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Akcia Rakúsko – Slovensko/Štúdium v Rakúsku
Akcia Rakúsko – Slovensko,
spolupráca vo vede a vzdelávaní
Akcia Rakúsko – Slovensko,
spolupráca vo vede a vzdelávaní,
je bilaterálny program na podporu
spolupráce medzi Rakúskom
a Slovenskom v oblasti vysokého
školstva, vedy a výskumu.
Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva,
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva
pre vedu a výskum Rakúskej republiky.
Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium. Päť členov grémia
menuje slovenský minister školstva a päť členov rakúsky minister pre
vedu a výskum.

V roku 2012 uplynie 20 rokov od podpisu protokolu,
ktorým vznikol program Akcia Rakúsko – Slovensko.
V máji 1992 podpísali ministri zodpovední za
vysoké školstvo a vedu Dr. Erhard Busek a prof. Ján
Pišút, DrSc., medzivládny program Akcia Rakúsko
– Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní na roky
1992 – 1996. Na základe dosiahnutých výsledkov
a obojstrannej spokojnosti rozhodli obe strany
o pokračovaní v spolupráci. V novembri 2001 bol
podpísaný Protokol o pokračovaní Akcie Rakúsko
– Slovensko na roky 2002 až 2007. V júni 2008 bolo
rozhodnuté o predĺžení trvania programu do konca
roku 2013.

Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko na rok 2012
V roku 2012 boli pozmenené podmienky pre udeľovanie
štipendií a pre podporu projektov v rámci Akcie Rakúsko
– Slovensko.
Štipendiá budú poskytované na nasledujúce druhy pobytov:
• výskumné pobyty doktorandov 3 – 6 mesiacov,
• výskumné pobyty excelentných postdoktorandov
3 – 6 mesiacov,
• krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov
a vysokoškolských pedagógov 1 – 3 dni,
• pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou magisterskej/
inžinierskej diplomovej práce 1 – 3 mesiace,
• letné jazykové kurzy.
Konkrétny typ štipendia (okrem krátkodobých pobytov) môže
získať štipendista iba raz; predĺženie štipendia nie je možné.
Štipendium na krátkodobé pobyty je možné získať raz
za 6 mesiacov.
V prípade projektov bude podpora zameraná na:
• realizáciu letných jazykových škôl,
• podporu projektov doktorandov a postdoktorandov
s cieľom vzájomnej spolupráce pri dosiahnutí vyššieho
kariérneho stupňa,
• realizáciu spoločných odborných školení a školení v oblasti
soft-skills.

Podávanie žiadostí o štipendium prebieha on-line na
www.scholarships.at, projektové žiadosti treba vyplniť
on-line na http://www.aktion.saia.sk. Po vyplnení a odoslaní
žiadosti v on-line systéme treba žiadosť vytlačiť, podpísať
a spolu s prílohami zaslať poštou na adresu:
Akcia Rakúsko – Slovensko
SAIA, n. o.
Námestie slobody 23
812 20 Bratislava

Prehľad uzávierok štipendií a projektov v roku 2012
Štipendiá

termín uzávierky

pobyty diplomantov

15. marec, 15. október

výskumné pobyty doktorandov

15. marec, 15. október

výskumné pobyty excelentných postdoktorandov 15. marec, 15. október
krátkodobé pobyty doktorandov, výskumníkov
a vysokoškolských pedagógov

priebežne

letné jazykové kurzy (humanitné odbory)

15. marec

Projekty

15. marec, 15. máj, 15. október
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odporúčaný začiatok pobytu/projektu
nástup na štipendijný pobyt je možný
najskôr 3 mesiace od termínu uzávierky
začiatok pobytov možno plánovať najskôr
o 60 dní od podania žiadosti
začiatok projektu treba plánovať najskôr
3 mesiace od termínu uzávierky

Akcia Rakúsko – Slovensko/Štúdium v Rakúsku
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko na rok 2012
Prijímajúcou organizáciou môžu byť štátne univerzity,
Rakúska akadémia vied a odborné vysoké školy
(Fachhochschule) v rámci odborov financovaných prevažne
zo Spolkového ministerstva pre vedu a výskum (zoznam je
zverejnený na http://www.aktion.saia.sk). Ďalej to môžu byť
aj archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých
zdroje, výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre
realizáciu zámeru.
K žiadosti o štipendium je nutné priložiť akceptačný
list prijímajúcej organizácie.
ŠTIPENDIÁ ERNSTA MACHA
AKCIE RAKÚSKO – SLOVENSKO PRE DOKTORANDOV
(3 až 6 mesiacov)
on-line uzávierka na www.scholarships.at:
15. marec a 15. október 2012
(po vyplnení a odoslaní žiadosti v on-line systéme treba žiadosť
vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami zaslať poštou na adresu
Akcie Rakúsko – Slovensko do SAIA, n. o.)
O štipendiá sa môžu uchádzať doktorandi štátnych
a verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied
zo všetkých odborov, nie starší ako 35 rokov.
Mesačné štipendium je 940 eur (vypláca OeAD-GmbH).
Po zaslaní záverečnej správy z pobytu a potvrdenia
o absolvovaní pobytu vystaveného organizáciou pobytu sa
preplácajú cestovné náklady (autobusová alebo vlaková
doprava 2. triedy) na základe preloženia originálov
cestovných lístkov.
Poznámky:
• štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium,
• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté
úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady
na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
• ubytovanie si hradí štipendista z prostriedkov štipendia
sám (Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie
– internát alebo v byte. Mesačné náklady: 220 až 470 eur;
podľa typu ubytovania. Za sprostredkovanie sa platí 18 eur
mesačne ako správny poplatok.).
K žiadosti o štipendium treba priložiť (on-line zoskenované
a poštou originál, ak nie je uvedené inak) nasledujúce prílohy:
• akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie
(Betreuungszusage; v nemčine alebo v angličtine),
• dve odporúčania (Empfehlungsschreiben; v nemčine
alebo v angličtine) od vysokoškolských učiteľov (docentov,
profesorov alebo vedeckých pracovníkov s ekvivalentným
zaradením; jedno odporúčanie musí byť od školiteľa
doktoranda),
• kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania (magisterské, inžinierske alebo
doktorské štúdium),
• potvrdenie o jazykových znalostiach (Nachweis der
Deutschkenntnisse) potvrdené rakúskym lektorom
nemeckého jazyka pôsobiaceho na slovenských vysokých
školách, resp. potvrdenie katedry germanistiky alebo cudzích
jazykov (nepredkladajú germanisti), v prípade výskumného
pobytu v angličtine, doklad o znalostiach anglického jazyka,
• súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným
pobytom (v nemčine alebo v angličtine).

