazykový diplom
druhého stupňa).
Najdôležitejším kontaktným orgánom vysokej školy pre
zahraničných študentov je zahraničné oddelenie (Das
Akademische Auslandsamt). Oddelenie poskytuje poradenstvo
zahraničným študentom o študijných možnostiach
a požiadavkách prijatia na štúdium. Odporúča sa, aby
zahraniční študenti kontaktovali oddelenie najneskôr pol roka
(najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným nástupom na
študijný pobyt a zistili si potrebné náležitosti prijatia.
Na niektoré študijné odbory (medicína, veterinárstvo,
stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové
hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím,
lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných
miest („numerus clausus“). Záujemcovia o tieto odbory musia
prejsť výberovým konaním, v ktorom sa prihliada na ich
študijný priemer na maturitnom vysvedčení a dĺžku uchádzania
sa o zvolený odbor. Pre zahraničných uchádzačov je vyhradený
určitý počet miest. Občania členských krajín EÚ sa na tieto
odbory hlásia spolu s nemeckými uchádzačmi prostredníctvom
Nadácie pre prijímanie na vysoké školy (Stiftung für
Hochschulzulassung) on-line na www.hochschulstart.de .

Informácie o štúdiu v jednotlivých spolkových krajinách:
Bádensko-Württembersko Baden-Württemberg

http://www.studieninfo-bw.de/
Bavorsko Bayern
http://www.studieren-in-bayern.de/
Berlín a Brandenbursko Berlin und Brandenburg
http://www.studieren-in-bb.de/
Brémy Bremen
http://www.bremen.de/929004
Hamburg Hamburg
http://www.wissenschaft.hamburg.de/index.php/article/detail/1020
Hesensko Hessen
http://www.hessen.de/irj/hessen_Internet?cid=65d736b9abbb0d34f68769f58e22c153
Meklenbursko-Predpomoransko Mecklenburg-Vorpommern
http://www.regierung-mv.de/cms2/Regierungsportal_prod/Regierungsportal/de/bm/Themen/Hochschule_und_Studium/index.jsp
Dolné Sasko Niedersachsen
http://www.studieren-in-niedersachsen.de/
Severné Porýnie-Vestfálsko Nordrhein-Westfalen
http://www.innovation.nrw.de/studieren_in_nrw/index.php
Porýnie-Falcko Rheinland-Pfalz
http://www.mbwjk.rlp.de/wissenschaft/studieren-in-rheinland-pfalz/
Sársko Saarland
http://www.saarland.de/5350.htm
Sasko Sachsen
Základné informácie o štúdiu záujemcovia nájdu aj na stránke
http://www.studieren.sachsen.de/
nemeckého veľvyslanectva http://www.pressburg.diplo.de/
Sasko-Anhaltsko Sachsen-Anhalt
Vertretung/pressburg/sk/06/Studieren__in__Deutschland/__
http://www.studieren-in-sachsen-anhalt.de/
Studieren__in__Deutschland.html 
Šlezvicko-Holštajnsko Schleswig-Holstein
http://www.schleswig-holstein.de/Wissenschaft/DE/ServiceStudieninteressierteStudierende/ServiceStudieninteressierteStudierende
_node.html
Durínsko Thüringen
http://www.thueringen.de/de/tkm/wissenschaft/studium/
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Zahraniční študenti pri uchádzaní sa o štúdium v Nemecku môžu
využiť službu assist (Pracovný a servisný bod pre medzinárodné
žiadosti o prijatie na štúdium – Arbeits- und Servicestelle für
internationale Studienbewerbungen). V súčasnosti služby
assit využíva vyše 120 nemeckých vysokých škôl zo všetkých
16 spolkových krajín. Ide však o spoplatnenú službu – bližšie
informácie záujemcovia získajú na http://www.uni-assist.de. 
Informácie o možnostiach štúdia záujemcovia získajú na
viacerých portáloch, napríklad Nemeckej akademickej výmennej
služby www.daad.de, Deutschen Studentenwerks

www.internationale-studierende.de 
alebo Inobis http://www.inobis.de 

Na stránke http://www.freie-studienplaetze.de  bývajú
od začiatku semestra zverejnené neobsadené miesta na
nemeckých vysokých školách.

Zahraniční záujemcovia o štúdium v Nemecku môžu absolvovať
štandardizovanú skúšku TestAS (Test für Ausländische
Studierende/Test for Academic Studies). S dobrými výsledkami
môžu zvýšiť svoje šance na prijatie. Na skúšku, ktorá bude
12. novembra 2011, sa možno registrovať od 15. augusta do
10. októbra 2011. Bližšie informácie http://www.testas.de 

Na stránke www.studienwahl.de  sú informácie
o študijných programoch na nemeckých vysokých školách.
Záujemcovia tu nájdu aj zoznam vysokých škôl podľa miesta
sídla, ako aj vyhľadávaciu databázu študijných programov
podľa viacerých kritérií.
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V júni 2011 vydala SAIA, n. o., v tlačenej podobe bulletin
Štipendiá a granty 2012/2013, ktorý obsahuje informácie
o štipendiách a grantoch do vyše 50 krajín sveta.

SAIA, n. o.

