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Štipendiá a granty pre vysokoškolských učiteľov
ŠTIPENDIÁ A GRANTY
PRE VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV
V téme aprílového Bulletinu SAIA sme sa rozhodli zhromaždiť
štipendijné a grantové ponuky pre vysokoškolských učiteľov.
Zamerali sme sa najmä na tie ponuky, ktoré vyplývajú
z bilaterálnych dohôd alebo ponúk zahraničných vlád, ktoré
administruje SAIA, n. o., a pri ktorých je uvedené, že sú určené
pre (alebo aj pre) vysokoškolských učiteľov/pedagogických
pracovníkov vysokých škôl.
Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať aj o iné štipendiá
a granty, napríklad určené pre doktorandov a postdoktorandov.
Takéto štipendiá si môžu vyhľadať napríklad v databáze
štipendií na www.saia.sk.

Vedia vaši priatelia, známi
a partneri v zahraničí,
že môžu získať
štipendium
Národného štipendijného programu
na pobyt na Slovensku?

Povedzte im o ňom!
Bližšie informácie nájdu na portáli
www.scholarships.sk
v anglickom, francúzskom,
španielskom a ruskom jazyku.
Uzávierka je 30. apríla 2012.

O štipendium NŠP sa môžu uchádzať študenti
2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandi,
vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci.

Štipendiá pre vysokoškolských učiteľov,
ktoré administruje SAIA, n. o.
Uzávierka žiadostí je on-line na www.saia.sk; uchádzač sa musí
najprv registrovať, k žiadosti sa dostane v databáze štipendií
priamo v ponuke. Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma
žiadosti, v ponuke je ikona Podaj žiadosť. K ponuke z tohto
bulletinu sa záujemca dostane kliknutím
na modrý názov.
Bližšie informácie o ponuke, ako aj podkladových materiáloch,
ktoré uchádzač musí k žiadosti priložiť, a ktoré musí do termínu
uzávierky poslať v papierovej podobe do SAIA, n. o., Bratislava,
sú zverejnené v databáze štipendií na www.saia.sk.

 NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
NA PODPORU MOBILÍT
 cestovné granty pre vysokoškolských učiteľov

O cestovný grant NŠP v súvislosti s ich plánovaným študijným
alebo výskumným pobytom sa môžu uchádzať vysokoškolskí
učitelia, pôsobiaci na vysokých školách na Slovensku podľa
zákona o vysokých školách, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej
republike. Pobyty možno realizovať v ktorejkoľvek krajine sveta.
Uzávierka: 30. apríl a 31. október do 16.00 h
on-line na www.stipendia.sk

 CEEPUS (Stredoeurópsky výmenný program pre
univerzitné štúdiá)

 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Štipendijný pobyt sa môže uskutočniť na vysokej škole
zapojenej do siete v niektorej z členských krajín programu
(Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna
Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko,
Rakúsko, Rumunsko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita
v Prištine).
Uzávierka: spravidla v júni a v októbri
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info
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 BIELORUSKO

 kurz arabského jazyka (v Arabskom vzdelávacom centre,

Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: spravidla v marci

min. 1 mesiac)

Uchádzač musí ovládať arabský jazyk (základy). Kurz sa
uskutočňuje počas akademického roka.

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu

Uchádzač musí ovládať bieloruský alebo ruský jazyk,
príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo
pozývací list.

Uchádzač musí ovládať arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

 kurz bieloruského jazyka

 GRÉCKO

Uchádzači musia ovládať bieloruský jazyk (základy).

Štipendiá gréckej Štátnej štipendijnej nadácie I.K.Y.
Uzávierka: spravidla v apríli
 5- alebo 10-mesačný výskumný pobyt

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: spravidla vo februári
 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt

Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list a ovládanie
bulharského alebo iného jazyka dohodnutého v akceptačnom
liste.
 letný kurz bulharského jazyka

 letný kurz gréckeho jazyka (1 mesiac)

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania
a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: spravidla vo februári
 letný kurz chorvátskeho jazyka

Uchádzač musí ovládať chorvátsky jazyk (základy).

Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy).

Uzávierka: 30. apríl 2012
 prednáškový pobyt

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, mládeže
a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže
a športu
Uzávierka: spravidla vo februári

Pobyt je určený pre vysokoškolských učiteľov slovenského
a chorvátskeho jazyka, vyžaduje sa akceptačný, resp. pozývací
list.