ŠTIPENDIÁ PRE DIPLOMANTOV (1 až 3 mesiace)
on-line uzávierka na www.scholarships.at:
15. marec a 15. október 2012
(po vyplnení a odoslaní žiadosti v on-line systéme treba žiadosť
vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami zaslať poštou na adresu
Akcie Rakúsko – Slovensko do SAIA, n. o.)
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti 2. stupňa
vysokoškolského štúdia štátnych a verejných vysokých
škôl všetkých študijných odborov riadne zapísaný na štúdium.
Ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí musí mať absolvovaný
minimálne jeden semester štúdia v 2. stupni (ak študijný
program v sebe kombinuje prvý a druhý stupeň musí mať
žiadateľ absolvovaných aspoň 7 semestrov).
Štipendium má poskytnúť študentom možnosť využívať
pri príprave diplomovej práce aj zdroje v Rakúsku, a takto
dosiahnuť lepšiu kvalitu práce. Pobyt musí jasne súvisieť
s témou diplomovej práce štipendistu.
Štipendium nemožno predĺžiť. Toto štipendium môže študent
poberať iba raz (nie je možné udeliť opätovne).
Mesačné štipendium je 800 eur (vypláca OeAD-GmbH).
Po zaslaní záverečnej správy z pobytu a predložení výpisu
absolvovaných skúšok alebo potvrdenia o absolvovaní
pobytu vystaveného organizáciou pobytu sa preplácajú
cestovné náklady (autobusová alebo vlaková doprava
2. triedy) na základe preloženia originálov cestovných
lístkov.
Poznámky:
• štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium,
• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté
úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady
na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
• ubytovanie si hradí štipendista z prostriedkov štipendia
sám (Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie
– internát alebo v byte. Mesačné náklady: 220 až 470 eur;
podľa typu ubytovania. Za sprostredkovanie sa platí 18 eur
mesačne ako správny poplatok.).
K žiadosti o štipendium treba priložiť (on-line zoskenované
a poštou originál, ak nie je uvedené inak) nasledujúce prílohy:
• akceptačný list rakúskej prijímajúcej organizácie od
odborného garanta pobytu/supervízora (Betreuungszusage;
v nemčine alebo v angličtine),
• dve odporúčania (Empfehlungsschreiben; v nemčine
alebo v angličtine) od vysokoškolských učiteľov (docentov,
profesorov alebo vedeckých pracovníkov s ekvivalentným
zaradením; jedno odporúčanie musí byť od školiteľa
diplomanta/vedúceho diplomovej práce),
• kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške z 1. stupňa
vysokoškolského vzdelávania (bakalárske štúdium), ak
existuje,
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• potvrdenie o jazykových znalostiach (Nachweis der
Deutschkenntnisse) potvrdené rakúskym lektorom

nemeckého jazyka pôsobiaceho na slovenských vysokých
školách, resp. potvrdenie katedry germanistiky alebo cudzích
jazykov (nepredkladajú germanisti); v prípade pobytu
realizovaného v angličtine, doklad o znalostiach anglického
jazyka,
• súhlas vedenia domovskej organizácie so študijným/
výskumným pobytom od dekana, resp. prodekana fakulty
(v nemčine alebo v angličtine).

ŠTIPENDIÁ PRE POSTDOKTORANDOV
(3 až 6 mesiacov)
on-line uzávierka na www.scholarships.at:
15. marec a 15. október 2012
(po vyplnení a odoslaní žiadosti v on-line systéme treba žiadosť
vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami zaslať poštou na adresu
Akcie Rakúsko – Slovensko do SAIA, n. o.)

Nástup na štipendijný pobyt je možný najskôr 3 mesiace od
termínu uzávierky. Vo všeobecnosti platí, že žiadosti predložené
k marcovému termínu sa vzťahujú na ďalší akademický rok
a žiadosti predložené k októbrovému termínu na prebiehajúci
akademický rok.

O štipendiá sa môžu uchádzať postdoktorandi zo štátnych
a verejných vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied
(vedeckí a pedagogickí pracovníci, ktorým bol udelený titul PhD.
alebo ekvivalent, nie sú habilitovaní a od udelenia titulu PhD.
neuplynulo k termínu uzávierky viac ako 10 rokov) zo všetkých
odborov.
Pre podanie žiadosti o štipendium je potrebná dohoda
o hosťovaní (pozvanie) s vysokou školou alebo s akadémiou
vied.

ŠTIPENDIÁCH NA KRÁTKODOBÉ POBYTY

Mesačné štipendium je 1 500 eur (vypláca SAIA, n. o.).

on-line uzávierka na www.scholarships.at: priebežne
(po vyplnení a odoslaní žiadosti v on-line systéme treba žiadosť
vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami zaslať poštou na adresu
Akcie Rakúsko – Slovensko do SAIA, n. o.)
O štipendiá sa môžu uchádzať pedagogickí a vedeckí pracovníci
(vrátane doktorandov) zo štátnych a verejných vysokých škôl
a Slovenskej akadémie vied, ktorí ku dňu uzávierky nie sú starší
ako 60 rokov.
Štipendium je 90 eur/deň (max. 3 dni; vypláca SAIA, n. o.)
Poznámky:
• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté
úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady
na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
• ubytovanie si zabezpečuje a hradí štipendista
z prostriedkov štipendia sám,
• cestovné náklady si hradí štipendista z vlastných
prostriedkov.
K žiadosti o štipendium treba priložiť (on-line zoskenované
a poštou originál, ak nie je uvedené inak) nasledujúce prílohy:
• pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie (v nemčine
alebo v angličtine),
• súhlas vedenia domovskej organizácie s výskumným
pobytom (v nemčine alebo v angličtine).
Štipendium sa môže využiť na krátku študijnú cestu, prípadne
kontaktné stretnutie s kolegami s partnerskej krajiny. Pobyt
v rámci štipendia nesmie byť dlhší ako 3 dni.
Štipendium nemožno poberať súčasne so schváleným projektom
Akcie alebo s iným štipendiom.
Začiatok pobytov možno plánovať najskôr o 60 dní od podania
žiadosti. Štipendium nemožno predĺžiť. O toto štipendium sa
môže výskumník opätovne uchádzať najskôr 6 mesiacov od
skončenia pobytu, ktorý bol financovaný štipendiom zo zdrojov
Akcie.

Formuláre k žiadosti o štipendium
(na stiahnute na www.aktion.saia.sk)
Akceptačný/pozývací list (Betreuungszusage)
Odporúčanie
Doklad o jazykových znalostiach nemčiny

Poznámky:
• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté
úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov; náklady
na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
• ubytovanie si hradí štipendista z prostriedkov štipendia
sám (Štipendistom ponúkne OeAD-GmbH ubytovanie
– internát alebo v byte. Mesačné náklady: 220 až 470 eur;
podľa typu ubytovania. Za sprostredkovanie sa platí 18 eur
mesačne ako správny poplatok.),
• cestovné náklady si hradí štipendista z vlastných
prostriedkov.
K žiadosti o štipendium treba priložiť (on-line zoskenované
a poštou originál, ak nie je uvedené inak) nasledujúce prílohy:
• pozývací list (list riaditeľa inštitútu/dekana fakulty ako
potvrdenie, že žiadateľ je na prijímajúcej inštitúcii vítaný) od
prijímajúcej inštitúcie (v nemčine alebo angličtine),
• kópia diplomu o udelení titulu PhD. (alebo ekvivalentu),
• zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú činnosť,
• súhlas domácej inštitúcie s výskumným pobytom
(v nemčine alebo angličtine).
Na www.scholarships.at je potrebné pozorne vyplniť časť
„Research Proposal“. Tu treba uviesť podrobný a zrozumiteľný
opis výskumného zámeru s ohľadom na východiská, metodiku
a plánované ciele.
Nástup na štipendijný pobyt je možný najskôr 3 mesiace od
termínu uzávierky.
Na prijímajúcej výskumnej inštitúcii sa majú skúmať nové
vedecké prístupy, metódy, postupy a techniky; získané knowhow by malo byť využité rakúskou, resp. slovenskou vedou
a s využitím vedeckej odbornosti uchádzača sa má trvalo
posilniť vedecká kvalita prijímajúcej inštitúcie. Obe strany majú
z tejto výmeny skúseností profitovať. Následne sa očakáva,
že sa posilní spolupráca aj s domácou inštitúciou štipendistov
po ich návrate s cieľom využitia a oživenia slovenského, resp.
rakúskeho výskumného priestoru.
Vo všeobecnosti treba dodržať zásady dobrej vedeckej praxe.
To predovšetkým znamená:
a) uvádzať dostupnú používanú literatúru pre tú-ktorú
vednú disciplínu už aj pri príprave žiadosti;
b) pripravovať publikácie tak, aby všetky výsledky boli vždy
jasné a odvoditeľné/zistiteľné;
c) rešpektovať pravidlo otvorenosti, uznania vedeckých
zásluh a kolegialitu medzi výskumníkmi v tíme.
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Štipendium nie je možné predĺžiť. Toto štipendium môže
výskumník poberať iba raz. Štipendisti, ktorí v minulosti získali
Jubilejné štipendium Akcie sa považujú za štipendistov tohto
štipendia, a preto sa už nemôžu uchádzať o toto štipendium.
Dôležité:
Žiadateľ navrhuje v rámci prihlasovacieho formuláru odborných
hodnotiteľov z akademickej/výskumnej oblasti, ktorí sa
považujú za nezaujatých.
Hodnotitelia sa považujú za zaujatých, ak:
• môžu pracovne, finančne alebo osobne profitovať zo
schválenia alebo zamietnutia žiadosti,
• hodnotiteľ v posledných 5 rokoch so žiadateľom (alebo
s niektorou z inštitúcií) spoločne publikoval, spolupracoval
alebo pracoval na tom istom výskumnom pracovisku,
• existujú medzi žiadateľom (alebo s niektorou z inštitúcií)
a hodnotiteľom zásadné nezhody vo vedeckom názore
(napr. spor vo vedeckej škole/metóde),
• okrem iného existuje pracovne alebo osobne blízky pomer,
ktorý by u tretej strany mohol vzbudiť podozrenie zo
zaujatosti.
Žiadateľ môže pripojiť k žiadosti ako prílohu (v papierovej
a v elektronickej podobe) zoznam hodnotiteľov, ktorí by sa
vzhľadom na ich možnú zaujatosť nemali podieľať na hodnotení
žiadosti („negatívny zoznam“).
Negatívny zoznam: Žiadatelia môžu vylúčiť z hodnotenia
maximálne 3 potenciálnych hodnotiteľov, u ktorých
predpokladajú, že konkurečný vzťah alebo spor medzi
vedeckými školami môže ovplyvniť objektívnosť hodnotenia.
Ak sa uvádzané údaje potvrdia, Riadiace grémium Akcie
spravidla vyhovie návrhu. Negatívny zoznam musí byť krátko
odôvodnený.
Žiadatelia, ktorých žiadosť získala viac ako 75 percent zo
všetkých bodov, budú pozvaní na osobný pohovor s výberovou
komisiou menovanou Riadiacim grémiom Akcie. Osobný
pohovor je súčasťou výberového konania. Pohovor môže
byť vedený v nemčine alebo v angličtine, výber jazyka je na
uchádzačovi.

