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Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)
je podporovaný prostredníctvom Programu švajčiarsko-slovenskej
spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

Cieľom programu Sciex-NMSch je prispieť k zníženiu hospodárskych a sociálnych nerovností v rozšírenej Európskej únii
prostredníctvom podporovania vedeckých kapacít výskumných pracovníkov v nových členských štátoch EÚ a udržateľných
výskumných partnerstiev medzi 10 novými členskými štátmi a Švajčiarskou konfederáciou. Sciex je nástrojom podpory pre
výskumné tímy zo všetkých disciplín, pozostávajúcich z členov z nových členských štátov a Švajčiarska. Štipendisti Sciexu
z Bulharska, Česka, Estónska, Maďarska, Litvy, Lotyšska, Poľska, Rumunska, Slovenska a Slovinska uskutočňujú svoj výskum
v spolupráci so švajčiarskymi výskumníkmi vo švajčiarskych výskumných inštitúciách. Ideálne pracovné a rámcové podmienky
podporujú úspech ich výskumu. Sciex je súčasťou Švajčiarskeho príspevku novým členským krajinám EÚ.
Na Slovensku sa program Sciex-NMSch realizuje v rokoch 2010 až 2016; SAIA, n. o., je koordinačnou jednotkou programu.
Program je financovaný v rámci Švajčiarskeho príspevku k rozšírenej Európskej únii a z prostriedkov štátneho rozpočtu SR.
Štipendiá Sciex

Náklady pokrývané štipendiom Sciex

V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty;
Sciex nie je študijným grantom. Štipendium (fellowship) Sciex
sa skladá z nákladov na umiesnenie štipendistu na výskumný
školiaci pobyt (mzdové náklady švajčiarskeho zamestnávateľa,
cestovné) a z nákladov na výmenu poznatkov medzi školiteľmi
(tútormi) štipendistu (max. tri návštevy). Všetky výdavky sú
vyplácané švajčiarskej hosťujúcej inštitúcii, ktorá štipendium
administruje.

 Mzda štipendistu v programe Sciex:

Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu
Výskumný školiaci pobyt štipendistov Sciexu je určený výhradne
pre kvalifikovaných doktorandov a postdoktorandov z nových
členských štátov Európskej únie (bez ohraničenia veku).
Základnými podmienkami sú tieto:
 štipendisti sú doktorandmi alebo absolvujú
postdoktorandský výskum na oprávnenej slovenskej
inštitúcii,
 umiestnenie štipendistu trvá minimálne 6 mesiacov
a maximálne v prípade doktorandov 24 mesiacov
a v prípade postdoktorandov 18 mesiacov,
 švajčiarska hosťujúca organizácia bude musieť
financovať všetky ostatné náklady spojené s prácou
štipendistu, ktoré nie sú pokryté štipendiom Sciex.
Výmena poznatkov – krátkodobé návštevy tútorov
Krátkodobé návštevy sú určené školiteľom (tútorom) štipendistu
v programe Sciex, pochádzajúcim z nových členských štátov
a Švajčiarska (bez ohraničenia veku). Základnými predpokladmi
pre realizáciu krátkodobej návštevy sú:
 nadviazanie spolupráce,
 návšteva štipendistu počas pobytu,
 diskusia o pokračovaní projektu,
 trvanie: max. 5 dní,
 počas trvania štipendia sa musí zrealizovať minimálne
jedna návšteva slovenského tútora vo Švajčiarsku
(návšteva švajčiarskeho tútora na Slovensku je možná,
nie je však podmienkou).

doktorand
- 50 000 CHF ročne
(počas 1. až 12. mesiaca pobytu);
- 55 000 CHF ročne
(počas 13. až 24. mesiaca pobytu);
postdoktorand
- 80 000 CHF ročne.
 Sociálne odvody, ktoré sú hradené zamestnávateľom
(v súlade s pravidlami švajčiarskej strany – SNF).
 Ďalšie náhrady pre štipendistu (cestovné, účasť
na konferenciách) max. 2 500 CHF.
 Preplácané krátkodobé pobyty školiteľov (mentorov)
štipendistu: max. 2 500 CHF za pobyt.
Ďalšie podmienky
Doktorandi, ktorí realizujú doktorandské štúdium na slovenskej
inštitúcii (vysoká škola alebo SAV), sa môžu uchádzať
o Doktorandské štipendium Sciex (Sciex Doctoral Candidate
Fellowship). Výskumníci s titulom PhD. (alebo ekvivalentom),
ktorí sú zamestnaní na slovenskej inštitúcii (vysoká škola alebo
SAV) a nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu,
sa môžu uchádzať o Postdoktorandské štipendium Sciex
(Sciex PostDoc Fellowship).
Pobyt štipendistu musí byť v gescii skúsených výskumníkov
(profesor, resp. DrSc.), ktorí výskum štipendistu vedú ako
partnerskí školitelia/tútori.
Oficiálnym komunikačným jazykom v rámci programu
Sciex je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti musia
ovládať angličtinu minimálne na úrovni B2 podľa ELP (European
Language Passport) – formulár T2 žiadosti. Bude sa od nich
vyžadovať písanie správ a publikačná činnosť v angličtine.
Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom
a tútormi však môže byť aj iný dohodnutý jazyk.
V prípade záujmu o financovanie krátkodobých pobytov mimo
schválených štipendií Sciex pozrite stránku: http://www.snf.ch/E/
funding/individuals/international-short-visits/Pages/default.aspx
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Oprávnené inštitúcie
Zo Slovenska sa môžu do programu zapojiť príslušníci vysokých
škôl existujúcich v zmysle zákona o vysokých školách
a Slovenskej akadémie vied. Domáca inštitúcia musí súhlasiť
s výskumným pobytom (formulár F-3a).
Vo Švajčiarsku sa do programu môžu zapojiť príslušníci
výskumných inštitúcií (vysokých škôl a iných výskumných
inštitúcií), ktoré sú uvedené na webstránke www.crus.ch
(Eligible Swiss Institutions). Hosťujúca inštitúcia musí súhlasiť
s prijatím konkrétneho štipendistu v prípade udelenia štipendia
(formulár F-3b).