 INDIA
Program ITEC

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

Uzávierka: : 31. mája 2012

Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom
kurzu

 1- až 14-dňový prednáškový a výskumný pobyt

 odborný kurz (min. 2 týždne), napr. anglický jazyk,

Vyžaduje sa akceptačný, resp. pozývací list.

 ČÍNA

manažment, webový dizajn, telekomunikácie, IT kurzy atď.
Uchádzač (vo veku 25 – 45 rokov) musí mať aktívnu znalosť
anglického jazyka a 5-ročnú pracovnú skúsenosť. Zoznam
kurzov je na http://itec.mea.gov.in.

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR
v oblasti školstva

 LITVA

Uzávierka: spravidla vo februári
 ročný výskumný pobyt

Uchádzač musí ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: spravidla v marci
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Uchádzač musí ovládať litovský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list.

 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

 letný jazykový kurz (3 až 4 týždne)

Uchádzač musí ovládať litovský jazyk (základy).

Uzávierka: spravidla v marci
 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt

Uchádzač musí ovládať arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.
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 MAĎARSKO

 RAKÚSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti
školstva, vedy, športu a mládeže

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marca a 15. októbra (štipendiá pre
postdoktorandov), priebežne (štipendiá na krátkodobé pobyty)
on-line na www.scholarships.at a 15. marca, 15. mája
a 15. októbra (projekty na podporu spolupráce mladých
výskumníkov) on-line na http://projekt.aktion.saia.sk

Uzávierka: spravidla v marci
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt

Uchádzač musí ovládať maďarský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.
 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)

Vyžaduje sa základná znalosť maďarského jazyka.

 štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiace)

Uchádzač musí byť vysokokvalifikovaný postdoktorand s titulom
PhD. (alebo ekvivalent), bez habilitácie, od udelenia titulu PhD.
neuplynulo viac ako 10 rokov. Vyžaduje sa pozývací list
a zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú činnosť.
 krátkodobé pobyty

Uchádzač ku dňu uzávierky nemôže byť starší ako 60 rokov.
Vyžaduje sa pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie.
 projekty na podporu spolupráce mladých

výskumníkov (postdoktorandov)

 MEXIKO
Štipendiá Mexickej vlády

 RUMUNSKO

Uzávierka: priebežne do 19. novembra 2012

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, výskumu
a mládeže Rumunska

 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt

(Visiting Professor Program)

Uchádzač musí ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný
a pozývací list z prijímajúcej inštitúcie.

Uzávierka: spravidla vo februári
 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt

Uchádzač musí ovládať rumunský alebo iný jazyk uvedený
v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a mládeže
Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: spravidla v januári
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry

Uchádzač musí ovládať rumunský jazyk (základy).

 RUSKÁ FEDERÁCIA

 letný kurz moldavského jazyka (21 dní)

Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva
SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti
vzdelávania

Uchádzač musí ovládať moldavský jazyk (základy).

Uzávierka: vo februári

Uchádzač musí ovládať moldavský alebo anglický jazyk,

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendiá DAAD pre Slovensko

Uchádzač musí ovládať ruský jazyk. Pobyt nie je možné
absolvovať na umeleckej škole. Vyžaduje sa akceptačný list,
resp. pozývací list.

Uzávierka: spravidla 15. novembra

 1-mesačný letný kurz ruského jazyka

 výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)
Uchádzač musí ovládať nemecký a/alebo anglický jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

Uchádzač musí ovládať 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.

 POĽSKO

 SLOVINSKO

 NEMECKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania
a športu Poľskej republiky
Uzávierka: spravidla vo februári
 1- až 10-mesačný pobyt

Uchádzač musí ovládať poľský jazyk alebo iný svetový jazyk
uvedený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice,

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: spravidla v marci
 seminár slovinského jazyka, literatúry a kultúry

Uchádzač musí ovládať slovinský jazyk.

Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)

 letná škola slovinského jazyka

Uchádzač musí ovládať poľský jazyk (základy). Prednosť majú
slovakisti a polonisti.

Uchádzač musí ovládať 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: spravidla vo februári
 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry

v Belehrade

Uchádzač musí ovládať srbský jazyk (základy).