ŠTIPENDIÁ NA LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY
(3 alebo 4 týždne)
on-line uzávierka na www.scholarships.at: 15. marec
(po vyplnení a odoslaní žiadosti v on-line systéme treba žiadosť
vytlačiť, podpísať a spolu s prílohami zaslať poštou na adresu:
Akcia Rakúsko – Slovensko, SAIA, n. o.)
O štipendiá sa môžu uchádzať študenti štátnych a verejných
vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Každý rok je určený
iný odbor, v roku 2012 sú to humanitné vedy.
Týždenné štipendium je 115 eur, poplatky za jazykový kurz
a ubytovanie hradí Akcia Rakúsko – Slovensko.
Poznámky:
• štipendista je povinný mať počas trvania pobytu uzavreté
úrazové poistenie a poistenie liečebných nákladov;
náklady na toto poistenie si pokrýva zo štipendia,
• cestovné náklady si hradí štipendista z vlastných
prostriedkov.
K žiadosti o štipendium treba priložiť (on-line zoskenované
a poštou originál, ak nie je uvedené inak) nasledujúce prílohy:
• kópia diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške
z najvyššieho ukončeného stupňa vysokoškolského
vzdelávania, ak absolvované,
• potvrdenie o štúdiu (aktuálneho dátumu, vydané
študijným oddelením)
• nepovinne: jedno odporúčanie (Empfehlungsschreiben;
v nemčine alebo v angličtine) od vysokoškolského učiteľa
(docent, profesor alebo vedecký pracovník s ekvivalentným
zaradením; v prípade doktoranda odporúčanie od školiteľa).
Štipendium sa viaže s určitou konkrétnou letnou jazykovou
školou. Podrobnosti o mieste a termíne jazykovej školy budú
oznámené úspešným uchádzačom po schválení štipendia
(štipendista bude mať na výber z termínov buď v júli, alebo
v auguste).

Bližšie informácie o štipendiách Akcie Rakúsko – Slovensko

http://www.aktion.saia.sk

Uvedené typy štipendií Akcie Rakúsko – Slovensko môžu využiť aj rakúski uchádzači, ktorí plánujú
študijný alebo výskumný pobyt na Slovensku.
Podľa typu štipendia žiadateľmi z Rakúska môžu byť študenti 2. stupňa vysokoškolského štúdia,
doktorandi, postdoktorandi, pedagogickí a vedeckí pracovníci na štátnych univerzitách a na odborných
vysokých školách (Fachhochschule) v rámci odborov financovaných prevažne zo Spolkového
ministerstva pre vedu a výskum.
Prijímajúcou organizáciou na Slovensku môžu byť štátne a verejné vysoké školy a ústavy Slovenskej
akadémie vied. Ďalej to môžu byť aj archívy, knižnice, múzeá a výskumné pracoviská, ktorých zdroje,
výskumné výsledky a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru. K žiadosti o štipendium je
nutné priložiť akceptačný list prijímajúcej organizácie.
Bližšie informácie http://www.aktion.saia.sk
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Akcia Rakúsko – Slovensko/Štúdium v Rakúsku
Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko na rok 2012
Na podporu projektov prostredníctvom Akcie Rakúsko – Slovensko treba nazerať ako na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní
bilaterálnych – rakúsko-slovenských – partnerstiev v oblasti vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených
projektov majú trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov.
Podporované je najmä nadväzovanie kontaktov a prvé realizovanie spoločných aktivít. Zapojenie partnerov z tretích krajín do
projektov je možné, ich účasť na projekte však nebude financovaná z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko. Pri projektoch
s partnermi z tretích krajín musí byť v popredí rakúsko-slovenská spolupráca.
Oblasti podpory (ciele):

Oprávnenosť projektových partnerov:
Príslušnosť k inštitúcii:

I. Spolupráca mladých výskumníkov
Projekty majú za cieľ podporiť kariérny rast doktorandov
a postdoktorandov prostredníctvom užšej spolupráce s inými
doktorandmi a postdoktorandmi z Rakúska a Slovenska.
Projekty s nasledujúcim zameraním budú prednostne
podporené:
• nadviazanie novej vedeckej spolupráce,
• spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi,
ktorí sa venujú rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme,
• spoločné aktivity vedúce k habilitácii.
Pri plánovaní projektu treba zohľadniť aj ďalšiu udržateľnosť
podporenej spolupráce. Podporované sú výlučne aktivity
doktorandov a postdoktorandov. Účasť tretích osôb je možná,
avšak nebude financovaná z prostriedkov Akcie.
II. Organizácia rakúsko-slovenských školení
Z prostriedkov Akcie Rakúsko – Slovensko sa podporuje
organizovanie bilaterálnych školení. Školenia majú byť
zamerané na zlepšenie odborných znalostí alebo na zlepšenie
zručností v oblasti soft skills (ako napr. prezentačné
a komunikačné zručnosti pri prezentácii vlastnej vedeckej práce,
projektový manažment, zúčtovanie projektu a pod.).
Prioritne budú podporené projekty, v rámci ktorých sa
školení zúčastnia doktorandi; účasť študentov na uvedených
školeniach môže byť v odôvodnených prípadoch tiež podporená.
Podmienkou podpory je účasť doktorandov z oboch krajín.
III. Organizácia rakúsko-slovenských letných
jazykových kurzov
Z prostriedkov Akcie sa podporuje organizácia bilaterálnych
jazykových kurzov, v rámci ktorých sa slovenskí študenti učia po
nemecky a rakúski študenti po slovensky. Voľnočasové aktivity
treba organizovať tak, aby si študenti v čo najlepšej miere
prakticky precvičovali vedomosti získané v rámci výučbovej
časti. Očakáva sa vlastný príspevok od účastníkov (50 eur
od Slovákov a 200 eur od Rakúšanov), ktorý pokryje časť
organizačných výdavkov letného jazykového kurzu. Tento typ
projektu nie je možné kombinovať s individuálnymi štipendiami
Akcie na letné jazykové školy.