SLOVENSKÁ
AKADEMICKÁ
INFORMAČNÁ
AGENTÚRA

Štúdium v zahraničí

Bulletin si môžete kúpiť v SAIA, n. o., Bratislava a jej regionálnych pracoviskách alebo
objednať e-mailom na adrese bulletin@saia.sk (do predmetu uveďte Objednávka
Štipendiá a granty). Cena je 1,50 € pri osobnom odbere na pracovisku, pri požiadavke
na zaslanie poštou sa účtuje navyše poplatok 1 € za poštovné a balné. Bulletin je
možné si stiahnuť v elektronickej podobe na www.saia.sk.
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Informácie o štúdiu vo vybraných
krajinách
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testy



Užitočné informácie
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a granty
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Výskum v zahraničí


Štipendiá a granty (databáza)



Národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov



Európsky portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov



Centrálny informačný portál pre
výskum, vývoj a inovácie



CORDIS – Informačný servis pre
výskum a vývoj Európskych
spoločenstiev



V tomto čísle bulletinu vás chceme upozorniť na cieľové skupiny štipendií, na ktoré
prijíma žiadosti SAIA, n. o., ako aj termíny uzávierok žiadostí. Upozorňujeme, že ide
o predpokladané termíny podávania žiadostí. Aktuálne informácie sú zverejňované
v databáze štipendií na www.saia.sk.
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Cieľové skupiny štipendií (v čase poberania štipendia), na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o.
študent vysokej školy
(bakalárske
štúdium)

(magisterské/inžinierske
štúdium, postgraduálne
štúdium)

3. stupeň

(doktorandské
štúdium)

VŠ učiteľ/
výskumný
pracovník

ostatné

Belgicko











Bielorusko









20. marec 2012

Bulharsko









3. február 2012

krajina

1. stupeň

Cyprus

2. stupeň

termín uzávierky

17. február 2012







24. február 2012

Česká republika









17. február 2012

Čína









10. február 2012

Egypt









6. marec 2012





31. január 2012

Grécko









17. február 2012

Chorvátsko









India











20. január, 18. apríl 2012

Izrael









4. november 2011

Japonsko









30. máj 2012









Fínsko

Kazachstan



Kórejská republika

1. marec 2012
február 2012

Litva







Luxembursko







Macedónsko







Maďarsko















Mexiko

14. február 2012

1. marec 2012




16. marec 2012
15. február 2012
9. marec 2012



7. október, 21. október 2011

Moldavsko









27. január 2012

Nemecko









15. november 2012

Poľsko









24. február 2012

Rakúsko









15. marec, 15. október 2012

Rumunsko









Ruská federácia









Slovinsko









6. marec 2012

Srbsko









24. február 2012

Švajčiarsko









30. november 2011

Turecko









23. február, 27. apríl 2012

Ukrajina









20. marec 2012
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3. február 2012


10. február 2012, apríl 2012

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

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

a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta v trvaní maximálne 1 rok.
Uzávierka: 31. október 2011 on-line na www.stipendia.sk

CEEPUS
(členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko,
Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine)
 štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012 pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty v letnom semestri 2011/2012 pre vysokoškolských učiteľov

Uzávierka: 31. október 2011 (uchádzači, ktorých škola je zapojená do programu)
30. november 2011 (uchádzači, ktorých škola nie je zapojená do programu – freemoveri)
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

Medzinárodný vyšehradský fond/Vyšehradský rezidenčný program pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2011
Výmenný program pre umelcov a prijímajúce inštitúcie zo všetkých oblastí umenia. Program podporuje 3-mesačné pobyty
umelcov z krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko) v inštitúciách so sídlom v inej krajine V4.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org
Program Erasmus Mundus/Štipendiá na spoločné magisterské a doktorandské programy
Uzávierka: v priebehu posledného štvrťroka 2011
Program Európskej únie Erasmus Mundus je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania
medzi krajinami Európskej únie a tretími krajinami (mimo EÚ, EFTA a kandidátskych krajín). Vysokoškolskí študenti sa môžu
uchádzať v rámci Akcie 1 o štipendiá na spoločné magisterské (Erasmus Mundus Masters Courses – EMMCs) a doktorandské
(Erasmus Mundus Joint Doctorates – EMJDs) programy, ktoré ponúkajú konzorciá vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií.
Zoznam ponúkaných programov na akademický rok 2012/2013 má byť zverejnený v septembri 2011.
Bližšie informácie:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nádacie pre rozvoj vzdelávania pre študentov 1. ročníka vysokých škôl v ČR
Uzávierka: 15. september 2011
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci.html
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 FÍNSKO
Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni
Uzávierka: 31. október 2011
Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry na štúdium na fínskej univerzite a zber materiálu vo Fínsku na
diplomovú prácu. Maximálna dlžka štipendia je jeden semester (5 mesiacov), výška štipendia je 800 eur/mesiac. Štipendium
administruje fínske Centrum pre medzinárodné mobility CIMO.
Bližšie informácie: http://www.cimo.ﬁ/programmes/ﬁnnish_language_and_culture/support_to_students_outside_ﬁnland/
scholarships_to_masters_students_in_ﬁnnish

(www.cimo.sk; Programmes/Programmes: Finnish Language and Culture/Support to students outside Finland/Scholarships to Master’s students
in Finnish)

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2011
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships

 JAPONSKO
Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. august 2011
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif
Výskumné štipendiá Canon Foundation
Uzávierka: 15. september 2011
Štipendium je určené postgraduantom a postdoktorandom, pričom od udelenia magisterského alebo doktorandského titulu
neuplynulo viac ako 10 rokov. Štipendium sa udeľuje na 3 až 12 mesiacov.
Bližšie informácie: http://www.canonfoundation.org/