Postup pri podávaní žiadosti
Jednotlivé formuláre žiadosti si možno stiahnuť zo stránok
www.sciex.ch alebo www.sciex.sk. Hlavným predkladateľom
žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho
štipendistu. Pri podávaní žiadosti sa odporúča dodržať
nasledujúci postup:
1. Školiteľ doktoranda alebo tútor postdoktoranda (ďalej
„slovenský školiteľ”), potenciálny štipendista a výskumný
partner vo Švajčiarsku sa dohodnú na výmennom projekte
(ak ešte nemáte kontakt, švajčiarskeho partnera si možno
vyhľadať pomocou verejnej databázy švajčiarskych
profesorov www.proff.ch).
2. Slovenský školiteľ si overí, či vysielajúca inštitúcia
je oprávnená a či súhlasí s výskumným umiestnením
potenciálneho štipendistu.
3. Švajčiarsky partner vydá súhlas s tým, že bude
„hosťujúcim školiteľom” pre štipendistu programu Sciex.
4. Švajčiarsky partner si overí, či je jeho švajčiarska inštitúcia
oprávnená a či podpísala Dohodu o realizácii programu (tzv.
Performance Agreement; zoznam oprávnených švajčiarskych
inštitúcií je na www.crus.ch).

Hodnotenie a výber
Štipendisti Sciex sa schvaľujú do tímov s excelentným
výskumom zo všetkých disciplín, a to pri zohľadnení
nasledujúcich podmienok: vysoké profesionálne nasadenie
členov tímu; prepojené a tímové osobnosti; ideálne vedecké
korelácie; silná podpora zo strany hostiteľskej a domácej
inštitúcie.
V rámci hodnotenia predložených žiadostí budú zabezpečené
odborné hodnotenia jednotlivých predložených žiadostí, a to
tak na švajčiarskej, ako aj na slovenskej strane. Tieto posudky
budú základom rozhodovania komisií zložených zo zástupcov
švajčiarskych organizácií.
Pri hodnotení žiadosti je rozhodujúca kvalita výskumného
programu, jeho využiteľnosť v ďalšej spolupráci a miera
podpory jednotlivých tútorov a inštitúcií.

5. Hlavný predkladateľ žiadosti koordinuje vyplnenie
formulárov F-1, F-2a, F-2b, F-3a, F-3b vrátane príloh.
6. Slovenský školiteľ vyplní formulár F-2a a odošle ho
hlavnému predkladateľovi žiadosti.
7. Mladý výskumník (potenciálny štipendista) vyplní
formuláre F-1 a T-2 (pripojí zoskenovaný diplom
o najvyššom dosiahnutom vzdelaní) a odošle ich hlavnému
predkladateľovi žiadosti.
8. Vysielajúca inštitúcia vyplní formulár F-3a, odošle
zoskenovanú verziu hlavnému predkladateľovi žiadosti
a podpísaný originál na adresu:
CRUS
Sciex-3, Postbox 607
CH-3000 Bern 9
9. Hosťujúca inštitúcia vyplní formulár F-3b, odošle
zoskenovanú verziu hlavnému predkladateľovi žiadosti
a podpísaný originál na adresu:
CRUS
Sciex-3, Postbox 607
CH-3000 Bern 9
10. Ak sú všetky formuláre kompletné, správne a presné,

hlavný predkladateľ žiadosti ich zašle všetky jedným
e-mailom na sciex@crus.ch, s označením predmetu Sciex
Proposal Forms.
11. Sciex oznámi rozhodnutie Riadiaceho výboru hlavnému

predkladateľovi žiadosti.

12. Hlavný predkladateľ žiadosti skontaktuje osobu poverenú
agendou Európskej charty a kódexu pre výskumníkov
na svojej inštitúcii kvôli zmluvám.

Na koho sa možno obrátiť?

Švajčiarskeho partnera si možno vyhľadať pomocou verejnej
databázy švajčiarskych profesorov www.proff.ch.
Stránka je v nemeckom a francúzskom jazyku.

Informácie o programe a konzultácie k podávaným žiadostiam
poskytujú pracoviská SAIA v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej
Bystrici, Prešove a v Košiciach (kontakty na pracoviská nájdete
na www.saia.sk).
Koordinátormi programu sú Mgr. Michal Fedák
a Mgr. Monika Brečková – kontaktný e-mail je sciex@saia.sk.
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Odporúčania
Pri príprave žiadosti za slovenskú stranu odporúčame využiť
konzultácie s pracoviskom SAIA (koordinačnej jednotky
programu na Slovensku), a to buď v rámci regionálneho
pracoviska SAIA v blízkom okolí, alebo priamo v SAIA
v Bratislave.
Keďže v prípade schválenia žiadosti ide o pracovnoprávny
vzťah so švajčiarskou inštitúciou, treba si pri podávaní žiadosti
(najneskôr pred nástupom na pobyt) vyjasniť:
● postavenie štipendistu na domácej inštitúcii počas pobytu
(v prípade doktorandov by pobyt mal byť súčasťou štúdia)
a podmienky návratu,
● otázky súvisiace so zdanením príjmu v zahraničí, so
sociálnym a zdravotným poistením počas pracovného pobytu
v zahraničí.
Pri riešení praktických otázok týkajúcich sa pobytu v zahraničí
vám môžu pomôcť Servisné centrá EURAXESS vo Švajčiarsku
(www.euraxess.ch) a na Slovensku (www.euraxess.sk).