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond)
Uzávierka: 1. apríl, bližšie informácie: www.sciex.sk.
 výskumné pobyty postdoktorandov v rozsahu 6 – 18

mesiacov; začiatok štipendijného pobytu môže byť naplánovaný
najneskôr 5 rokov od získania titulu PhD (hlavný predkladateľ
projektu je švajčiarsky tútor),

 krátkodobé návštevy školiteľov (tútorov) štipendistu.

Niektoré štipendiá pre vysokoškolských
učiteľov, na ktoré neprijíma žiadosti
SAIA, n. o.
 PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA EÚ
– LLP (Erasmus)
Program Celoživotného vzdelávania je program Európskej
únie na podporu projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho
podprogram Erasmus je zameraný na oblasť vysokoškolského
vzdelávania. Podporuje mobility jednotlivcov, okrem iného aj
mobilitu pedagogických pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií
na účely výučby v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania
v zahraničí, mobilitu pedagogických pracovníkov
z vysokoškolských inštitúcií na účely školenia v zahraničí.
Podrobné informácie o programe sú na stránke Slovenskej
akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC),
ktorej časťou je Národná agentúra LLP/Erasmus.
Bližšie informácie: www.saaic.sk a vysoké školy, ktoré sú
zapojené do programu.

 GRÉCKO

 TURECKO

Štipendiá Onassisovej nadácie na výskumný alebo
študijný pobyt

Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: spravidla v apríli

Uzávierka: spravidla v januári
Bližšie informácie: www.onassis.gr.

 2- až 8-mesačný výskumný pobyt

Uchádzač musí ovládať turecký, anglický alebo francúzsky
jazyk.

 JAPONSKO

 UKRAJINA

Štipendiá na výskumné pobyty v Slovanskom
výskumnom centre Hokkaidskej univerzity

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania

Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp.

Uzávierka: spravidla v apríli
Štipendijný pobyt môže byť 10-mesačný alebo 5-mesačný.

Uzávierka: spravidla v marci
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Uchádzač musí ovládať ukrajinský alebo ruský jazyk. Vyžaduje
sa akceptačný alebo pozývací list.
 seminár ukrajinského jazyka (21 dní)

Uchádzač musí ovládať ukrajinský jazyk (základy).

 JORDÁNSKO
Štipendiá Amerického centra orientálneho výskumu
(ACOR)
Uzávierka: spravidla vo februári
Bližšie informácie: http://www.acorjordan.org.

 MAĎARSKO
Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na letné vedecké
a tréningové kurzy v oblasti humanitných a spoločenských vied
Uzávierka: spravidla v januári
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. Vyučovacím
jazykom je angličtina.
Bližšie informácie: http://www.summer.ceu.hu.
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Európske fórum Alpbach
Uzávierka: spravidla v marci alebo v apríli

 NEMECKO
Štipendiá na študijné pobyty na Univerzite
vo Würzburgu
Uzávierka: spravidla 1. decembra
Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung v spolupráci
s Inštitútom pre nemeckú filológiu Univerzity vo Würzburgu
ponúka štipendiá pre kvalifikovaných germanistov, okrem
iného aj na habilitáciu pre mladých vysokoškolských učiteľov
germanistky. Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho
predĺžiť.
Bližšie informácie: www.germanistik.uni-wuerzburg.de.

V rámci Európskeho fóra Alpbach (EFA) sa každoročne
uskutočňujú letné školy so zameraním na ekonómiu a európske
záležitosti. Učitelia vysokých škôl do 40 rokov získavajú
v prípade úspešného výberu zľavu zo školného.
Bližšie informácie: www.alpbach.org.

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku
(CERN)
Uzávierka: spravidla v marci a v septembri

 POĽSKO

The Scientific and Corresponding Associates Programme

Štipendijný program Thesaurus Poloniae

Štipendium je určené skúseným výskumným pracovníkom
a vysokoškolským učiteľov so zameraním fyzika elementárnych
častíc (experimentálna, teoretická), aplikované vedy,
elektronika, technické vedy, programovanie.

Uzávierka: spravidla vo februári a v júni
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 v kategórii
Program Senior sú určené univerzitným profesorom, docentom
a odborným asistentom.
Bližšie informácie: www.mck.krakow.pl.

 PORTUGALSKO

Bližšie informácie: www.cern.ch.