 MEXIKO
Štipendiá Mexickej vlády
Uzávierka: 7. október 2011 (štipendiá vyplývajúce zo Štipendijného programu 2012)
21. október 2011 (štipendiá vyplývajúce zo Štipendijného programu 2011)
Mexická vláda ponúka v rámci Štipendijného programu 2011 viacero štipendií na špeciálne programy uvedené vo výzve
zverejnenej na http://becas.sre.gob.mx/. Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný a pozývací list
z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v danom odbore podľa typu štipendijného programu. Pobyty možno realizovať
v rámci akademického roka 2011/2012.
● 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov
● 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)
● 1- až 6- mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného štúdia
na univerzite
● Odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie informácií
o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)
● Prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Lectures)
● Program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie a manažmentu
vzdelávania
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Mexická vláda v rámci Štipendijného programu 2012 ponúka viacero štipendií. Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk
a mať akceptačný list z prijímajúcej inštitúcie – o štipendium možno žiadať len na pobyt na vybraných inštitúciách
a v programoch uvedených vo výzve mexickej vlády, ktorá je zverejnená na http://becas.sre.gob.mx/ (Bilateral Programs).
Pobyty možno realizovať v rámci akademického roka 2012/2013.
● 1-semestrálny pobyt pre študentov na 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského štúdia (v rámci výmenného programu univerzít)
● ročný špecializačný pobyt na prehĺbenie špecializácie v odbore
● ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny (s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov)
● celé štúdium 2. stupňa VŠ štúdia (štipendium sa poskytuje na 1 rok s možnosťou predĺženia)
● celé doktorandské štúdium (štipendium sa poskytuje na 1 rok s možnosťou predĺženia)
● 1- až 12-mesačný výskumný alebo postgraduálny odborný pobyt pre doktorandov a výskumných pracovníkov
Pohovory s uchádzačmi, ktorí si podajú žiadosť o štipendiá v rámci Štipendijného programu 2012, budú 20. októbra 2011.

 NEMECKO
Štipendijný program nadácie Mummert pre ekonomické, technické a prírodovedné disciplíny
Uzávierka: 1. november 2011
Nadácia Beatrice a Rochus Mummert (www.mummert-stiftung.de) v spolupráci s Nadáciou Roberta Boscha ponúka štipendijné
pobyty pre študentov ekonomických, technických a prírodovedných disciplín na Univerzite v Kolíne – www.uni-koeln.de
a Technickej vysokej škole v Aachene – www.rwth-aachen.de. Študenti budú zaradení do riadneho vysokoškolského štúdia
a štipendium im bude udelené na dokončenie štúdia a získanie titulu master. V rámci štipendijného pobytu absolvujú štipendisti
prax vo vybraných nemeckých ﬁrmách.
Dĺžka pobytu: 3 roky (štipendium sa udeľuje najprv na jeden akademický rok a je možné ho predĺžiť na dobu potrebnú pre
dokončenie štúdia).
O štipendium sa môžu uchádzať študenti 3. a 4. ročníkov technických a ekonomických disciplín, ktorí by spravidla mali mať
štúdium ukončené záverečnou skúškou (bakalár). Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky, presvedčivá motivácia
pre plánovaný študijný pobyt, leadership, veľmi dobré znalosti nemeckého a anglického jazyka, spoločenská a sociálna
angažovanosť, záujem o šport a kultúru, vek do 24 rokov pri nástupe na štipendijný pobyt
Štipendium zahŕňa: 800 eur/mesiac v prvom roku, 825 eur/mesiac v druhom roku, 850 eur/mesiac v treťom roku, osobný
počítač, príplatok na cestovné a poistenie, príplatok na študijný materiál, príp. príplatok na nájomné, prémie pri dobrých
študijných výsledkoch a krátkom študijnom čase, možnosť získania príspevku na praktikum.
Nadácia očakáva, že sa štipendista po ukončení študijného pobytu vráti na Slovensko a zamestná sa v slovenskej ﬁrme, verejnej
správe alebo vysokej škole. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor s uchádzačmi na Slovensku a v Nemecku.
Bližšie informácie: www.mummertstiftung.de
Koordinátorka programu:
Edith Wolf (Robert Bosch Stiftung, mummertstipendium@bosch-stiftung.de, www.bosch-stiftung.de)
Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
Uzávierka: 1. september 2011
Copernicus ponúka semestrálne štipendiá pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Štipendisti sú
umiestnení na Humboldt Universität Berlin alebo Ludwig Maximilians Universität München. Počas posledných dvoch mesiacov
absolvujú študenti prax vo vybranej organizácii alebo ﬁrme. O štipendium sa môžu uchádzať študenti z odboru právo,
politológia, medzinárodné vzťahy, ekonómia, spoločenské a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt
ukončené štyri semestre štúdia. Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, mesačné vreckové, poistenie, cestovné náklady.
Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN) – The Fellowship Programme pre absolventov VŠ
a postdoktorandov
Uzávierka: 7. september 2011
Bližšie informácie: https://ert.cern.ch
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 USA
Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF)
Uzávierka: 15. október 2011
Slovensko-americká nadácia (Slovak-American Foundation) ponúka štipendiá v rámci dvoch programov:
Profesionálna prax
Profesionálna stáž pre študentov a čerstvých absolventov umožňuje záujemcom získať pracovné skúsenosti v dynamických
firmách a rôznych mestách ako napr. New York, Washington, Chicago alebo San Diego. SAF poskytuje štipendium na
6-mesačnú alebo 12-mesačnú stáž (internship).
Vedecko-výskumná prax
Program umožňuje vedúcim univerzitným a výskumným pracovníkom vykonávať nezávislé alebo spoločné výskumné
projekty v USA. SAF podporuje projekty až do výšky 60 000 USD za jeden rok. Toto štipendium umožňuje profesorom
a univerzitným výskumníkom zobrať so sebou rodinu.
Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org
Štipendijný program Huberta H. Humphreyho
Uzávierka: 8. september 2011
Program dáva skúseným odborníkom možnosť 10-mesačného štúdia na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou.
Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj, financie
a bankovníctvo, manažment ľudských zdrojov, poľnohospodársky rozvoj a ekonomika, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka
(vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných osnov atď.) Podmienkou je minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie
Uzávierka: 13. október 2011
Granty možu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre
pre výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou
v oblasti klinickej medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk
Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award
Uzávierka: 31. október 2011
Program umožňuje absolvovať krátkodobé pobyty (3 – 4 týždne) na University of Michigan, USA (www.umich.edu). O grant
sa môžu uchádzať vysokoškolskí pedagógovia, ktorí prednášajú na slovenských vysokých školách a univerzitách. Uchádzači
môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt na University of
Michigan. Kandidáti musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka.
Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie, zdravotné poistenie a diéty. Štipendiá sú udeľované vďaka finančnému daru
pána Ronalda Weisera, bývalého veľvyslanca USA v Slovenskej republike a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.ii.umich.edu/wcee/
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 NOVÉ ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
 Portál o doktorandskom štúdiu v Európskej únii – http://www.promodoc.eu
Na novom portáli záujemcovia nájdu informácie o doktorandom štúdiu
v jednotlivých krajinách Európskej únie, ako aj o programoch určených
pre doktorandov.