Bližšie informácie o programe:

www.sciex.sk
www.sciex.ch

Časový harmonogram
1. apríl 2012

uzávierka na predloženie žiadostí na sciex@crus.ch

1. apríl – 15. máj

formálna kontrola zo strany CRUS

16. apríl – 30. apríl

formálna kontrola zo strany Koordinačnej jednotky (SAIA)

21. máj – 13. júl

hodnotenie žiadostí

koniec augusta

rozhodnutie Riadiaceho výboru

september

podpisovanie zmlúv medzi inštitúciami a schváleným štipendistom

Doterajší slovenskí štipendisti Sciex
Na Slovensku boli zatiaľ vyhlásené 2 výzvy na predkladanie žiadostí. Výsledky výberových konaní sú uverejnené na www.sciex.sk
(výzva v roku 2010, výzva v roku 2011). Uverejňujeme výsledky podľa domácich inštitúcií štipendistov. Jedna vybraná uchádzačka
od štipendia odstúpila (*).
Domáca inštitúcia

Meno a kategória

Hosťujúca inštitúcia

Štipendisti schválení v rámci uzávierky žiadostí k 1. 11. 2010
SAV

SPU Nitra

UK Bratislava
UPJŠ Košice

Lucia Hegedüšová, postdoktorandka

EMPA

Monika Michalková, postdoktorandka

EMPA

Mário Ziman, postdoktorand

ETH Zürich

Ján Horák, postdoktorand

University of Bern

Jaroslav Slamečka, doktorand

University of Zürich

Eva Tvrdá, doktorandka

University Hospital Zürich

František Horváth, doktorand

ETH Zürich

Kristina Janotová, doktorandka

University of Zürich

Veronika Huntošová, postdoktorandka

EPFL in Lausanne

Alena Radvaková, postdoktorandka*

EPFL in Lausanne

Štipendisti schválení v rámci uzávierky žiadostí k 1. 4. 2011
EPF Lausanne

Jana Kiššová, doktorandka

EPFL

PU Prešov

Ján Jambor, postdoktorand

University of Fribourg

Jaroslav Michalko, doktorand

ETH Zürich

Peter Staňo, postdoktorand

University of Bern

Barbora Šingliarová, postdoktorandka

University of Fribourg

SAV
STU Bratislava
UK Bratislava

Ladislav Gaal, postdoktorand

ETH Zürich

Jana Kubincová, doktorandka

EMPA

Andrea Škvorcová, postdoktorandka

HES-SO
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Vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku
Švajčiarska konfederácia
Švajčiarsko je európsky štát, ktorý susedí
s Nemeckom, Francúzskom, Talianskom,
Lichtenštajnskom a Rakúskom.
Má rozlohu 41 293 km², hlavným mestom je
Bern, člení sa na 20 kantónov
a 6 polokantónov.

Vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku poskytuje 12 univerzít (10 kantonálnych
a 2 federálne technologické inštitúty), 7 odborných vysokých škôl

(Fachhochschulen, Hautes Écoles Spécialisées, Scuole Universitarie Professionale)
a viacero iných inštitúcií vyššieho vzdelávania (napr. pedagogické vysoké školy).
Okrem týchto inštitúcií poskytujú študijné programy aj súkromné vysoké školy.
Štúdium na nich je založené na anglo-americkom systéme vzdelávania a nie je vo
Švajčiarsku uznané.

Vo Švajčiarsku sú tri oficiálne jazyky: nemčina,
francúzština a taliančina a štyri národné jazyky
(+ rétoromančina).

V roku 1999 Švajčiarsko pristúpilo k Bolonskej deklarácii a od zimného semestra
školského roka 2001/2002 postupne zaviedlo dvojstupňové štúdium (bakalársky
a magisterský stupeň).

Názov krajiny v jednotlivých jazykoch
(dlhý názov/skrátená verzia)
nemecky: Schweizerische Eidgenossenschaft/
Schweiz
francúzsky: Confédération suisse/Suisse
taliansky: Confederazione Svizzera/Svizzera
rétoromančina (romanši): Confederaziun
svizera/Svizera

Univerzity
Štúdium na univerzitách sa uskutočňuje v nemeckom jazyku (univerzity v Bazileji,
Berne, Lucerne, St. Gallene, Zürichu, Federálny technologický inštitút v Zürichu),
francúzskom jazyku (univerzity v Ženeve, Lausanne, Neuchâteli a Federálny
technologický inštitút v Lausanne), nemeckom a/alebo francúzskom (univerzita vo
Fribourgu) alebo talianskom jazyku (univerzita v Lugane).

Švajčiarsko nie je členom Európskej únie,
hoci sa o členstvo v EÚ uchádzalo v máji
1992. Občania v referende vstup do EÚ
odmietli. Napriek tomu sa švajčiarske právo
prispôsobuje európskemu, krajina podpísala
s EÚ množstvo bilaterálnych zmlúv. Švajčiarsko
je spolu so susedným Lichtenštajnskom členom
EFTA. V júni 2005 Švajčiari v referende schválili
pristúpenie krajiny k Schengenskej zmluve.

Z histórie
Vznik Švajčiarska sa datuje do roku 1291,
keď sa spojili tri kantóny (Uri, Schwyz a
Unterwalden) na ochranu svojich „starých
práv“. Podľa legendy sa prísaha konala na
hore Rütli (legenda sa do povedomia verejnosti
dostala po uvedení divadelnej hry Friedricha
Schillera Viliam Tell v roku 1804). Federácia
sa postupne rozrastala, v roku 1513 už
mala 13 členov (Uri, Schwyz, Unterwalden,
Luzern, Zürich, Zug, Glarus, Bern, Freiburg,
Solothurn, Bazilej, Schaffhausen a Appenzell).
Svoju nezávislosť federácia bránila vo
viacerých vojnách. Víťazstvo v tzv. švábskej
vojne koncom 15. storočia znamelo faktickú
nezávislosť na Svätej rímskej ríši národa
nemeckého (Bazilejský mier). Vystúpenie z ríše
však veľmoci uznali až Vestfálskym mierom
roku 1648 (po skončení 30-ročnej vojny).
V roku 1515 federáciu porazili Francúzi
v bitke pri Marignane, čo zastavilo jej expanziu.
Od tohto roku sa Švajčiarsko začalo správať
ako neutrálny štát. V roku 1798 obsadilo
krajinu Francúzsko. Viedenský kongres,
ktorý sa konal po porážke francúzskeho
cisára Napoleona, v roku 1815 úplne obnovil
nezávislosť Švajčiarska a garantoval jeho
neutralitu (tzv. trvalá neutralita).
V tom roku sa Švajčiarsko naposledy rozšírilo,
a to získaním kantónov Valais, Neuchâtel
a Ženeva.

Bakalárske štúdium trvá 3 roky (alebo získanie 180 ECTS kreditov), magisterské
jeden a pol až 2 roky (alebo 90 až 120 ECTS kreditov). Univerzity ponúkajú aj
štúdium MAS (Masters of Advanced Studies, 60 kreditov, alebo rok riadneho
štúdia), to však neoprávňuje pokračovať v doktorandskom štúdiu. Postgraduálne
štúdium ponúkajú univerzity v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku.