Štipendiá portugalskej vlády
Uzávierka: spravidla v marci až apríli
Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka.
Udeľované sú štipendiá:
 výskumný program – štipendiá na špecializované štúdiá

v oblasti portugalského jazyka a kultúry (max. 12 mesiacov)
pre pedagogických pracovníkov,

 program Pessoa na projekty odbornej prípravy

a výskumu v oblasti portugalského jazyka a kultúry pre
vedúcich katedier portugalského jazyka alebo portugalských
štúdií.
Bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt.

 RAKÚSKO
Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie,
vedu a kultúru
Uzávierka: spravidla v marci on-line na www.scholarships.at.
Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym
vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt
realizovať.
 Štipendiá Franza Werfela

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov so zameraním
na rakúsku literatúru. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov,
s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov.
 Štipendiá Richarda Plaschku

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so
zameraním na rakúske dejiny. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov,
s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at.

Corresponding Associates Programme: pre výskumných
pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, program zameraný
na aktualizáciu vedomostí a zručností v časticovej fyzike a
súvisiacich disciplínach, na maximálne 6 mesiacov. Pracovníci
musia byť počas stáže naďalej zamestnaní a poberať
mzdu (resp. jej podstatnú časť) od svojho domáceho
zamestnávateľa, CERN poskytuje financie len na pobytové
náklady. Určené pre kandidátov z menších členských krajín,
ktorí už pôsobili v CERNe.

 USA
Ronald and Eileen Weiser Professional Development
Award – krátkodobé pobyty vysokoškolských pedagógov na
Michiganskej univerzite
Uzávierka spravidla v októbri
Program umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom
krátkodobé pobyty (2 – 4 týždne) na University of Michigan,
Ann Arbor, USA. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých
oblastiach výskumu a výučby, ktoré chcú realizovať
s pracovníkmi fakúlt na University of Michigan (informácie
o katedrách a programoch univerzity: www.umich.edu).
Kandidáti musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť
anglického jazyka.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.ii.umich.edu/wcee/.

 ŠTIPENDIUM VZDELÁVACEJ NADÁCIE
JANA HUSA

Cieľom štipendia je umožniť začínajúcim akademickým
pracovníkom (vo veku do 35 rokov) spoločenskovedných
a humanitných odborov dôstojnejší štart do ich pedagogickej
a vedeckej činnosti a podporiť ich zotrvanie na slovenských
a českých vysokých školách. Štipendium je určené interným
doktorandom a asistentom. Na Slovensku je štipendium
vyhlasované s podporou Nadácie Univerzity P. J. Šafárika
v Košiciach (http://www.nadacia.upjs.sk).
Uzávierka predkladania žiadosti pre rok 2012/2013 je
30. júna 2012.
Bližšie informácie: www.vnjh.sk
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete
do databázy štipendií a grantov na www.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie
a z ktorej je možné podať žiadosť. 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 – 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
Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta
Uzávierka: 30. apríl 2012
Grantový program podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia
na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov
spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných
univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania
(bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých
akreditovaných vysokých škôl.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
Granty na podporu umeleckej mobility Nadácie Roberta Cimmetta
Uzávierka: 30. júna a 30. septembra 2012
Nadácia Roberta Cimetta (Fonds Roberto Cimetta/Roberto Cimetta Fund so sídlom v Paríži, Francúzsko) poskytuje cestovné
granty umelcom (interpretom, tvorcom, učiteľom) a odborníkom pracujúcim v oblasti kultúry (usporiadateľ, administrátor,
manažér projektu), ktoré pokrývajú náklady spojené s cestovným a získaním víza v prípadoch, keď cieľom cesty sú
medzinárodné stretnutia profesionálnych umelcov/umelkýň, workshopy, umelecké rezidencie, sympóziá...
Bližšie informácie: http://www.cimettafund.org