 Výzvy 7. rámcového programu na novom portáli
http://ec.europa.eu/research/participants/portal
Európska komisia prechádza na nový systém komunikácie prostredníctvom
webových stránok v oblasti výskumu a inovácií – všetky on-line služby
týkajúce sa 7. rámcového programu budú postupne v priebehu rokov 2011
a 2012 rozdelené medzi 3 hlavné portály:
• „Výskum a inovácie“ na portáli Európskej únie „Europa“ – http://ec.europa.eu/research
Zverejňuje všeobecné informácie o politikách, iniciatívach a špecifických programoch EÚ
v oblasti výskumu určené širokej verejnosti;
• „CORDIS“ (Community Research and Development Information Service) – http://cordis.europa.eu
slúži na šírenie informácií o výskumných projektoch financovaných EÚ, ich výsledkoch a využití;
• „Portál pre riešiteľov projektov“ (Participant Portal) – http://ec.europa.eu/research/participants/portal
jeho prostredníctvom prebieha interakcia s používateľmi zapojenými do výskumných
a inovačných projektov financovaných EÚ a poskytuje aj informácie o možnostiach
financovania takýchto projektov.
Na základe tohto nového rozdelenia sa „Portál pre riešiteľov projektov“ stáva jedinou webovou stránkou, kde budú
zverejnené všetky výzvy 7. rámcového programu a doterajšie služby tohto typu poskytované na portáli „CORDIS“
sú už presmerované na nový portál.

 EURÓPSKA CENA PRE ŽENY VÝSKUMNÍČKY – INOVÁTORKY
Európska komisia vyhlásila súťaž pre ženy výskumníčky – inovátorky „EU Prize for Women Innovators“, v rámci
ktorej budú ocenené tri výskumníčky. O cenu sa môžu uchádzať úspešné ženy, ktoré počas svojej vedeckej kariéry
boli príjemkyňami finančných prostriedkov na projekty v rámci rámcových programov pre výskum (FP) alebo
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP).
Uzávierka on-line prihlášok je 20. septembra 2011 na www.ec.europa.eu/women-innovators
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/women-i-ol.html

 7. RÁMCOVÝ PROGRAM NAHRADÍ PROGRAM HORIZONT 2020
Komisárka pre výskum a inovácie Máire Geoghegan-Quinn v júni oznámila, že budúci program EÚ na financovanie
výskumu a inovácií sa bude volať „Horizont 2020 – rámcový program pre výskum a inovácie“. Program nadobudne
účinnosť 1. januára 2014, po skončení 7. rámcového programu, ktorý končí 31. decembra 2013.
Horizont 2020 bude integrovaný systém financovania, ktorý bude pokrývať všetky oblasti výskumu a inovácií,
ktoré sa v súčasnosti poskytujú prostredníctvom rámcového programu pre výskum a technický rozvoj (FP),
konkurencieschopnosť a inovácie (CIP) a prostredníctvom Európskeho inštitútu pre inovácie a technológie (EIT).
Podpora výskumu a inovácií sa má zamerať jasne na riešenie globálnych výziev.
V užšom výbere boli tri názvy. Z celkového počtu 8 318 hlasov Horizont 2020 získal 3 055 hlasov, Imagine 2020
získal 2 785 a Discover 2020 dostal 2 478 hlasov.
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 VÝZVA EURÓPSKEJ VÝSKUMNEJ RADY: ERC STARTING GRANTS
Európska výskumná rada (ERC) zverejnila výzvu v rámci „ERC Starting Grants“ na predkladanie návrhov na
vynikajúce výskumné projekty zo všetkých vedeckých disciplín zameraných na rozšírenie vedeckých a technických
poznatkov. Uchádzať sa môžu najlepší vedeckí pracovníci s 2 až 12 rokmi praxe po získaní tituluPhD. akejkoľvek
národnosti a kdekoľvek na svete, ak ich ERC projekt bude realizovaný vo verejnej alebo súkromnej inštitúcii so
sídlom v členskom štáte EÚ alebo pridruženej krajine. Granty sú až na dobu 5 rokov.
Uzávierky žiadostí: fyzikálne vedy: 12. október 2011, vedy o živote: 9. november 2011, sociálne a humanitné vedy:
24. november 2011.
Bližšie informácie:
http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/ideas?callIdentiﬁer=ERC-2012-StG_20111012