Bližšie informácie o projektoch na
www.aktion.saia.sk:

Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských
školení

Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských
letných jazykových kurzov

Projekty na podporu spolupráce mladých

výskumníkov (doktorandov a a postdoktorandov)

a) pre projektových partnerov z Rakúska platí:
1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom z rakúskej
strany môžu byť príslušníci štátnej univerzity, Rakúskej
akadémie vied a študijných odborov odborných vysokých
škôl (Fachhochschule) financovaných v prevažnej miere
zo zdrojov Spolkového ministerstva pre vedu a výskum
(zoznam je zverejnený na http://www.aktion.saia.sk).
2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou
uvedenou v bode 1) z rakúskej strany môžu byť pracovníci
archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je
nevyhnutný pre realizáciu projektu.
b) pre projektových partnerov zo Slovenska platí:
1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom zo slovenskej
strany môžu byť príslušníci štátnej alebo verejnej vysokej
školy a Slovenskej akadémie vied.
2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou
uvedenou v bode 1) zo slovenskej strany môžu byť
pracovníci archívov, knižníc alebo múzeí, ktorých inventár je
nevyhnutný pre realizáciu projektu.
Pri projektoch z oblasti II. (školenia pre doktorandov) môže
byť žiadateľom aj mimovládna organizácia zo Slovenska alebo
Rakúska, no iba v spojení s oprávnenou vysokou školou druhej
krajiny.
Definície:
Pod pojmom mladí výskumníci sa rozumejú:
1. doktorandi – zapísaní študenti doktorandského štúdia na
oprávnenej inštitúcii,
2. postdoktorandi – vedci z oprávnenej inštitúcie, ktorým
bol udelený doktorský titul (PhD. alebo ekvivalent) a zároveň
od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov;
v rámci projektov Akcie nie je u postdoktorandov habilitácia
alebo vymenovanie za profesora prekážkou podpory, ak sú
splnené uvedené kritériá.
Oprávnené výdavky:
Finančné prostriedky Akcie môžu byť použité pre nasledujúce
oblasti:
• mobilitné výdavky (cestovné, nocľažné a diéty/štipendium;
ako cestovné sú uznávané iba výdavky na verejnú
dopravu; pri plánovaní mobilitných výdavkov sa treba
riadiť predpísanými dennými sadzbami – pozri Pravidlá
financovania a sadzby pre prípravu rozpočtu),
• iné odôvodnené výdavky (v tomto prípade je už v rozpočte
potrebné zdôvodniť nevyhnutnosť týchto výdavkov; môže
ísť napr. o výrobu vyučovacích materiálov, náklady na
komunikáciu atď.).
Financovanie platov je spravidla neoprávnené. Vyplácanie platov
lektorom a prednášajúcim v oblastiach podpory II. a III. je
prípustné – pritom je potrebné dodržať pravidlá Akcie.
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Akcia Rakúsko – Slovensko/Štúdium v Rakúsku
Dĺžka podpory
Pre projekty platí maximálne trvanie podpory jedného projektu
12 mesiacov, bez možnosti predĺženia podpory. Podpora ďalších
nadväzujúcich projektov partnerov (tzv. follow-up projekty) sa
neschvaľuje.

Do termínu uzávierky musia byť doručené poštou/
osobne na adresu SAIA, n. o., nasledujúce dokumenty:
1. Projektová žiadosť podpísaná žiadateľom
2. Opis projektu
3. Plán realizácie

Projektová žiadosť a podanie žiadosti
Projektové žiadosti treba vyplniť on-line na webstránke
http://www.aktion.saia.sk.
Aby bolo možné podať projekt, treba sa najprv
zaregistrovať (zadať treba nasledujúce údaje: meno,
priezvisko, ľubovoľné prihlasovacie meno a e-mailová adresa).
Po potvrdení registrácie administrátorom bude žiadateľovi
zaslané e-mailom heslo, ktoré mu umožní prihlásiť sa do
systému a podať projekt.
Na podanie projektu treba vypracovať tieto dokumenty:
1. projektová žiadosť (vypĺňa sa on-line po nemecky alebo
po anglicky) – formulár žiadosti obsahuje aj časť „Rozpočet
projektu“ (mobilitné výdavky a iné výdavky).
2. opis projektu, ktorého rozsah nepresahuje tri strany. Text
by mal byť formulovaný vo všeobecne zrozumiteľnej rovine,
ďalej má obsahovať predstavenie odbornej problematiky
a stanovenie vedeckých cieľov, plánovaný pracovný program
a očakávané výsledky projektu spolupráce. Taktiež by v ňom
mali byť objasnené nasledujúce body: význam spolupráce,
vedecké synergické efekty, prípadné európske (existujúce
alebo budúce zapojenie do niektorého programu EÚ)
a iné medzinárodné perspektívy, ako aj existujúce alebo
očakávané vyhliadky na zavedenie výsledkov projektu
do praxe formou aplikácie. Ústavy/organizácie zapojené
do projektu musia jasne vyjadriť svoj záujem na spolupráci.
3. Plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít
projektovému tímu, časový harmonogram).
4. Písomný súhlas a vyjadrenie podpory každej organizácie
zapojenej do projektu. „Súhlas a vyjadrenie podpory“ musí
byť v prípade slovenskej inštitúcie podpísané dekanom
fakulty alebo riaditeľom ústavu SAV. V prípade rakúskych
inštitúcií musí byť dokument podpísaný riaditeľom inštitútu
vysokej školy alebo inštitútu Rakúskej akadémie vied.

4. Originály dokumentov „Súhlas a vyjadrenie podpory“
za každú organizáciu projektových partnerov
Termíny na predkladanie žiadostí:
15. marec, 15. máj, 15. október.
Začiatok projektu treba plánovať najskôr tri mesiace od termínu
uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.
Poznámky:
• Vypracúva sa spoločná projektová žiadosť spolupracujúcich
inštitúcií (osôb) a predkladá sa vedeniu Akcie Rakúsko –
Slovensko v Bratislave. Dodatočné informácie možno získať
od Kancelárie Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) a od Kancelárie
pre medzinárodnú spoluprácu a mobilitu Rakúskej výmennej
služby (OeAD-GmbH) vo Viedni (www.oead.at).
• Rozpočet musí byť členený podľa kalendárnych rokov.
• V rozpočte sa musí v prípade financovania vlastnými
zdrojmi jasne uviesť, ktoré aktivity projektu a ktoré výdavky
sa takto financujú.
• Chybné, neúplné alebo neskoro podané projektové žiadosti
nebudú posudzované.
• Spätná podpora aktivít nie je možná, preto treba plánovať
začiatok projektu najskôr tri mesiace od termínu uzávierky,
ku ktorému bol projekt podaný.

Bližšie informácie o projektoch:

www.aktion.saia.sk
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Akcia Rakúsko – Slovensko/Štúdium v Rakúsku
Vysokoškolské štúdium v Rakúsku
Vysokoškolské vzdelanie v Rakúsku poskytuje niekoľko typov
vysokoškolských inštitúcií:
 univerzity (Universitäten),
 lekárske univerzity (Medizinische Universitäten),
 umelecké univerzity (Universitäten der Künste),
 odborné vysoké školy (Fachhochschulen),
 pedagogické akadémie (Pädagogische Akademien),
 súkromné vysoké školy (Private Universitäten).

Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych univerzitách
prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita
však môže v bakalárskych programoch v odboroch biológia,
medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné
lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika
a komunikačné vedy podmieniť prijatie na štúdium
absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom študentov
najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia.
Uzávierka podávania prihlášok pre uchádzačov z Rakúska
a z krajín EÚ/EHP na štúdium v zimnom semestri je v októbri,
v letnom semestri v marci (presný termín uzávierky prihlášok
si je potrebné overiť na príslušnej univerzite, termíny bývajú
zverejnené na viacerých portáloch, napríklad
http://www.studienbeginn.at).

Informácie o štúdiu v Rakúsku pre cudzincov sú na stránke
spolkového ministerstva pre vedu a výskum.

Študentom, ktorí začali svoje štúdium na Slovensku, môže
rakúska škola uznať niektoré skúšky.
Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie
písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Uchádzači
o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného
vysvedčenia bakalársky diplom. Prijatie na umelecké univerzity
je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.
Odborné vysoké školy vyžadujú od uchádzačov o štúdium
absolvovanie prijímacích skúšok.

Informácie o vysokoškolskom systéme v Rakúsku záujemcovia nájdu aj
na portáli Rakúskej výmennej služby.

Väčšina univerzít a odborných vysokých škôl ponúka bakalárske
programy (6 až 8 semestrov), magisterské programy
(2 až 4 semestre) a doktorandské štúdium (najmenej
6 semestrov). Okrem toho vysoké školy ponúkajú
diplomové programy (8 až 10 semestrov) a doktorandské
študijné programy (4 semestre).

Od letného semestra 2009 občania krajín EÚ nemusia platiť
školné (363,36 eur/semester), ak nie sú zapísaní na dva
študijné programy a neprekročili dĺžku štúdia o 2 semestre.
Všetci vysokoškoláci musia platiť príspevok študentskej únii
a úrazové poistenie 16,86 eur/semester.
Priemerné náklady na pobyt (ubytovanie, strava, výdavky
súvisiace so štúdiom a voľnočasovými aktivitami) sú mesačne
800 eur. Bližšie informácie na www.oead.at (Tipps zu Recht &
Praxis/Allgemeines und Nützliches/Lebenshaltungskosten).

Na portáli Rakúskej výmennej služby je zverejnená interaktívna mapa rakúskych univerzitných miest.
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Akcia Rakúsko – Slovensko/Štúdium v Rakúsku
Zaujímavé webové stránky

Štipendiá na vysokoškolské štúdium v Rakúsku
 Národný štipendijný program na podporu mobilít
 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

www.bmwf.gv.at – Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum
Rakúskej republiky (Bundesministerium für Wissenschaft und

Forschung)

Uzávierka: 30. apríl 2012 (na pobyty v akademickom roku
2012/2013) on-line na www.stipendia.sk
 CEEPUS
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov

Uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november

(freemoveri)

 Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie,
vedu a kultúru (uzávierka on-line na www.scholarships.at)
 Štipendium Ernsta Macha pre doktorandov
uzávierka: 1. marec,
bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at

www.portal.ac.at – Austrian Academic Portal, informácie
o vysokých školách v Rakúsku
www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska výmenná služba
www.fhf.at – zoznam odborných vysokých škôl

(Fachhochschulen)

www.akkreditierungsrat.at – zoznam súkromných vysokých škôl

 Európske fórum Alpbach – štipendiá na kongres
a letnú školu
uzávierka: spravidla v marci alebo v apríli,
bližšie informácie: www.alpbach.org
 Austrian Student Scholarship – štipendium
súkromnej nadácie Mondi na bakalárske
a magisterské štúdium
uzávierka: spravidla v máji,
bližšie informácie: www.mondigroup.com
Štipendium sa udeľuje na celé bakalárske a magisterské
štúdium. Žiadateľom môže byť uchádzač o štúdium, ktorý
spĺňa podmienky pre štúdium v Rakúsku, nie starší ako
23 rokov (ku dňu podávania prihlášky). O štipendium sa
nemôžu uchádzať študenti, ktorí už študujú na vysokej škole
v Rakúsku.
 Program Celoživotného vzdelávania EÚ – LLP
(podprogram Erasmus)
Bližšie informácie: www.saaic.sk a vysoké školy,
ktoré sú zapojené do programu

www.wegweiser.ac.at – zoznam vysokých škôl a umeleckých
vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa odborov

Erasmus podporuje mobility jednotlivcov, medzi nimi aj
mobilitu študentov na účely štúdia na vysokoškolskej
inštitúcii v inej zúčastnenej krajine
 Program Erasmus Mundus
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. Podávanie
žiadostí spravidla v priebehu posledného štvrťroka.
Bližšie informácie:
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus

www.grants.at – prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu
získať v Rakúsku zahraniční študenti
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Štipendiá a granty
 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

 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.

 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.
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 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 2. stupňa VŠ 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: 15. marec 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

 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.
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 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. marec 2012
Estónsky inštitút ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia, ako aj absolventom doktorandského
štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu
s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné
a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://ekkm.estinst.ee/uudised/estophilus/

 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
Výskumné pobyty v Paríži pre postdoktorandov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. marec 2012
Cieľom programu Výskum v Paríži (Research in Paris) je uľahčiť novú trvalú spoluprácu a posilniť už existujúce spolupráce
medzi výskumnými pracoviskami zahraničných miest a mestom Paríž. Program je určený zahraničným výskumníkom. Prioritu
majú mladí výskumníci, ktorí získali doktorát pred menej ako 5 rokmi, podpora sa však poskytuje aj výskumníkom seniorom.
Podpora a štipendium mesta Paríž predstavuje 2 500 €/mesiac pre postdoktorandov (čerství držitelia doktorátu, menej ako
5 rokov od získania titulu PhD), 3 000 €/mesiac pre seniorov (držitelia doktorátu viac ako 5 rokov), cestovné náklady na cestu
do miesta pobytu a späť, zdravotné poistenie.
Žiadosti sa podávajú výlučne on-line na stránke www.recherche.paris.fr.
Bližšie informácie: http://www.paris.fr
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Štipendiá na študijné a výskumné pobyty na Ecole Normale Supérieure v Cachan
Uzávierka: 15. marec 2012

Ecole normale supérieure de Cachan poskytuje štipendijný program pre zahraničných študentov, ktorí študujú alebo už získali
diplom z vysokoškolského štúdia vo svojej krajine. Program je určený na realizáciu štúdia na úrovni Master Recherche 2. ročník
(M2R), a na úrovni Doctorat (doktorandské štúdium) na realizáciu štúdia a výskumu v rámci oddelení alebo laboratórií ENS
Cachan. Prioritne sú schvaľované žiadosti na celé štúdium v 2. ročníku úrovne Master a na dizertačné práce pod dvojitým
vedením. Štipendium je 1 000 €/mesiac. Všetky náklady spojené s pobytom si hradí štipendista sám (školné, zápisné do
knižnice, sociálne zabezpečenie, ubytovanie, doprava a pod.).
Bližšie informácie: http://www.ens-cachan.fr/
(o Master Recherche – http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/formation/masters/, o doktoráte pod dvojitým vedením/
cotutelle de thèse – http://www.ens-cachan.fr/version-francaise/formation/doctorats/specialites/)

 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

 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

 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.
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 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

V súčasnosti prebieha proces predlžovania Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Luxemburským veľkovojvodstvom na obdobie od roku 2012. V prípade zmien v Programe bude ponuka štipendijných
pobytov v Luxembursku ihneď aktualizovaná a uchádzači, ktorí už podali žiadosť o štipendium, budú o zmenách
informovaní.
 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).
 semestrálny jazykový pobyt na Národnom inštitúte jazykov (www.insl.lu)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a doktorandi.

 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
 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.
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 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.