Na portáli Swissuniversity.ch je interaktívna mapa univerzít podľa jazykových regiónov.
Pri každej univerzite je jej profil.

Odborné vysoké školy
Štúdium na odborných vysokých školách (niekedy označované ako univerzity
vyššieho odborného vzdelávania alebo univerzity aplikovaných vied) trvá spravidla
3 roky. Pri umeleckých odboroch je štúdium dlhšie (4 roky a viac). Štúdium sa
končí udelením diplomu (Diplom, diplôme). Vyučovacím jazykom je nemčina,
francúzština a taliančina (5 odborných vysokých škôl sa nachádza v nemeckej časti
Švajčiarska, 1 v talianskej a 1 vo francúzskej časti).
Akademický rok
Akademický rok vo Švajčiarsku trvá od 1. augusta do 31. júla. Delí sa na dva
semestre: jesenný (od 1. augusta do 31. januára) a jarný (od 1. februára
do 31. júla).
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Pomôckou pre záujemcov o štúdium vo Švajčiarsku môžu byť aj stránky
www.swissuniversity.ch  alebo www.educa.ch .
Záujemcovia o štúdium vo Švajčiarsku nájdu prehľadne usporiadané
základné informácie na stránke Rektorskej konferencie švajčiarskych
univerzít – http://www.crus.ch.

Podmienky na prijatie
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium na
univerzite je maturitné vysvedčenie uznané švajčiarskou
vzdelávacou inštitúciou a znalosť jazyka, v ktorom bude štúdium
prebiehať (nemecký, francúzsky alebo taliansky). Univerzita
rozhoduje o tom, či uchádzač so zahraničným maturitným
vysvedčením spĺňa podmienky na prijatie. Od slovenských
uchádzačov sa vyžaduje vysvedčenie o maturitnej skúške.
Ďalšie podmienky stanovujú jednotlivé univerzity, ich prehľad
býva zverejnený na stránke rektorskej konferencie.
Niektoré univerzity akceptujú (niektoré priamo vyžadujú)
Fribourskú skúšku (Freiburger Prüfung/examen de Fribourg).
Táto sa skladá z jazykovej skúšky a testov z povinných
predmetov a predmetu, ktorý určí univerzita. Skúšky sa konajú
dvakrát ročne – v júni a septembri, prihlásiť sa treba spravidla
do 15. apríla a 30. júna. Záujemcovia o prípravu na skúšku
môžu absolvovať vo Fribourgu kurz. Poplatok za skúšku je 600
CHF, prípravný kurz (trojmesačný) stojí 5 200 CHF.
Bližšie informácie: www.vkhs.ch.

Programy, ktoré ponúkajú švajčiarske univerzity, si môžu záujemcovia
vyhľadať v databáze na stránke Rektorskej konferencie švajčiarskych
univerzít http://www.uni-programme.ch/crus-sprdb-client.
Záujemcovia o štúdium odborov zameraných na šport, môžu využiť
stránku http://www.sportstudien.ch. 

Študenti, ktorí nemajú uznaný doklad oprávňujúci na
vysokoškolské štúdium, musia absolvovať skúšku ECUS,
centrálnu prijímaciu skúšku (Zentrale Ergänzungsprüfungen der

Schweizerischen Universitäten/Examen Complémentaire des
Universités Suisses), a to buď v Zürichu (pre univerzity
s nemeckých vyučovacím jazykom) alebo v Ženeve (pre
univerzity s vyučovacím jazykom francúzskym). Skúška má
písomnú a ústnu časť. Bližšie informácie sú zverejnené na
stránke http://www.ecus-edu.ch.
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Podávanie prihlášok je podľa univerzity a odboru spravidla
od januára do apríla.

Univerzita v St. Gallene vyžaduje od všetkých zahraničných
uchádzačov vykonanie skúšky vo Fribourgu, ako jediná
univerzita má stanovenú kvótu, zahraniční uchádzači môžu
tvoriť maximálne 25 percent prijatých uchádzačov.

Školné a náklady na pobyt
Ročné školné na švajčiarskych univerzitách sa pohybuje od
1 000 do 8 000 švajčiarskych frankov.
Životné náklady sa pohybujú od 21 000 do 31 000 CHF
ročne.
Zdroj: www.crus.ch

Záujemcovia o štúdium na federálnych technologických
inštitútoch v prípade, ak nespĺňajú podmienky na prijatie, musia
absolvovať prijímacie skúšky priamo na príslušnom inštitúte.
Podmienkou prijatia na odborné vysoké školy je maturitné
vysvedčenie zo strednej odbornej školy, resp. maturitné
vysvedčenie z gymnázia (vyžaduje sa jeden rok praxe).
Podmienky stanovujú a výber zabezpečujú jednotlivé školy.
Vyžaduje sa znalosť príslušného vyučovacieho jazyka.
Záujemcovia o niektoré študijné odbory, napríklad umelecké
odbory a sociálna práca, musia vykonať prijímacie skúšky.

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

Informácie o prípravných kurzoch na vysokoškolské štúdium
vo Švajčiarsku záujemcovia nájdu na stránke www.vkhs.ch 

www.swissuniversity.ch – informácie pre zahraničných študentov
o štúdiu na švajčiarskych univerzitách
www.vkhs.ch – informácie o prípravných skúškach na
vysokoškolské štúdium vo Švajčiarsku
www.ecus-edu.ch – informácie o centrálnej prijímacej skúške
na švajčiarske univerzity pre cudzincov
www.crus.ch – Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít,
informácie o študijných možnostiach a podmienkach prijatia
na švajčiarske univerzity
www.sbf.admin.ch – Federálny úrad pre vedu a vzdelávanie
www.edk.ch – konferencia ministrov školstva jednotlivých
kantónov
www.bbt.admin.ch – Federálny úrad pre profesionálne
vzdelávanie a technológiu
www.sciex.ch – Švajčiarsky štipendijný fond
www.kfh.ch – Konferencia švajčiarskych odborných vysokých
škôl
www.agab.ch – informácie o študijných programoch
na jednotlivých univerzitách
www.snf.ch – Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy
www.proff.ch – databáza učiteľov na švajčiarskych vysokých
školách
www.edumenu.ch – databáza študijných programov, kurzov,
konferencií a poradenských firiem
www.euraxess.ch – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov
www.berufsberatung.ch – portál o výbere povolania, štúdiu
a kariére

Na stránke Rektorskej konferencie
švajčiarskych univerzít je k dispozícii
publikácia Studying in Switzerland:
Universities, 2011
(www.crus.ch/dms.php?id=61).