 NOC VÝSKUMNÍKOV 2011
Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity pripravuje festival vedy Noc výskumníkov 2011, ktorý
sa uskutoční 23. septembra 2011. Podujatia piateho ročníka Noci výskumníkov sa uskutočnia v Bratislave
(nákupné centrum Avion, Prírodovedné múzeum SNM, centrum mesta), Banskej Bystrici (nákupné centrum Európa,
hvezdáreň), Tatranskej Lomnici (hvezdáreň SAV) a v Košiciach (nákupné centrum Optima, Centrum voľného času
Domino).
Bližšie informácie: www.sovva.sk a www.nocvyskumnikov.sk
V rámci Noci výskumníkov boli vyhlásené dve súťaže, jedna pre vedcov, druhá pre žiakov/študentov základných,
stredných a vysokých škôl. Súťažné práce je potrebné predložiť do 7. septembra 2011.
Videosúťaž Život vedca – Hlavným námetom súťaže je zobrazenie vedca/výskumníka, či už jeho život
v práci, alebo mimo nej a to prostredníctvom natočenia krátkeho maximálne 3-minútového autoportrétového
videa.
Bližšie informácie: http://www.sovva.sk/noc-vyskumnika-2011/sutaze-pre-vedcov.html
Multimediálna súťaž Vedci medzi nami, alebo Veda našimi očami – Hlavným námetom súťaže je
zobrazenie vedca/výskumníka tak, ako si ho predstavujete, alebo zobrazenie vedy tak, ako ju vnímate. Súťažné
práce môžu byť výtvarné, grafické, fotografie či krátke videá.
Bližšie informácie: http://www.sovva.sk/noc-vyskumnika-2011/sutaze-pre-ziakov-a-studentov.html

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

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

 Sociálna dimenzia v európskom vysokom školstve (The social dimension in European higher education)
14. október 2011, Brusel, Belgicko

Sú univerzity a vysoké školy prístupné pre študentov zo slabšieho sociálno-ekonomického prostredia, menšín
a imigrantov? Aj to jedna z tém ďalšieho zo série seminárov ACA (Academic Cooperation Association).
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=526
ACA pripravuje seminár „Internationalisation revisited“, ktorý sa uskutoční 2. decembra 2011 v Bruseli.
Bližšie informácie budú zverejnené na http://www.aca-secretariat.be

 1. veľtrh a konferencia vyššieho vzdelávania Euro-Pós
18. až 20. november 2011, São Paulo, Brazília

Veľtrh a konferencia ponúka platformu pre predstaviteľov európskych a brazílskych inštitúcií vyššieho vzdelávania
na informovanie záujemcov, dialóg a rozvoj spolupráce vo vyššom vzdelávaní a výskume. Pozornosť bude venovaná
novému štipendijnému programu brazílskej vlády “Science without Borders”. Registrácia je do 31. augusta 2011.
Bližšie informácie: http://www.euro-pos.com.br
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI/KARIÉRE
V nasledujúcom prehľade poskytujeme výber zo vzdelávacích veľtrhov na Slovensku a vo svete, na ktorých vysoké
školy môžu prezentovať možnosti a podmienky štúdia. V prípade záujmu o ďalšie informácie o veľtrhoch a možnosti
prezentovať sa na nich sa môžete obrátiť na SAIA (Júlia Karabová, julia.karabova@saia.sk).

 Akadémia a Vapac, 4. až 6. október 2011, Bratislava
Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac sú určené študentom
a absolventom stredných a vysokých škôl. Nájdu tu informácie o štúdiu na Slovensku a v zahraničí, o práci, kariére
a cestovaní.
Bližšie informácie: www.akademiavapac.sk

 International Education Fairs of Turkey 2011, 8. – 9. október 2011, Istanbul, Turecko
Ide o prvý veľtrh v rámci série vzdelávacích veľtrhov organizovaných na jeseň vo viacerých tureckých mestách.
Vysoké školy môžu prezentovať záujemcom z Turecka možnosti štúdia za hranicami.
Bližšie informácie: www.ieft.net

 China Education Expo 2011, 22. – 23. október 2011, Šanghai, Čína
Jeden zo siedmich veľtrhov o možnostiach štúdia, organizovaných v októbri 2011, na ktorom sa prezentujú čínske
i zahraničné vysoké školy a ponúkajú čínskym uchádzačom svoje programy.
Bližšie informácie: www.chinaeducationexpo.com/english/index.shtml