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 31. mája 2012 on-line na www.saia.sk
 1- až 14-dňový prednáškový a výskumný pobyt
Štipendium je určené akademickým, vedeckým a výskumných pracovníkom. Od uchádzačov sa vyžaduje akceptačný,
resp. pozývací list.
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 ČÍNA
Spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu medzi organizáciami na Slovensku a v Číne
Uzávierka: 31. mája 2012
Na základe Dohody medzi SR a Čínou o vedeckotechnickej spolupráci vypísala Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV)
v spolupráci so Sekciou vedy a techniky MŠVVaŠ SR výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty výskumu a vývoja
podporujúce spoluprácu medzi organizáciami v SR a v ČĽR na roky 2013 – 2014.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to maximálne do výšky 4 000 eur na kalendárny
rok/projekt a maximálne 8 000 eur na celú dobu riešenia projektu. Slovenská strana hradí cestovné náklady do výšky ceny
letenky ekonomickej triedy pre slovenských VaV pracovníkov pri ceste do Číny; výdavky na zdravotné poistenie slovenských
VaV pracovníkov počas pobytu v Číne; pobytové náklady (stravné + vreckové) podľa zákona o cestovných náhradách pre
čínskych pracovníkov VaV pri pobyte na Slovensku; ubytovanie pre čínskych pracovníkov VaV pri pobyte na Slovensku
maximálne do výšky 100 €/noc; prípadné cestovné náklady, ubytovanie a pobytové náklady (stravné) pre členov slovenského
riešiteľského kolektívu pri sprevádzaní čínskych pracovníkov VaV po Slovensku; iné odôvodnené výdavky spojené so službami
zabezpečujúcimi mobilitu (vízové poplatky...).
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/cina/slovensko-cina-2012

 DÁNSKO
Štipendiá na vzdelávacie kurzy na ľudových školách
Uzávierka: 1. jún 2012
Dánske ľudové školy (Højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba,
šport, filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň,
v čom je zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške 600 DKK na týždeň.
Záujemcovia o štipendium musia spĺňať vekovú hranicu minimálne 17,5 roka (na niekoľkých školách 16,5 roka). Minimálna
dĺžka kurzu pre záujemcov o štipendium je 12 týždňov. Prihlášku o štipendium podáva za študenta dánska vzdelávacia
inštitúcia. Zoznam škôl a ponúkaných kurzov: www.hojskolerne.dk
Bližšie informácie o programe: http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/folk-high-school-grants.

 FRANCÚZSKO
Štipendium Champagne – Ardenne pre študentov a doktorandov z Nitrianskeho kraja
Uzávierka: 15. máj 2012
V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne – Ardenne a Nitrianskym samosprávnym krajom ponúka Regionálna rada
v Champagne – Ardenne štipendium na rok univerzitného alebo doktorandského štúdia (pod dvojitým vedením) pre slovenských
študentov:
● na Univerzite v Remeši (Champagne – Ardenne): umenie, jazyky, humanitné vedy, právo, ekonómia, manažment, politické
a sociologické vedy, zdravotníctvo, teória a prax fyzických a športových aktivít; www.univ-reims.fr;
● na Technickej univerzite v Troyes (Master 2): veda a technológie (9 špecializácií, hlavne v oblasti
poľnohospodárskych zdrojov), medicína; www.utt.fr.
Štipendium pokrýva výdavky na ubytovanie, ako aj každodenné potreby (doprava, strava...). Uchádzač musí byť zapísaný
na vysokej škole v Nitrianskom samosprávnom kraji (4. alebo 5. ročník), alebo mať v tomto regióne trvalý pobyt; ovládať
francúzsky alebo anglický jazyk (podľa druhu vybraného štúdia).
Uzávierka žiadostí je na Veľvyslanectve Francúzskej republiky v Bratislave.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/spip.php?article1121

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 30. apríl 2012 on-line na www.saia.sk
 1- až 30-dňový prednáškový pobyt
Pobyt je určený pre vysokoškolských učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka, vyžaduje sa akceptačný,
resp. pozývací list.
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 JAPONSKO
Štipendiá na výskumné pobyty v Slovanskom výskumnom centre Hokkaidskej univerzity na rok 2013/2014
Uzávierka: 30. apríl 2012
Štipendiá sú určené zahraničných špecialistom (vedeckým pracovníkom, vysokoškolským učiteľom) na krajiny východnej Európy
a bývalého Sovietskeho zväzu. Štipendijný pobyt môže byť 10-mesačný (od 1. júna 2013 do 31. marca 2014) alebo 5-mesačný
(od 1. júna 2013 do 31. októbra 2013 a od 1. novembra 2013 do 31. marca 2014).
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/fvfp-fr.html

Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka (pre hosťujúcu inštitúciu): 7. – 11. máj 2012 (pobyty od septembra 2012 do marca 2013), 30. júl – 3. august 2012
(pobyty od decembra 2012 do marca 2013)
Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov a doktorandov. Podmienkou je kontakt na
japonského školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 mesiacov a viac v predchádzajúcom
období. Dlhodobé štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 15 dní až 11 mesiacov. Prihlášky sa podávajú buď
prostredníctvom prijímajúcej organizácie alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská
akadémia vied.
Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english
Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin)
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_long_2012.html
Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov zo Severnej Ameriky a Európy – krátkodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin;

Obei-Tanki)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2012/appli_short_2012.html

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá pre postdoktorandov Nadácie Clauda Leona
Uzávierka: 31. máj 2012
Nadácia Clauda Leona ponúka občanom Juhoafrickej republiky a cudzincom postdoktorandské štipendiá na výskum na
fakultách vedy, techniky a lekárskych vied na univerzitách v Južnej Afrike. Štipendium bude udelené na 12 mesiacov.
Žiadosť nadácii predkladá hostiteľská inštitúcia.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. máj, 15. október
 Platené stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania v Európskom parlamente
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti,
ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači o stáže Roberta Schumana
(všeobecné zameranie), musia preukázať, že napísali prácu, ktorá bola podmienkou udelenia vysokoškolského titulu alebo bola
uverejnená v odbornom časopise. Jedna z týchto stáží, nazývaná Stáž Chrisa Pieninga môže byt udelená uchádzačovi, ktorého
práca bola zameraná najmä na vzťahy medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi.
 Platené stáže v Európskom parlamente pre ľudí so zdravotným postihnutím
Stáže (5-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií, ako aj osobám, ktorých
vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným
postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.
 Platené stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Stáže (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti,
ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať
jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné
jazyky EÚ.
Bližšie informácie o stážach: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html
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 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

 NÓRSKO
Medzinárodné Ibsenove štipendiá
Uzávierka: 30. apríl 2012
Nórska vláda ponúka jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu projektov, týkajúcich sa
nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: http://www.ibsenawards.com/scholarship/news/announcing-the-ibsen-scholarships-2012/

 NOVÝ ZÉLAND
Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 16. júl 2012
Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít (AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland,
University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington).
Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships

 POĽSKO
Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 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
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 RAKÚSKO
Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. máj 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 pre kurátorov a umelcov na Salzburskú letnú akadémiu
Uzávierka: 30. apríla 2012
ERSTE Foundation ponúka štyri štipendiá pre mladých umelcov/umelkyne a začínajúcich kurátorov/kurátorky z Českej republiky,
Maďarska, Rumunska a Slovenskej republiky na účasť kurzy v rámci International Summer Academy of Fine Arts v Salzburgu.
Štipendium vo výške 1 300 a 1 600 eur (v závislosti od dĺžky kurzu) pokrýva ubytovanie, stravu, cestovné náklady a účastnícky
poplatok za kurz. Umelci si môžu vybrať z viacerých kurzov Summer Academy Salzburg, ktoré sa uskutočnia od 16. júla do 25.
augusta 2012. Kurátori si môžu vybrať z dvoch kurzov: Maria Lind/Juan A. Gaitan (04. – 11. august) a What, How & For Whom/
WHW (16. – 28. júl).
Bližšie informácie: www.summeracademy.at, www.erstestiftung.org, www.tranzit.org

 TALIANSKO
Výskumné pobyty Stredoeurópskej iniciatívy pre postdoktorandov v Terste
Uzávierka: 30. apríl 2012
Stredoeurópska iniciatíva (Central European Initiative, CEI) ponúka skúseným výskumníkom štipendiá na štyri 12-mesačné
postdoktorandské výskumné pobyty v oblasti fyziky, matematiky, genetiky, beiotechnológií, neurovedy, nanovedy
a bioinformatiky v Terste na jednej zo zapojených inštitúcií – centier excelentnosti CERES:
International Centre for Genetic Engineering and Biotechnology – ICGEB,
Abdus Salam International Centre for Theoretical Physics – ICTP,
Cluster in Biomedicine – CBM,
International School for Advanced Studies – SISSA,
Synchrotron – ELETTRA.
Uchádzači by mali hosťujúcu inštitúciu vopred kontaktovať, aby získali predbežný súhlas na svoj výskumný projekt.
Bližšie informácie: http://www.ceinet.org/content/4-post-doc-fellowships-research-projects

Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou
Slovenskej republiky a vládou Talianskej republiky
Uzávierka: máj 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://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp alebo v databáze štipendií na portáli saia.sk.
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Štipendiá a granty
 TURECKO
Štipendiá tureckej vlády
Uzávierka: 27. apríl 2012 on-line na www.saia.sk
 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.