Zdroj: http://www.sbf.admin.ch/htm/themen/uni/study-ch_de.html
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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.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program na podporu mobilít – pobyty v akademickom roku 2012/2013
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre 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
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. Štipendista môže získať aj cestovný grant, ak vzdialenosť univerzity od miesta jeho trvalého pobytu je
väčšia ako 1 500 kilometrov.

Uzávierka: 31. január 2012
Bližšie informácie: www.visegradfund.org

Pamätné štipendium Anity Borgovej pre študentky
Uzávierka: 1. február 2012

The Google Anita Borg Memorial Scholarship je určené študentkám informatiky, výpočtovej techniky, informačných technológií
alebo úzko súvisiacich technických odborov s vynikajúcicmi študijnými výsledkami, ktoré budú v roku 2012/2013 zapísané na
bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe, Blízkom východe alebo Afrike.
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg/emea

 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 alebo ruský 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.
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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 študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia.
 dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)

Štipendiá sú určené študentom 1. a 2. stupňa vysokoškolského štúdia.

 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.
Štipendiá na letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: od 31. januára do 15. marca 2012
Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems
– AIPES), ktorý založil Fond pre americké štúdiá (TFAS), umožňuje každoročne získať štipendiá na letný kurz v oblasti

politickej ekonómie, ktorý sa koná v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2012 sa kurz uskutoční od 4. do 25. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/aipes/about

 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
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jazyk alebo iný dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže byť aj jazyková príprava. Doktorandi zo všetkých odborov musia mať
akceptačný list, ovládať čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk – súčasťou pobytu môže byť aj jazyková príprava.
 ročný výskumný pobyt

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

 DÁNSKO
Štipendiá 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-languagescholarships

 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&
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 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 nemôže zdržiavať vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný pobyt.

 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: Program Copernic – 5. marec, pedagogické a 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: alexandre.géraut@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

 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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 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

BULLETIN SAIA 1/2012
12

Štipendiá a granty
 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. 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.
Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na letné vedecké a tréningové kurzy v oblasti humanitných a spoločenských vied
Uzávierka: 15. február 2012 (alebo podľa kurzu – pozri stranu 25)
Summer university (SUN) organizuje 2- a 3-týždňové semináre v oblasti humanitných a spoločenských vied s cieľom podporiť
výskum a jeho integráciu do vyučovacieho procesu. Uchádzať sa môžu učitelia vysokých škôl, doktorandi vo vyšších ročníkoch,
vedeckí pracovníci a odborníci z oblasti humanitných a spoločenských vied. Vyučovacím jazykom je angličtina.
Bližšie informácie: http://www.summer.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. január 2012 on-line na www.saia.sk
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt

Štipendiá sú určené doktorandom (ukončené minimálne 3 semestre), učiteľom VŠ a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú
moldavský alebo anglický jazyk,
 letný kurz moldavského jazyka (21 dní)

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

 NEMECKO
Štipendijný program BAYHOST na postgraduálne pobyty v Bavorsku
Uzávierka: 15. február 2012 (noví uchádzači), 15. marec 2012 (predĺženia)
Štipendijný program BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa/Bavorské akademické
centrum pre strednú, východnú a južnú Európu) je určený absolventom vysokej školy a doktorandom. Poskytuje štipendiá na
ročný študijný pobyt na niektorej bavorskej univerzite.
Bližšie informácie: http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

 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.

BULLETIN SAIA 1/2012
15

Štipendiá a granty
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt

Štipendiá sú určené doktorandom VŠ, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk uvedený v akceptačnom liste.
Vyžaduje sa akceptačný list.
 1- až 10-mesačný pobyt

Štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom VŠ, vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný svetový jazyk
v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)

Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončený minimálne 1 semester), doktorandom VŠ a vysokoškolským učiteľom so zalosťou
poľského jazyka (základy). Prednosť majú slovakisti a polonisti.

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 28. február 2012 (pobyt od 1. mája do 31. júla), 30. jún 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 vedných disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium mimo
Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 940 eur/mes. (v prípade štipendistu
nad 30 rokov s doktorátom: 1 040 eur/mes.).
 Štipendiá Franza Werfela

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov 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 (1 – 4 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 (3 – 6 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.
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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.

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2012 on-line na www.aktion.saia.sk (priama linka: 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)

Cena Ignáca Liebena Rakúskej akadémie vied
Uzávierka: 15. marec 2012
Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním
na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom
doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku
– do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika,
Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/de/preis/ignaz-l-lieben-preis
Štipendium Moritza Csákyho
Uzávierka: 15. marec 2012
Štipendium M. Csákyho udeľuje Rakúska akadémia vied mladým vedeckým pracovníkom s výskumnou činnosťou v oblasti
humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú významné vedecké úspechy. Štipendium sa udeľuje na
výskumný pobyt v Rakúsku uchádzačom s ukončeným magisterským štúdiom vo veku do 40 rokov z viacerých krajín, medzi
nimi aj zo Slovenska.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/de/preis/moritz-csáky-stipendium

 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).
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 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 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 jazyk a majú výborné
študijné výsledky. Nie je možné hlásiť 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 hlásiť 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 hlásiť sa na odbory
z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy.

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 6. marec 2012 on-line na www.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Štipendiá sú určené študentom bakalárskeho alebo magisterského štúdia (ukončené minimálne 3 semestre), doktorandom
vo veku do 35 rokov, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry pre slavistov
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).
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 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.