 MEXIKO
Štipendiá Mexickej vlády
Uzávierka: priebežne do 19. novembra 2012 on-line na www.saia.sk
Mexická vláda ponúka v rámci Štipendijného programu 2012 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.
● 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 Conferences)
● Program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie a manažmentu
vzdelávania

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

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

Štipendiá sú určené študentom VŠ (ukončené minimálne 3 semestre), ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list.
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt

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

Štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom VŠ, vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú poľský jazyk alebo iný svetový jazyk
uvedený 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 (aspoň základy). Prednosť majú slovakisti a polonisti.
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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 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 – 3 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.
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 školení
Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a a postdoktorandov)

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.
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 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

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-csaky-stipendium

 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).

 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.
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 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. 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.
Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky
Uzávierka: koncom marca 2012
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.
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 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.

 USA
Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF)
Uzávierka: 15. apríl 2012
Slovensko-americká nadácia (Slovak-American Foundation) ponúka štipendiá na profesionálne stáže pre študentov
a čerstvých absolventov vysokých škôl. Stáž umožňuje záujemcom získať pracovné skúsenosti v dynamických firmách
a rôznych mestách, ako napríklad New York, Washington, Chicago alebo San Diego.
SAF poskytuje štipendium na 6- alebo 12-mesačnú stáž (internship).
Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov.
Výber štipendistov sa zabepečuje prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených
z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj z iných výskumných organizácií.
Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR,
ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.
Výsledky z výberových konaní zverejňuje na www.saia.sk.
Z výberových konaní na rok 2012/2013 boli zatiaľ zverejnené výsledky do:
 Izraela
 Švajčiarska
Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2012/2013 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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 Národný štipendijný program – výsledky výberového konania na štipendiá na letný semester
akademického roka 2011/2012 (uzávierka žiadostí 31. októbra 2011)

Uchádzači zo Slovenska
K termínu uzávierky bolo podaných 189 žiadostí. 181 žiadostí bolo o štipendium pre študentov
a doktorandov (z toho 134 využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant) a 8 žiadostí bolo o cestovný
grant bez štipendia. 16 žiadostí (6 študenti, 8 doktorandi, 2 samostatné cestovné granty) nespĺňalo
podmienky programu.
Uchádzači pochádzali z 21 slovenských vysokých škôl (z toho v 13 prípadoch doktorandov sa ich
štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, teda 8 ústavoch SAV). Uchádzači žiadali o štipendijné
pobyty do 34 krajín sveta (z toho 156 žiadosti bolo do 18 krajín EÚ a 1 do Nórska a 2 do Švajčiarska
a 34 žiadostí bolo 13 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt vo Veľkej
Británii a Českej republike (28), Nemecku (16), Holandsku (15), Spojených štátoch amerických
a Španielsku (13), Rakúsku (10), Poľsku (8), Dánsku, Fínsku, Nórsku, Novom Zélande, Taliansku (5)
a Švédsku (4).
Výberová komisia udelila štipendium 14 študentom slovenských vysokých škôl na časť magisterského
štúdia (65,5 štipendijných mesiacov) do 11 krajín, 50 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV
na časť doktorandského štúdia (170 štipendijných mesiacov) do 22 krajín. Výberová komisia tiež schválila
cestovné granty 9 študentom so štipendiom, 34 doktorandom so štipendiom a 3 samostatné granty.
Zahraniční uchádzači
K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 178 zahraničných uchádzačov (30 študentov
magisterského štúdia, 19 doktorandov, 129 učiteľov VŠ/výskumných, resp. umeleckých pracovníkov),
10 uchádzačov nesplnilo formálne podmienky (6 študenti, 1 doktorand, 3 vysokoškolskí učitelia, vedeckí,
resp. umeleckí pracovníci). Uchádzači z 28 krajín žiadalo o štipendium na pobyty na 19 slovenských
vysokých školách, 18 ústavoch SAV a v 1 ďalšej inštitúcii.
Výberová komisia udelila štipendium 12 študentom (56 štipendijných mesiacov), 10 doktorandom
(44 štipendijných mesiacov) a 32 vysokoškolským učiteľom a výskumným, resp. umeleckým
pracovníkom (144 štipendijných mesiacov). Finančnú podporu získalo spolu 54 uchádzačov z 18 krajín
v rozsahu 244 štipendijných mesiacov.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH SLOVENSKÝCH ŠTIPENDISTOV
ŠTUDENTI
Počet žiadostí: 60 (z toho s cestovným grantom 48)
Počet schválených žiadostí o štipendium: 14 (cestovný grant: 9)
Škola

Fakulta

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka
pobytu

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

Martin Klaučo, Dánsko, 4 mesiace

Trnavská univerzita v Trnave

Filozofická fakulta

Nataša Štefaňáková, Taliansko, 5 mesiacov

Fakulta managementu

Pavol Dzurjanin, Holandsko, 5 mesiacov
Lenka Gašparovičová, Španielsko,
5 mesiacov
Adam Jaško, Taiwan, 5 mesiacov
Martin Belej, Nórsko, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

Katarína Batková, Rakúsko, 4 mesiace
Silvia Puškárová, Španielsko, 5 mesiacov

Lekárska fakulta

Tana Takacova, Nemecko, 5 mesiacov

Univerzita Komenského
v Bratislave

Katarína Siposová, Spojené štáty americké,
4,5 mesiaca
Ivana Babušáková, Taliansko, 4 mesiace
Martina Klbečková, Spojené štáty americké,
4 mesiace
TatianaTakáčová, Česko, 5 mesiacov
Veronika Holaňová, Poľsko, 5 mesiacov

Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave
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Štipendiá a granty
DOKTORANDI
Počet žiadostí: 118 (z toho s cestovným grantom 92)
Počet schválených žiadostí o štipendium: 50, (s cestovným grantom 34)
Škola
Prešovská univerzita
v Prešove
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Technická univerzita
v Košiciach
Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita Komenského
v Bratislave

Fakulta

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu

Fakulta humanitných a prírodných vied

Jana Kolesárová,Veľká Británia, 2 mesiace

Filozofická fakulta

Jana Migašová, Česko, 5 mesiacov
Lívia Flachbartová, Írsko, 3 mesiace
Ivana Hviščová, Poľsko, 4 mesiace

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Anetta Lukáčová, Poľsko, 1 mesiac
Blažena Lavová, Česko, 3 mesiace

Fakulta architektúry

Kristína Staněková, Česko, 5 mesiacov
Margaréta Janecová, Nový Zéland, 4 mesiace

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Viliam Hromada, Nórsko, 1 mesiac

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

Marek Blahušiak, Holandsko, 4 mesiace
Rastislav Monošík, Dánsko, 5 mesiacov
Andrej Ďuriš, Veľká Británia, 5 mesiacov
Alena Šišková, Taliansko, 1 mesiac
Andrea Gálisová, Česko, 1 mesiac
Denisa Tarabová, Česko, 1 mesiac

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií

Michal Weiszer, Dánsko, 3 mesiace

Hutnícka fakulta

Lenka Oroszová, Grécko, 3 mesiace

Právnická fakulta

Marcel Vysocký, Nemecko, 3 mesiace

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Ivana Karpišová, Kanada, 3 mesiace
Michal Pelach, Kanada, 1 mesiac

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Ľuboš Kovács, Veľká Británia, 1 mesiac
Barbora Blahutová, Španielsko, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

Miroslava Hlinčíková, Švédsko, 5 mesiacov
Lucia Brezániová, Holandsko, 3 mesiace
Silvia Slaničková, Portugalsko, 2 mesiace
Jarmila Švihranová, Holandsko, 4 mesiace
Ľubomír Dunaj, Nemecko, 2 mesiace