 USA
Medzinárodné štipendium Rogera K. Summita
Uzávierka: 30. apríl 2012
Štipendium Rogera K. Summita (5 000 USD) je určené študentom odboru knihovníctvo a informačné vedy z celého sveta.
Bližšie informácie: http://gep.dialog.com/scholarship/

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2013 – 2014
Uzávierka: 30. jún 2012
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA) je určené na
10-mesačný výskumný (visiting student reasearcher) alebo aj študijný pobyt (non-degree, master’s degree study) na univerzite
alebo inej inštitúcii v USA. V prípade záujmu o študijný pobyt (non degree study, master’s study) musí uchádzač zdokladovať
dostatok finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia. Štipendium sa neposkytuje v oblasti klinickej
medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk
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Štipendiá a granty
 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 výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2012/2013 sú tu zatiaľ výsledky do:
 Belgického kráľovstva
 Bulharska
 Českej republiky
 Číny
 Egypta
 Chorvátska
 Izraela
 Maďarska
 Poľska
 Rumunska
 Ruskej federácie
 Slovinska
 Srbska
 Švajčiarska

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2012/2013 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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V skratke
 FP7 CONNECTIONS 2012 (Bratislava, 16. máj 2012)
V bratislavskom Technopole sa 16. mája 2012 uskutoční FP7 CONNECTIONS 2012. Podujatie v sebe spája
konferenciu, ktorá účastníkom poskytne všetky informácie potrebné pre zapojenie sa do aktivít 7. rámcového
programu EÚ pre výskum, vývoj a demonštračné činnosti, a zároveň poskytne priestor pre všetkých záujemcov
nadviazať kontakty s potenciálnymi výskumnými partnermi z celej Európy. Podujatie je určené pre slovenské
a zahraničné akademické inštitúcie plánujúce zapojiť sa do 7. RP, slovenské a zahraničné univerzitné pracoviská
plánujúce sa zapojiť do 7. RP, podnikateľov, ktorí realizujú výskum a vývoj alebo ktorí majú záujem využívať
výsledky výskumu a vývoja v praxi. Keďže podujatie je primárne určené vedeckej komunite, výskumné organizácie
sú pri prihlasovaní uprednostňované. Organizátori si vyhradzujú právo výberu účastníkov na základe ich
výskumného profilu.
Bližšie informácie a registračný formulár: http://www.7rp.sk/7rp/fp7-connections-2012.html

 INFORMAČNÝ DEŇ K VÝZVAM PROGRAMU ESPON 2013 V BRUSELI
V Bruseli (Belgicko) sa 10. mája 2012 uskutoční informačný deň k výzvam programu ESPON (European Observatory
for Territorial Development and Cohesion) 2013. Cieľom podujatia je pomôcť možným prijímateľom pri príprave
projektov v nadchádzajúcich výzvach, ktoré budú otvorené od 18. apríla 2012. O financie z programu ESPON 2013
sa môžu uchádzať vedci a experti univerzít, výskumných inštitúcií, verejnej správy a súkromných podnikov
z členských a pridružených krajín EÚ. Záujemcovia o účasť na informačnom dni sa musia zaregistrovať
do 26. apríla 2012 na stránke ESPON.
Bližšie informácie: http://www.espon.eu/main/Menu_Events/Menu_InfoDays/form_infoday120510.html

 PromoDoc HĽADÁ VYSLANCOV PRE USA A KANADU
PromoDoc, projekt na podporu európskych doktorandských programov, hľadá 25 vyslancov pre USA a Kanadu, ktorí
majú skúsenosť s doktorandským vzdelávaním v Európe, majú znalosti o Európskej únii, od septembra 2012 do
októbra 2013 sa budú nachádzať v USA alebo v Kanade a sú ochotní v tomto období byť zdrojom informácií
o doktorandskom štúdiu v Európe pre amerických a kanadských študentov, ktorí majú záujem študovať v Európe.
Uzávierka prihlášok je 30. apríla 2012. Bližšie informácie: www.promodoc.eu/ambassadors-network