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt
pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. apríl 2012
V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty doktorandov (Doktorandské štipendium Sciex/Sciex
Doctoral Candidate Fellowship), výskumníkov s titulom PhD., ktorí nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu
(Postdoktorandské štipendium Sciex/Sciex PostDoc Fellowship) a krátkodobé návštevy školiteľov (tútorov)

štipendistu. Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.
Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti ju musia ovládať minimálne na úrovni B2
podľa ELP (European Language Passport). Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom a tútormi však môže byť
aj iný dohodnutý jazyk.
Bližšie informácie: www.sciex.sk.

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: spravidla do konca 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). 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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Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Talianskej republikya
Uzávierka: koncom marca 2012 (presný termín uzávierky zatiaľ nebol stanovený)
Štipendiá poskytované talianskou vládou prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ
podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. Je možné uchádzať
sa o štipendiá na:
● krátky jazykový kurz,
● individuálny univerzitný program,
● bakalárske a magisterské štúdium,
● kurzy vyšších umeleckých a hudobných škôl,
● kurzy talianskeho jazyka a kultúry určené pre učiteľov a profesorov taliančiny a študentov zapísaných
najmenej v 3. ročníku, ktorí urobili aspoň jednu skúšku z talianskeho jazyka (kurzy prebiehajú na univerzitách
Universita per Stranieri di Siena, Universita per Stranieri di Perugia a Roma Tre),
● postgraduálne kurzy (Master, vedecké doktoráty, špecializované školy) a
● výskumné aktivity – nevyhnutný akceptačný list vyučujúceho alebo akademickej inštitúcie.
Štipendiá sa udeľujú spravidla v dĺžke 9 mesiacov, alebo na krátke jazykové kurzy a kurzy talianskej kultúry
v trvaní 1 až 3 mesiace.
Bližšie informácie: http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
alebo v databáze štipendií na portáli saia.sk.

 TURECKO
Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: 23. február 2012 (letný kurz) a 27. apríl 2012 (ostatné) 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).
 2- až 8-mesačný výskumný pobyt

Štipendiá sú určené študentom v poslednom ročníku magisterského štúdia, absolventom VŠ, doktorandom, pedagogickým
pracovníkom VŠ a vedeckým pracovníkom (do 45 rokov), ktorí ovládajú turecký, anglický alebo francúzsky jazyk.
 celé magisterské alebo doktorandské štúdium

Štipendiá sú určené študentom v poslednom ročníku bakalárskeho alebo magisterského štúdia (ukončené aspoň 4 roky štúdia),
absolventom VŠ a doktorandom (do 40 rokov), ktorí ovládajú turecký, anglický alebo francúzsky jazyk.

 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.
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 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/.
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V skratke
 DEŇ AKADEMICKEJ MOBILITY A INTERNACIONALIZÁCIE II.
SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami organizovala 13. decembra 2011 Deň akademickej mobility
a internacionalizácie II. Cieľom podujatia bolo poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií,
ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie
o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre
diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia. Prezentácie z podujatia sú zverejnené na
http://www.saia.sk/sk/konferencie/den-akademickej-mobility-a-internacionalizacie-2/

 METODICKÉ USMERNENIE PRE PRIJÍMANIE CUDZINCOV
Od 1. januára 2012 vstúpil do platnosti zákon č. 404/2011 Z. z. o pobyte cudzincov. Prijímanie cudzincov na účel
výskumu a vývoja na základe tohto zákona podlieha osobitnému režimu. V jeho rámci bude cudzinecká polícia
overovať, či organizácia vykonávajúca výskum a vývoj má povolenie prijímať cudzincov z tretích krajín. Zoznam
organizácií, ktorým bude vydané povolenie prijímať cudzincov, bude zverejnený na centrálnom informačnom
portáli pre výskum, vývoj a inovácie. Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR vypracovalo „Metodické
usmernenie č. 48/2011 pre prijímanie cudzincov na vykonávanie činností vo výskume“. Usmernenie upravuje
postup pri vydávaní potvrdení organizáciám výskumu a vývoja pre prijímanie cudzincov z tretích krajín a pri
uzatváraní dohôd o hosťovaní medzi cudzincom a právnickou osobou prijímajúcou cudzinca.
Usmernenie je dostupné na webovej stránke ministerstva školstva http://www.minedu.sk, v sekcii Legislatíva
(Rezortné predpisy/Rezortné predpisy vydané v roku 2011).

 PODPORA ZLEPŠENIA KVALITY VYSOKÝCH ŠKÔL A SAV
Agentúra Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR pre štrukturálne fondy EÚ (ASFEU) zverejnila výzvu na
predkladanie žiadostí o nenávratný finančný príspevok s názvom Podpora zlepšenia kvality vysokých škôl
a Slovenskej akadémie vied v rámci opatrenia 1.2. Vysoké školy a výskum a vývoj ako motory rozvoja vedomostnej
spoločnosti. Oprávnenými žiadateľmi sú verejné, štátne a súkromné vysoké školy a Slovenská akadémia vied,
vrátane jej jednotlivých ústavov (okrem žiadateľov z Bratislavského samosprávneho kraja).
Výzva je zameraná na skvalitnenie študijných programov vysokých škôl, zefektívnenie správy a manažmentu
vysokých škôl, podporu rozvoja ľudských zdrojov vo výskume a vývoji, medzinárodnú spoluprácu medzi vysokými
školami, organizáciami výskumu a vývoja a súkromným sektorom na národnej a medzinárodnej úrovni.
Uzávierka predkladania žiadostí je 27. februára 2012. Bližšie informácie: www.asfeu.sk.

 ŠTIPENDIUM RADISLAVA MATUŠTÍKA PRE MLADÝCH KURÁTOROV
Galéria mesta Bratislavy vyhlásila 9. ročník kurátorského projektu Štipendium Radislava Matuštíka, ktorého cieľom
je podpora mladých kurátorov, získanie kurátorskej praxe v galérii a realizácia vlastného kurátorského projektu.
Štipendium je určené študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl,
absolventom do 3 rokov od ukončenia štúdia a doktorandom v dennej forme štúdia. Uzávierka predkladania
žiadostí je 27. január 2012. Bližšie informácie: www.gmb.bratislava.sk.