 Gaudeamus, 1. až 4. november 2011, Brno, Česká republika
Súčasťou 18. ročníka veľtrhu o pomaturitnom vzdelávaní, na ktorom sa predstavia české a zahraničné vysoké
školy, bude aj 4. ročník sprievodného programu „Veda pre život”, ktorého cieľom je umožniť budúcim študentom
nahliadnuť do obsahu štúdia a zaujímavostí, ktoré sa môžu v škole naučiť formou praktických ukážok.
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Education Abroad – International Ukrainian Fair, 17. – 19. novembra 2011, Kyjev, Ukrajina
Najväčší vzdelávací veľtrh s medzinárodnou účasťou na Ukrajine.
Bližšie informácie: http://expopromoter.com/goto/event/113904/

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

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

 VÝSTAVA INNOVATION CONVENTION 2011
V Bruseli sa 5. a 6. decembra 2011 uskutoční výstava „Innovation convention 2011“, ktorej cieľom je propagovať
úspešné inovatívne projekty. Organizácie môžu do súťaže prihlásiť také projekty, ktoré získali ﬁnančnú podporu
v rámci rámcových programov pre výskum (FP) alebo konkurencieschopnosť a inovácie (CIP). Projekty možno
prihlásiť do 7. septembra 2011 (termín bol predĺžený z 31. augusta)
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/innovation-union/index_en.cfm?pg=exhibition&section=ic2011

 VLÁDA SR SCHVÁLILA STRATÉGIU MINERVA 2.0 – SLOVENSKO DO PRVEJ
LIGY
Vláda SR na svojom rokovaní 17. augusta 2011 schválila stratégiu Minerva 2.0,
s podtitulom Slovensko do prvej ligy. Ako po rokovaní vlády informoval
splnomocnenec vlády pre vedomostnú ekonomiku Martin Bruncko, cieľom
projektu je skvalitňovať slovenskú vedu, výskum, školstvo, ale aj
podnikateľské prostredie. Opatrenia na zmenu štruktúry ekonomiky sú podľa ministra ﬁnancií Ivana Mikloša
potrebné aj preto, aby sa zo Slovenska nestala upadajúca montážna dielňa Európy.
Minerva 2.0 nadväzuje na koncepciu Minerva z roku 2005.
Stratégia Minerva 2.0 je zverejnená na portáli vlády
http://www.rokovania.sk/Rokovanie.aspx/BodRokovaniaDetail?idMaterial=20088,
ako aj na portáli Útvaru splnomocnenca vlády SR pre vedomostnú ekonomiku
http://www.vedomostna-ekonomika.gov.sk.
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 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (7. – 11. NOVEMBER 2011)
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Centrom vedecko-technických
informácií SR, Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti každoročne organizuje Týždeň
vedy a techniky na Slovensku. Jeho cieľom je zlepšiť vnímanie vedy a techniky v spoločnosti, popularizovať
a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať verejnosť
o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti podporovať vedu a techniku, ktoré sú základom hospodárskeho
a spoločenského pokroku a pomáhajú riešiť globálne problémy a výzvy.
Tento rok sa uskutoční od 7. do 11. novembra.
Zväzy, združenia, organizácie výskumu a vývoja, vyššie územné celky, univerzity a školy, ktoré organizujú v rámci
Týždňa vedy a techniky na Slovensku nejaké podujatie (deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia
projektov, konferencia, výstava...) ich môžu do 26. októbra 2011 registrovať na http://www.tyzdenvedy.sk
(Sprievodné podujatia/Pridanie podujatia). Následne budú zaradené do programu Týždňa vedy a techniky
a informácie o ňom budú prezentované vedeckej i laickej verejnosti v brožúre o sprievodných podujatiach.
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Štipendiá a granty

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
na podporu mobilít študentov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných
pracovníkov
Výsledky výberového konania
Dňa 23. a 24. júna 2011 sa uskutočnili výberové konania štipendistov Národného štipendijného programu spomedzi domácich
a zahraničných uchádzačov, ktorí si podali žiadosť do termínu uzávierky 15. mája 2011.
Domáci uchádzači
K termínu uzávierky bolo podaných 178 žiadostí, 169 žiadostí bolo o štipendium pre študentov a doktorandov (z toho 111
využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant) a 9 žiadostí o cestovný grant bez štipendia. Uchádzači boli z 18 slovenských
vysokých škôl a 3 iných inštitúcií (tieto 3 žiadosti nespĺňali formálne podmienky výzvy). Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty
do 32 krajín sveta. Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike (29), Nemecku (25), Spojených štátoch amerických
(12), Veľkej Británii a Španielsku (11), Rakúsku (10), Holandsku (8) a Francúzsku (7), Dánsku, Kanade a Taliansku (6).
Výberová komisia udelila štipendium 40 študentom slovenských vysokých škôl na časť magisterského štúdia
(231,5 štipendijných mesiacov) do 13 krajín, 64 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského štúdia
(290 štipendijných mesiacov) do 23 krajín. Výberová komisia schválila 6 samostatných cestovných grantov a cestovné granty
so štipendiom 20 študentom a 46 doktorandom.
Zahraniční uchádzači
K termínu uzávierky si podalo žiadosť 110 zahraničných uchádzačov z 22 krajín, ktorí žiadali o štipendium na pobyty na
14 slovenských vysokých školách, 13 ústavoch SAV a v 4 ďalších organizáciách. Z celkového počtu 110 uchádzačov si podalo
žiadosť 15 v kategórii študent magisterského štúdia, 13 v kategórii doktorand a 82 v kategórii VŠ učiteľ/výskumný, resp.
umelecký pracovník.
Výberová komisia udelila štipendium 8 študentom (58 štipendijných mesiacov), 6 doktorandom (27 štipendijných mesiacov)
a 56 vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom (299,5 štipendijných mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu
70 uchádzačov zo 16 krajín v rozsahu 384,5 štipendijných mesiacov.
Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí (študenti) alebo podľa počtu dosiahnutých bodov
(doktorandi) spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu, výškou cestovného grantu, sú zverejnené na stránke
www.stipendia.sk. Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených domácich uchádzačov podľa škôl/inštitúcií. Pri zahraničných
uchádzačoch uvádzame prijímajúce vysoké školy/inštitúcie.

SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI
ŠTUDENTI
Počet žiadostí: 78 (z toho s cestovným grantom 51), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 60
Počet schválených žiadostí o štipendium: 40 (cestovný grant: 20)
Univerzita

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Fakulta

Štipendista/krajina pobytu

Fakulta medzinárodných vzťahov

Jana Jánošková, Česko

Národohospodárska fakulta

Matúš Pavlovič, Česko

Ústav medzinárodných programov

Anna Frolková, Nemecko
Anna Janošková, Nemecko
Simona Szászová, Nemecko

Fakulta ekonomiky a manažmentu
Slovenská poľnohospodárska
Fakulta európskych štúdií a regionálneho
univerzita v Nitre
rozvoja

Kristína Sládečková, Španielsko

Slovenská technická
univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Peter Chvojka, Švajčiarsko

Technická univerzita
v Košiciach

Fakulta umení

Technická univerzita
vo Zvolene

Lesnícka fakulta
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Anna Pavelková, Spojené štáty americké

Zuzana Töröková, Maďarsko
Martin Bartík, Rakúsko

Štipendiá a granty
Trnavská univerzita
v Trnave

Univerzita Komenského
v Bratislave

Univerzita Konštantína
Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Helena Balogová, Rakúsko

Filozofická fakulta
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Tomáš Bzdušek, Švajčiarsko
Jana Janková, Holandsko
Ladislav Rampášek, Spojené štáty americké

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Marek Bažík, Holandsko
Lenka Kissová, Taliansko
Martin Majerník, Veľká Británia

Filozofická fakulta

Monika Slobodová, Španielsko

Lekárska fakulta

Marian Anderko, Nemecko
Iveta Gašparová, Francúzsko

Pedagogická fakulta

Miroslava Blašková, Nemecko

Filozofická fakulta

Viktória Haláková, Česko
Veronika Kubanková, Česko
Zuzana Pribulová, Poľsko
Veronika Szombatová, Česko

Pedagogická fakulta

Michaela Malá, Česko

Fakulta humanitných vied

Barbora Frisová, Španielsko
Jana Kollárová, Švajčiarsko
Miriama Kovačičová, Španielsko
Monika Šmelková, Veľká Británia
Mária Vasková, Nemecko

Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov
Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach
Vysoká škola múzických
umení v Bratislave

Jana Fintova, Taliansko

Filozofická fakulta

Jozefína Jarošová, Česko
Miroslav Tomeček, Česko

Divadelná fakulta

Alžbeta Kamasová, Izrael

Filmová a televízna fakulta

Matúš Krajňák, Švajčiarsko

Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave
Žilinská univerzita
v Žiline

Marek Goliaš, Česko
Silvia Koblišková, Francúzsko
Peter Kollár, Holandsko
Lucia Sojčáková, Francúzsko

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy
a spojov

DOKTORANDI
Počet žiadostí: 91 (z toho s cestovným grantom 69), počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 85
Počet schválených žiadostí o štipendium: 64 (s cestovným grantom 46)
Prešovská univerzita
v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Slavomír Bucher, Fínsko

Pedagogická fakulta

Marta Filičková, Nórsko
Renáta Košalová, Česko

Slovenská poľnohospodárska Fakulta biotechnológie a potravinárstva
univerzita v Nitre
Technická fakulta

Slovenská technická
univerzita v Bratislave

Kamila Majerčíková, Rakúsko
Marina Medvedova, Spojené štáty americké
Jaromír Vašíček, Rakúsko
Lenka Priatková, Kanada

Fakulta architektúry

Nina Bartošová, Česko
Katarína Boháčová, Česko
Margaréta Janecová, Írsko

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Juraj Hotovy, Nemecko
Martin Liška, Taliansko

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

Zuzana Adamechová, Thajsko
Ivana Dokupilova, Taliansko
Tatiana Klempová, Thajsko
Radoslav Paulen, Veľká Británia

Stavebná fakulta

Pavol Kútik, Nemecko
Zuzana Macurová, Belgicko
Hana Pustayová, Dánsko
Lukáš Skalík, Dánsko
Justína Vitková, Česko

Ústav manažmentu

Peter Bahleda, Nórsko
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Technická univerzita
v Košiciach