 SÚŤAŽ PRE ERASMUS ŠTUDENTOV
Pri príležitosti 25. výročia programu Erasmus vyhlásila Európska komisia súťaž pre účastníkov programu
o najzaujímavejšie skúsenosti, príbehy, ktoré zmenili ich životy „Ever been on an Erasmus exchange? Did it
change your life?“. Súťaž prebieha na sociálnej sieti Facebook do 30. apríla 2012.
Bližšie informácie: https://www.facebook.com/events/285415804858336/

 SÚŤAŽ SCHWARZKOPF FASHION TALENT 2012
Cieľom súťaže je podporiť mladých módnych dizajnérov, vyzdvihnúť nové riešenia v odevnom dizajne
a najkreatívnejšie nápady transformovať do vytvorenia módnej kolekcie. Súťaž je určená pre študentov stredných
a vysokých škôl s umeleckým zameraním, absolventom týchto škôl a aktívnym umelcom. Prihlasovateľ musí mať
viac ako 18 rokov. Uzávierka súťaže je 15. júna 2012.
Bližšie informácie: http://www.schwarzkopffashiontalent.sk/sk/podmienky-sutaze-2012/

 CENA ZA VÝSKUM V EURÓPSKEJ KULTÚRNEJ POLITIKE
Mladí akademici a výskumníci do 35 rokov, ktorí dosiahli titul MA v oblasti spoločenských vied, verejnej správe
či umenia, sa môžu uchádzať o Cultural Policy Research Award (CPRA), cenu Európskej kultúrnej nadácie,
Riksbankens Jubileumsfond a organizácie ENCATC. Jej cieľom je rozširovanie základného a aplikovaného výskumu
v oblasti aktuálnych tém európskej kultúrnej politiky. Medzi odporúčané témy výskumu patria: nadnárodná
dimenzia kultúrnej politiky; európska kultúrna politika na globálnom poli; sociálny rozmer kultúrnej politiky;
hodnoty a etika v kultúrnej politike. Uzávierka projektov je 7. mája 2012.
Bližšie informácie: http://www.encatc.org
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V skratke
 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Odpovede na výzvy európskeho vysokého školstva: celoživotné vzdelávanie a sociálny štát
(Responding to challenges for European higher education: Lifelong learning and the Welfare Society)
10. až 11. máj 2012, Riga, Estónsko

22. výročná konferencia organizácie EURASHE (European Association of Higher Education Institutions), ktorá
v súčasnosti združuje vyše 1 200 vysokoškolských inštitúcií v 47 krajinách.
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 (Academic Cooperation Association). Pri registrácii do 30. apríla 2012 je nižší účastnícky
poplatok.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be.

 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

 Krátky stupeň vysokoškolského štúdia a komunitné vysoké školy v Európe a v USA (Short Cycle Higher
Education and Community Colleges in Europe and in the US)
25. až 26. jún 2012, Amsterdam, Holandsko

Dvojdňový seminár organizujú Leido Academy (Amsterdam, Holandsko) a University of Toledo (Ohio, USA)
v spolupráci s EURASHE (European Association of Higher Education Institutions), nemeckým spolkovým inštitútom
pre odborné vzdelávanie BIBB (Bundesinstitut für Berufsbildung) a britskou AoC (Association of Colleges).
Pri registrácii do 1. mája je účastnícky poplatok nižší. Možno sa registrovať iba na jedeň seminára.
Bližšie informácie: http://www.eua.be

 Attaining and Sustaining Mass Higher Education

17. až 19. september 2012, Paríž, Francúzsko
Medzinárodná konferencia OECD zameraná na dosiahnutie a udržanie masového vysokého školstva. Pri registrácii
do 1. mája je účastnícky poplatok nižší.
Bližšie informácie: www.oecd.org/edu/imhe/generalconference

 Euroscience Open Forum 2012
11. až 15. júl 2012, Dublin, Írsko

Po švédskom Štokholme (2004), nemeckom Mníchove (2006), španielskej Barcelone (2008) a talianskom Turíne
(2010) bude hostiť paneurópske podujatie ESOF írsky Dublin. Jedným z cieľov akcie je umožniť stretnutie vedcov
so zástupcami priemyselných spoločností a médií a priblížiť vedu širokej verejnosti. Podujatie organizuje asociácia
EuroScience. Pri registrácii do 28. marca 2012 je nižší účastnícky poplatok.
Bližšie informácie: http://esof2012.org/

 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.

 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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