 ŠTIPENDIÁ THE BRITISH INTERNATIONAL SCHOOL BRATISLAVA
NA 2-ROČNÝ IBDP PROGRAM PRE STREDOŠKOLÁKOV
Medzinárodná škola The British International School Bratislava ponúka 2 štipendiá pre študentov 2. ročníka
gymnázia alebo strednej odbornej školy na 2-ročný program International Baccalaureate Diploma Programme
– IBDP. Nevyhnutnou podmienkou pre potenciálnych študentov na zaradenie do výberového konania je výborná
znalosť anglického jazyka, keďže celé štúdium je v angličtine. Jedno štipendium je určené pre študenta/ku
z Bratislavy a jedno pre študenta/ku so slovenskou národnosťou a trvalým pobytom na Slovensku.
Bližšie informácie: http://www.nordanglia.com/bratislava/news-article/345-ibstipend.html

 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež.
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného
zmyslu pre európsku identitu a integráciu, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie rôznych
mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym rozmerom.
Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 27 členských štátov Európskej
únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny.
Termín na podávanie prihlášok je 23. január 2012. Prihlášky možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov
Európskej únie. Formuláre prihlášok sú k dispozícii na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre
mládež – www.charlemagneyouthprize.eu.
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 PUBLIKÁCIA O ZÍSKAVANÍ ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV
Holandská organizácia pre medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC vydala
publikáciu International student recruitment: policies and developments in selected countries.
Je výsledkom komparatívnej štúdie zameranej na politiky a trendy v oblasti získavania
zahraničných študentov vo vybraných krajinách.
Publikácia je zverejnená na stránke
http://www.nuffic.nl/international-organisations/docs/niem/documents/
international-student-recruitment.pdf

International student recruitment:
policies and developments in selected countries

Authors: Rosa Becker
and Renze Kolster

 STeXX.EU – WEBOVÁ STRÁNKA O SKÚSENOSTIACH ŠTUDENTOV
Na jeseň minulého roka bola spustená webová stránka
STeXX.eu (The Student Experience Exchange),
na ktorej sa študenti môžu podeliť so svojimi
skúsenosťami so štúdiom v zahraničí.
Bližšie informácie: http://www.stexx.eu

 SVET A MY – ČASOPIS MINISTERSTVA ZAHRANIČNÝCH VECÍ SR
Ministerstvo zahraničných vecí Slovenskej republiky s cieľom rozšíriť komunikáciu s občanmi začalo vydávať
časopis Svet a my. Časopis má ambíciu prinášať zaujímavé a užitočné informácie z konzulárnej agendy, z oblasti
ekonomickej diplomacie a informovať verejnosť o dianí v rezorte zahraničných vecí. V prvom čísle si záujemcovia
môžu prečítať aj text Ľahšie za vzdelaním v Kanade.
Časopis je zverejnený na stránke ministertsva http://www.mzv.sk/sk/aktualne/svet_a_my-svet_a_my

 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE
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 veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business Association)
– http://webaconnect.ning.com, Studycentral – http://www.universityfairs.com a Holandskej organizácie pre
medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC – http://www.nuffic.nl.
Pripravili sme pre vás informácie o termínoch a miestach konania niektorých veľtrhov. Ak pri veľtrhu nie je uvedená
webová stránka, informáciu sme čerpali zo stránky organizácie NUFFIC, na ktorej nájdete podrobnejšie informácie.

 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

 Edufairs, marec 2012, Turecko
Ankara (4. marec), Izmir (6. marec), Bursi (8. marec), Istambul (10. a 11. marec)

 BEST3, 8. – 11. marec 2012, Viedeň, Rakúsko
Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania.
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Salấo do Estudante, marec 2012, Brazília
Sấo Paulo (10. a 11. marec), Porto Alegre (13. marec), Belo Horizonte (15. marec), Salvador (18. marec),
Rio de Janeiro (20. marec), Curitiba (22. marec)

 EXPO Cursos En El Extranjero, marec 2012, Španielsko
Madrid (13. marec), Barcelona (15. marec)
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 Days of International Education, 15. marec 2012, Vilňus, Litva
 Central European – Study Abroad Fair

Praha, Česká republika, 27. – 28. marec 2012
Budapešť, Maďarsko, 30. – 31. marec 2012
Záhreb, Chorvátsko, 3. – 4. apríl 2012
Ľubľana, Slovinsko, 5. apríl 2012

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

 EINSTEIG Abi Fairs, máj, september, október 2012, Nemecko
Karlsruhe (4. – 5. máj 2012), Franfurkt (11. – 12. máj 2012), Dortmund (7. – 8. september),
Berlín (19. – 20. október)

 a2 Education Fairs, september 2012, Kazachstan
Astana (26. – 27. september), Almata 29. – 30. september)

 Education beyond borders, 19. – 21. október 2012, Sofia, Bulharsko

 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.
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

 Audity internacionalizácie. Hodnotenie a zlepšovanie inštitucionálnych stratégií (Internationalisation
audits. Assessing and improving institutional strategies)
23. marec 2012, Brusel, Belgicko

Témou seminára ACA je internacionalizácia auditov ako nástrojov zameraných na hodnotenie a zlepšovanie
inštitucionálnych stratégií. Cieľom seminára je predstaviť najdôležitejšie audity, analyzovať ich prednosti a úskalia.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be
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CEU Summer University

A PROGRAM FOR
GRADUATE STUDENTS, UNIVERSITY TEACHERS,
RESEARCHERS AND PROFESSIONALS
IN THE SOCIAL SCIENCES AND HUMANITIES

4 JUNE – 27 JULY, 2012, BUDAPEST – HUNGARY
�
�
�
�

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

High-level,
research-oriented,
interdisciplinary
and
innovative academic courses as well as workshops on
policy issues for professional development
One– and two–week courses in the social sciences and
humanities in English
Tuition fee: €300/week, €550/two weeks, (unless stated otherwise)
Financial aid is available
General application deadline: February 15, 2012.
(For specific earlier and later deadlines please visit
the web site.)