Lekárska fakulta

Janka Bábíčková, Nemecko, 6 mesiacov
Anna Pivovarčiová, Spojené štáty americké,
5 mesiacov
Natália Kamodyová, Spojené štáty americké,
5 mesiacov
Katarína Koňariková, Česko, 5 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Lucia Gajdošechová, Španielsko, 1 mesiac
Tímea Kurdiová, Švajčiarsko, 4 mesiace
Lucia Chovanová, Veľká Británia, 5 mesiacov
Katarína Pošteková, Nový Zéland, 6 mesiacov
Veronika Drábová, Rusko, 3 mesiace
Michal Kajsík, Veľká Británia, 5 mesiacov
Eva Krascsenitsova, Rakúsko, 5 mesiacov
Martina Garaiová, Čína, 5 mesiacov

Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre
Filozofická fakulta

Peter Vlčko, Rakúsko, 3 mesiace
Ľudmila Hrustičová, Švédsko, 5 mesiacov
Juraj Štofej, Česko, 3 mesiace

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta

Ivana Šidová, Holandsko, 2 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach

Filozofická fakulta

Eva Vanečková, Maďarsko, 1 mesiac

Univerzita sv. Cyrila a Metoda
v Trnave

Fakulta prírodných vied

Katarína Boronová, Taliansko, 5 mesiacov

Univerzita veterinárskeho
lekárstva a farmácie
v Košiciach

Patrik Mlynárčik, Španielsko, 1 mesiac
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Štipendiá a granty
Škola

Fakulta

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu

Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave

Lucia Bartková, Nemecko, 5 mesiacov
Elektrotechnická fakulta

Žilinská univerzita v Žiline

Miroslav Kováč, Fínsko, 3 mesiace

Fakulta riadenia a informatiky

Štefan Toth, Česko, 4 mesiace

Stavebná fakulta

Dušan Jandačka, Česko, 1 mesiac

CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA
Počet uchádzačov, ktorí splnili formálne kritériá: 6
Počet schválených žiadostí: 3
Škola

Fakulta

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu

Katolícka univerzita
v Ružomberku

Pedagogická fakulta

Vladimira Antolova, India, 2 mesiace

Slovenská akadémia vied

Ústav experimentálnej endokrinológie

Marcela Lauková, Spojené štáty americké, 10 mesiacov

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Patrik Kunec, Francúzsko, 1 mesiac

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ZAHRANIČNÝCH ŠTIPENDISTOV
ŠTUDENTI
Prijímajúca inštitúcia
Ekonomická univerzita
v Bratislave
Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Univerzita Komenského
v Bratislave

Fakulta/Ústav

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Fakulta medzinárodných vzťahov

Nela Kubasová, Česká republika, 5 mesiacov

Národohospodárska fakulta

Olga Dzyuban, Ukrajina, 3 mesiace
Margaryta Sergiivna Dyomochkina, Ukrajina, 3 mesiace

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Irina Mishchenko, Ruská federácia, 6 mesiacov

Filozofická fakulta

Agata Rogozińska, Poľsko, 5 mesiacov
Marija Gostiljac, Srbsko, 5 mesiacov
Desislava Slavova, Bulharsko, 5 mesiacov
Elena Boneva, Bulharsko, 5 mesiacov
Dušan Ćelić, Srbsko, 5 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Mariya Kret, Ukrajina, 5 mesiacov

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Fakulta humanitných vied

Jelena Kuzmić, Srbsko, mesiace

Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach

Filozofická fakulta

Nadia Maľovaná, Ukrajina, 5 mesiacov

DOKTORANDI
Prijímajúca inšitúcia

Fakulta/Ústav

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Astronomický ústav SAV

Tereza Krejčová, Česká republika, 3 mesiace

Slovenská akadémia vied

Historický ústav SAV

Milan Ducháček, Česká republika, 7 mesiacov

Matematický ústav SAV

Jan Krňávek, Česká republika, 2 mesiace

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

Karel Černý, Česká republika, 1 mesiac

Strojnícka fakulta

Vladimir Pucovsky, Srbsko, 6 mesiacov

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Univerzita Komenského
v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Yui Okuyama, Japonsko, 6 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Sudipta Kumar Das, India, 9 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

María José Martelo Vidal, Španielsko,
5 mesiacov

Univerzita Konštantína Filozofa
Filozofická fakulta
v Nitre

Slavica Tome Gadzova, Macedónsko, 3 mesiace

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici

Martin Malenovský, Česká republika, 2 mesiace

Fakulta humanitných vied
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Štipendiá a granty
VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA ALEBO VÝSKUMNÍ/UMELECKÍ PRACOVNÍCI
Prijímajúca inštitúcia

Fakulta/Ústav

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka
pobytu

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Olha Khoma, Ukrajina, 5 mesiace

Neurobiologický ústav

Ahmed Abdelbaset Ismail, Egypt,
10 mesiacov

Ústav etnológie

Albena Lazarova Georgieva-Angelova,
Bulharsko, 3 mesiace

Ústav experimentálnej onkológie

Ekaterina Nikitina, Ruská federácia,
8 mesiacov

Ústav genetiky a biotechnológií rastlín

Olga Abraimova, Ukrajina, 4 mesiacov

Ústav polymérov

Ahmed Ali Nada, Egypt, 8 mesiace

Ústav stavebníctva a architektúry

Hector Antonio Solano Lamphar, Mexiko,
9 mesiacov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Shamim Ahmad, India, 3 mesiace
Mahendra Kumar Rai, India, 10 mesiacov

Fakulta záhradníctva a krajinného
inžinierstva

Evgeny Vladimirovich Balashov, Ruská
federácia, 2 mesiace

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

Guzel Ziyatdinova, Ruská federácia,
3 mesiace

Slovenská akadémia vied

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Stavebná fakulta

Jaroslaw Pykacz, Poľsko, 3 mesiace

Ekonomická fakulta

Sasa Drezgic, Chorvátsko, 1 mesiac

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Stepan Agop Tersian, Bulharsko, 3 mesiace

Technická univerzita vo Zvolene

Drevárska fakulta

Galyna Ortynska, Ukrajina, 5 mesiacov

Trenčianska univerzita A. Dubčeka
v Trenčíne

Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov

Miquel Angel Oltra Albiach, Španielsko,
2 mesiace

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mariam Murman Khvedelidze, Gruzínsko,
1 mesiac

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Iurie Ion Gotisan, Moldavsko, 2 mesiace

Filozofická fakulta

Veličko Panajotov, Bulharsko, 1 mesiac

Prírodovedecká fakulta

Zdeněk Verner, Česká republika,
10 mesiacov

Filozofická fakulta

Ekaterina Evgenieva Anastasova,
Bulharsko, 2 mesiace
Ljupcho Mitrevski, Macedónsko, 3 mesiace

Fakulta humanitných vied

Regina Maria Wojtoń, Poľsko, 5 mesiacov

Fakulta prírodných vied

Sherif Mohamed Kharbish, Egypt,
9 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Jesus Olivera Cabo, Španielsko, 4 mesiace
Onofre Santos Rojas, Peru, 1 mesiac

Technická univerzita v Košiciach

Univerzita Komenského
v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre
Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Univerzita P. J. Šafárika
v Košiciach

Miklós Gyuranecz, Maďarsko, 10 mesiacov
Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

David Hernandez-Moreno, Španielsko,
1 mesiac
Satheesh Natarajan, India, 8 mesiacov