Technická univerzita
vo Zvolene

Trnavská univerzita
v Trnave

Univerzita Komenského
v Bratislave

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach

Ekonomická fakulta

Veronika Černáková, Nemecko

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Marek Novák, Španielsko

Strojnícka fakulta

Michaela Štamborská, Francúzsko
Slavomíra Vargová, Nemecko

Fakulta ekológie a environmentalistiky

Julia Jankuvova, Švédsko
Daša Obrcianová, Nový Zéland

Lesnícka fakulta

Veronika Brandýsová, Estónsko
Michaela Holbová, Kanada
Miroslava Macková, Estónsko
Peter Smolko, Kanada

Filozofická fakulta

Alžbeta Hulmanová, Španielsko
Kamil Švaňa, Maďarsko

Právnická fakulta

Andrej Poruban, Belgicko

Fakulta managementu

Ján Smoleň, Dánsko

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Zuzana Grolmusová, Spojené štáty americké
Michal Kotrbčík, Spojené štáty americké
Jakub Kováč, Kanada

Filozofická fakulta

Alexandra Debnárová, Švédsko
Daniela Kurucová, Chorvátsko
Eva Serafinová, Rakúsko
Eva Šefcová, Nemecko

Jesseniova lekárska fakulta

Zuzana Brosková, Veľká Británia
Jana Kryštofová, Spojené štáty americké

Lekárska fakulta

Katarína Babinská, Kanada
Barbora Filová, Nemecko
Klára Töröková, Nemecko

Prírodovedecká fakulta

Mária Grešnerová, Nemecko
Mária Májeková, Česko
David Porubský, Holandsko

Ekonomická fakulta

Katarína Raškovská, Nemecko

Fakulta humanitných vied

Petra Kolodzejová, Česko

Fakulta politických vied a medzinárodných
vzťahov

Juraj Cintula, Dánsko
Žofia Suchá, Izrael

Prírodovedecká fakulta

Diana Búzová, Francúzsko
Jana Kubacková, Španielsko
Ján Petrovaj, Rakúsko
Katarína Tlučková, Belgicko
Jana Križanová, Spojené štáty americké
Monika Pavlechová, Grécko
Jaroslav Varga, Rakúsko

Vysoká škola výtvarných
umení v Bratislave
Žilinská univerzita
v Žiline

Elektrotechnická fakulta

Mária Michniaková, Nemecko

Fakulta riadenia a informatiky

Michal Ulbricht, Spojené štáty americké

CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA
Počet žiadostí: 9, počet uchádzačov spĺňajúci formálne kritériá: 7
Počet schválených žiadostí: 6
Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Taťjana Búgelová, Rusko

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Milan Čertík, Thajsko

Slovenská zdravotnícka univerzita
v Bratislave

Fakulta zdravotníctva

Martina Rutšekova, USA

Technická univerzita
v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Norbert Kopčo, USA

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Ivan Kováč, Mexiko

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave

Filozofická fakulta

Radoslav Hlúšek, Mexiko
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Počet schválených zahraničných štipendistov
podľa univerzít, výskumných pracovísk, fakúlt a kategórií
(Š – študent, D – doktorand, U – učiteľ, výskumný/umelecký pracovník)
Prijímajúca inštitúcia

Š

D

U

spolu

Academia Istropolitana

1

1

Centrum výskumu živočíšnej výroby Nitra

1

1

1

1

Ústav genetiky a reprodukcie hospodárskych zvierat
Medzinárodné laserové centrum

1

1

Ekonomická univerzita v Bratislave

4

4

Národohospodárska fakulta

2

2

Obchodná fakulta

2

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

2

3

1

2

3

11

12

2

2

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Ruské centrum
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta
Slovenská akadémia vied

1

Astronomický ústav SAV
Fyzikálny ústav SAV

1

2

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV

1

1

1

Matematický ústav SAV

1

1

Ústav etnológie SAV

1

1

Ústav experimentálnej endokrinológie SAV

1

1

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín SAV

1

1

Ústav politických vied SAV

2

2

Ústav polymérov SAV

1

1

1

10

12

1

8

9

1

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu

1

1

Technická fakulta
Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Pedagogická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave

2

Fakulta managementu

2

1

1

1

1

1

1

1

1

1

1

4

8

1

1

Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Filozofická fakulta

1

Pedagogická fakulta
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2

1

1

2

5

1

1

Štipendiá a granty
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

2

2

Fakulta stredoeurópskych štúdií

1

1

Filozofická fakulta

1

1

2

5

7

2

1

3

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

2

2

Fakulta prírodných vied

2

2

7

7

Fakulta verejnej správy

2

2

Prírodovedecká fakulta

5

5

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta humanitných vied

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Žilinská univerzita v Žiline

2

6

8

Elektrotechnická fakulta

1

2

3

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

1

1

Stavebná fakulta

1

1

Strojnícka fakulta

3

3

56

70

Celkový súčet

8

6

Schválení zahraiční štipendisti podľa krajiny pôvodu
učiteľ, výskumný,
resp. umelecký
pracovník

Celkový súčet

Arménsko

1

1

Bielorusko

2

2

2

5

Krajina

Bulharsko

študent

doktorand

3

Česká republika

5

5

Čína

1

1

Egypt

3

3

1

1

1

3

Maďarsko

2

2

Moldavsko

1

1

Chorvátsko
India

2

Poľsko

1

3

4

Ruská federácia

3

8

11

Srbsko

2

2

Španielsko

1

1

Švajčiarsko

1

1

Ukrajina

1

4

22

27

Celkový súčet

8

6

56

70
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