Course List 2012

Course titles and dates are subject to change
Training Courses
Research-intensive
Courses

Cognitive Anthropology, Cognitive Neuroscience, Philosophy, Psychology, Sociology

Problems of the Self
Course directors:

June 25 – July 5, 2012

Natalie Sebanz, Cognitive Science, CEU, Budapest, Hungary
Hong Yu Wong, Centre for Integrative Neuroscience, Tubingen University,
Germany

Climate Change, Environmental Sciences, Management

Adaptive Thinking for Navigating the Anthropocene
Course directors:

June 25 – July 6, 2012

Comparative Regionalisms: Changing Forms of Governance in Asia, Africa and the
Americas and the Effects on the World Order
July 2 – July 12, 2012
Amitav Acharya, School of International Service, American University,
Washington, D.C., USA
Matteo Fumagalli, International Relations and European Studies, CEU, Budapest,
Hungary
Youngmi Kim, Public Policy, CEU, Budapest, Hungary

History, International Relations, Political Science, Political Theory

The Politics of Citizenship
Course director:

Advanced European Union Legal Practice

July 2- July 13, 2012

Power and Dynamics of Civil Resistance

Course directors:

Policies and Practices in Access to Digital Archives: Towards a New Research and Policy
Agenda
July 2 – July 6, 2012
Course director:s

Milena Dobreva, Computer and Information Sciences, University of Strathclyde,
Glasgow, UK
Gabriella Ivacs, Open Society Archives, Budapest, Hungary

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

Leadership and Management for Integrity
Course director:
Policy labs:

July 2 – July 11, 2012

Fredrik Galtung, Tiri, London, UK

LMI - Doing Business with Integrity in Emerging Markets
Convener:
Convener:

Fredrik Galtung, Tiri

Gabor Buzasi, Assyrology and Hebrew, Eotvos Lorand University, Budapest,
Hungary
Gyorgy Gereby, Medieval Studies, CEU, Budapest, Hungary
Tamas Turan, Research Institute of Ethnic and National Minorities, Hungarian
Academy of Sciences, Budapest, Hungary

Criminology, Law, Politics, Public Policy, Social Welfare, Sociology

Patrick Rafolisy, Tiri

LMI - Social Accountability
Convener:

Claire Schouten, Tiri

LMI - Teaching Integrity
Convener:

July 9 – July 13, 2012

Maciej Bartkowski, International Center on Nonviolent Conflict (ICNC),
Washington, D.C., USA

Managing Social Vulnerability:
The Welfare and Penal System in Comparative Perspective

Susan Abbott, Internews, Washington, D.C., USA
Kate Coyer, Public Policy, CEU, Budapest, Hungary
Kristina Irion, Public Policy, CEU, Budapest, Hungary
Monroe Price, Annenberg School for Communication, University of Pennsylvania,
Philadelphia, USA

Archives, Digital Heritage, Law, Public Policy

July 2 – July 14, 2011

Polemos/Pulmus: Ways of Confrontation in Judaism, Paganism and Christianity in Late
Antiquity
July 9 – July 20, 2012

Course directors:

Online Free Expression and Communication Policy Advocacy: a Toolkit for Media
Development
June 18 – June 29, 2012

LMI - Strengthening Electoral Justice and Integrity

Biblical Studies, Early Christian Studies, Intellectual history, Jewish Studies, Late Antique Studies, Patristic,
Religious Studies, Theology

Course directors:

June 4 – June 15, 2012

Sharon Press, School of Law, Hamline University, Saint Paul, USA

Communication, Economics, Media and Communication, Political Science, Public Policy, Sociology

Marie Pierre Granger, Legal Studies/Public Policy, CEU, Budapest, Hungary
Imola Streho, Master Affaires Européennes, Sciences Po, Paris, France
Joseph Weiler, School of Law, New York University, New York, NY, USA

International Relations, Political Science, Sociology

Course director:

Course director:

Maria M. Kovacs, Nationalism Studies, CEU, Budapest, Hungary

European Union Law, Legal Studies

Course directors:

Mediation and Other Methods to Foster Democratic Dialogue

Laszlo Pinter, Environmental Sciences and Policy, CEU, Budapest, Hungary
Anton Shkaruba, Environmental Sciences and Policy, CEU, Budapest, Hungary

International Political Economy, International Relations, Political Science, Public Policy

Course directors:

Legal Studies

Tay Keong Tan, Tiri

Environmental Sciences, Human Development, Poverty Reduction, Sustainable Development

Sustainable Human Development: From International Frameworks to Regional Policies
July 2 – July 13, 2012
Course directors:

Alexios Antypas, Environmental Sciences and Policy, CEU, Budapest, Hungary
Andrey Ivanov, UNDP Bratislava Regional Center, Slovakia

Education Economics, Sociology of Education

Towards a Political Economy of Education
Course directors:

Streams:

July 9 – July 13, 2012

Ian Macpherson, Education Support Programme, Open Society Foundation,
London, UK
Mary Metcalfe, Social Infrastructure, Development Bank of Southern Africa,
Johannesburg, South Africa

EDU - Innovative Financing Mechanisms for Quality Education
Directors:
Faisal Bari, Open Society Institute, South Asia and Central Eurasia Project, New
York, USA
Aleesha Taylor, Special Projects, Education Support Program, Open Society Foundations,
New York, USA

July 16 – 27, 2012

Lynne Haney, Sociology, New York University, USA
Herta Toth, Human Rights and Governance Grants, Open Society Institute,
Budapest, Hungary

EDU - Regionalisation, Globalisation and Privatisation in Education
Directors:
Mary Metcalfe, Social Infrastructure, Development Bank of Southern Africa,
Johannesburg, South Africa
Ian Macpherson, Education Support Programme, Open Society Foundation,
London, UK

For further updates and more detailed course-specific
information please visit:

www.summer.ceu.hu

Human Rights Law and Policy

Human Rights Litigation
Course directors:

CEU reserves the right to change course details.

Law, Public Health, Social Sciences

Human Rights and Drug Policy
Course directors:
Human Rights, Law

July 16 – July 27, 2012

David Bewley-Taylor, School of Arts and Humanities, University of Swansea, UK
Desmond Cohen, Global Drug Policy Program, Open Society Institute

Mental Disability Law in Practice
Course director:

July 16 – July 20, 2012

Zaza Namoradze, Open Society Justice Initiative, Open Society Institute,
Budapest, Hungary
Rupert Skilbeck, Open Society Justice Initiative, Open Society Institute, New York,
USA

July 16 – July 27, 2012

Oliver Lewis, Mental Disability Advocacy Center, Budapest, Hungary

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