Vysoká škola výtvarných umení
v Bratislave
Žilinská univerzita v Žiline

Sharif Bey, USA, 1 mesiac
Elektrotechnická fakulta

Mikołaj Piotr Bartłomiejczyk, Poľsko,
6 mesiacov

Fakulta humanitných vied

Andriy Shatyrko, Ukrajina, 1 mesiac

BULLETIN SAIA 2/2012
23

V skratke
 ODBORNÉ STÁŽE NA MINISTERSTVE ŠKOLSTVA, VEDY, VÝSKUMU
A ŠPORTU PRE ŠTUDENTOV 2. STUPŇA VŠ
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu ponúka vysokoškolákom dennej formy štúdia, ktorí majú ukončené
bakalárske štúdium, možnosť prihlásiť sa na odbornú stáž na ministerstve. Rezort školstva chce takýmto spôsobom
umožniť študentom lepšie spoznať činnosť ústredného orgánu štátnej správy na jeho jednotlivých sekciách
s cieľom ľahšieho uplatnenia sa v praxi po skončení vysokoškolského štúdia. Odborná stáž bude vykonávaná
v dĺžke 1 až 3 mesiacov, podľa rozsahu témy v termíne od 15. 3. 2012 do 15. 6. 2012. Prihlášky treba zaslať do
17. februára 2012. Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/data/USERDATA/VysokeSkolstvo/odborna_staz2.rtf

 SÚŤAŽ O STÁŽ V OSN
Študentom vysokej školy/univerzity na bakalárskom, magisterskom či inžinierskom stupni štúdia je určená
súťaž esejí, ktorú organizuje Nadácie Pontis, v rámci projektu Odborne o rozvojových témach. Projekt podporila
Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu z finančných prostriedkov oficiálnej rozvojovej pomoci
SlovakAid. Víťaz vyhrá 3-týždňovú stáž pri Stálej misii SR pri OSN v Ženeve vo Švajčiarsku. Študent, ktorý sa
umiestni na druhom mieste získa 3-týždňovú stáž na Ministerstve zahraničných vecí SR a študent na treťom mieste
bude môcť absolvovať stáž v Nadácii Pontis.
Cieľom súťaže je osloviť študentov a motivovať ich k hlbšiemu skúmaniu problémov rozvojového sveta. Uzávierky
súťažných esejí je 31. marca 2012. Esej musí byť napísaná na niektorú z týchto tém:

1. Do ktorých oblastí a regiónov by malo Slovensko smerovať prostriedky svojej zahraničnej pomoci? Aké by
mali byť priority SR v rozvojovej spolupráci?
2. Moderné technológie v Afrike. Mýtus alebo realita?
3. Transformácia severoafrických krajín na moderné demokracie po Arabskej jari. V čom môže byť iná ako
transformácia Slovenska v 90. rokoch?
4. Môže univerzita pomôcť rozvojovým organizáciám a rozvojovej praxi? Ako môžu spolupracovať univerzity
s mimovládnymi rozvojovými organizáciami?

Bližšie informácie: http://www.nadaciapontis.sk/17000

 PUBLIKÁCIE NA INTERNETE
 U.S. Students in Overseas Degree Programs
Správa, ktorú pripravil americký IIE (Institute of International Education), prezentuje výsledky
výskumu zameraného na mobilitu amerických študentov všetkých stupňov vysokoškolského štúdia
(vrátane doktorandov). Výskum sa realizoval v spolupráci s 20 krajinami. Publikácia sa okrem
prezentácie dát venuje aj stratégiám internacionalizácie vysokého školstva a zahŕňa politické
odporúčania v tejto oblasti.
Štúdia je dostupná na internetovej stránke http://www.iie.org/en/Research-and-Publications/
Publications-and-Reports/IIE-Bookstore/US-Students-In-Overseas-Degree-Programs.

 Mapping mobility in European higher education
Publikácia, ktorú pripravila ACA (Academic Cooperation Association) v úzkej spolupráci
s inštitúciami INCHER-Kassel, CampusFrance, DAAD a HIS (Hochschulinformations-System),

ponúka rozsiahly súbor dát a informácií o študentskej mobilite v 32 európskych krajinách.
Štúdia je dostupná na internetovej stránke http://ec.europa.eu/education/more-information/
doc/2011/aca_en.pdf.
Publikáciu je možné získať bezplatne aj v tlačenej podobe na adrese info@ditgesprintplusmore.de.

 Key Data on Education in Europe 2012
Publikácia ponúka prehľad o organizácii, riadení a fungovaní 37 vzdelávacích systémov
v Európe.
Štúdia je dostupná na internetovej stránke http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/
documents/key_data_series/134EN.pdf
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Mapping mobility in European higher education
Volume I: Overview and trends
Eds. Ulrich Teichler, Irina Ferencz and Bernd Wächter

A study produced for the Directorate General for Education and Culture
(DG EAC), of the European Commission

V skratke
 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Audity internacionalizácie. Hodnotenie a zlepšovanie inštitucionálnych stratégií

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

 Odpovede na výzvy európskeho vysokého školstva: celoživotné vzdelávanie a blaho spoločnosti
(Responding to challenges for European higher edu-cation: Lifelong learning and the wel-fare Society)
10. až 11. máj 2012, Riga, Estónsko

22. výročná konferencia organizácie EURASHE.
Bližšie informácie: http://www.eurashe.eu.

 Prepojenie všetkého. Excelentnosť, mobilita, financovanie a sociálna dimenzia vo vysokom školstve
(Tying it all together. Excellence, mobility, funding and the social dimension in higher education)
10. až 12. jún 2012, Helsinky, Fínsko
Výročná konferencia ACA.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=559.

 Príklady dobrej praxe v EIT: prepojenie biznisu, výskumu a vysokého školstva (Good practices
and learnings from the EIT: linking business, research and higher education)
25. až 26. jún 2012, Kodaň, Dánsko

Konferenciu organizuje Európsky inštitút pre technológiu a inovácie (EIT).
Bližšie informácie: http://eit.europa.eu

 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.

 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)
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
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Aj tento rok môžete podporiť SAIA, n. o., a jej aktivity
rozhodnutím o 2 % zo zaplatenej dane z príjmov
Ak ste fyzická osoba (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba)
a za rok 2011 ste zaplatili na dani z príjmu 166 eur a viac,
môžete rozhodnúť o poukází 2 % (minimálne 3,32 eura)
na verejnoprospešný účel.
V prípade, ak sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 % dane z príjmu
našej organizácii, naše údaje sú:
názov organizácie:
sídlo:
IČO:
právna forma:

SAIA, n. o.
Námestie slobody 23,
812 20 Bratislava 1
31821596
nezisková organizácia

Na čo chceme použiť
Vaše peniaze?
 vytvorenie a prevádzka verejnej on-line

Ako postupovať?
Zamestnanec, ktorý si nepodáva sám daňové priznanie,
musí požiadať svojho zamestnávateľa o vykonanie ročného
zúčtovania preddavkov na daň z príjmov a o vystavenie
potvrdenia o zaplatení dane – do 15. februára 2012.
Potom vyplní Vyhlásenie o poukázaní 2 % dane, a najneskôr
do 30. apríla 2012 pošle/doručí formuláre daňovému úradu
v mieste bydliska.
Zamestnanec, ktorý si podáva sám daňové priznanie, vypĺňa
vyhlásenie o poukázaní 2 % priamo vo formulári daňového
priznania.
Samostatne zárobkovo činná osoba – podnikateľ, vypĺňa
vyhlásenie o poukázaní 2 % priamo vo formulári daňového
priznania.

databázy štipendií a grantov pre zahraničných
záujemcov o pobyt na Slovensku,

 usporiadanie konferencie „Deň akademickej

mobility a internacionalizácie III“,

 vylepšenie vnútorných procesov

a skvalitnenie práce na pracoviskách
v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach,
Nitre, Prešove a v Žiline.

Podrobnejšie informácie o tom, na aké aktivity
plánujeme využiť poukázaný podiel dane, nájdete
na http://www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/

Právnická osoba môže poukázať 1,5 % alebo 2 % z dane z príjmu
aj viacerým prijímateľom,
minimálna výška v prospech jedného prijímateľa je 8,30 eura.
(Vyhlásenie o poukázaní 1,5 % alebo 2 % z dane z príjmu je súčasťou daňového priznania.)

Bližšie informácie

http://www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/

