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20 rokov Akcie Rakúsko – Slovensko
20 ROKOV PROGRAMU AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO,
SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ
V roku 2012 uplynulo 20 rokov od založenia bilaterálneho programu Akcia Rakúsko – Slovensko,
spolupráca vo vede a vzdelávaní. Cieľom programu, ktorý financujú Ministerstvo školstva, vedy,
výskumu a športu SR a Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky, je zintenzívniť
spoluprácu v oblasti vzdelávania a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Administrátorom programu
je SAIA, n. o., v spolupráci s rakúskou OeAD-GmbH.
Dvadsiate výročie je vhodnou príležitosťou na rekapituláciu doterajčších výsledkov, a preto sa mu budeme venovať aj v rámci
témy tohto vydania Bulletinu SAIA. Ponúkame vám niečo z histórie, ale aj z pre-histórie programu, ako aj niekoľko štatistických
informácií.
Riadiacemu grémiu Akcie (najvyššiemu orgánu v rámci programu), v ktorom za 20 rokov pôsobilo 19 osobností za rakúsku
a 25 za slovenskú stranu, bolo predložených do júna 2012 celkovo 1 460 bilaterálnych projektov zameraných na rôzne
oblasti spolupráce (nadväzovanie a upevňovanie parterstiev medzi vysokými školami a akadémiami vied z Rakúska a Slovenska,
organizovanie letných jazykových škôl, podpora mladých výskumníkov,
exkurzie pre študentov a pod.). z ktorých 820 bolo schválených.
Financovanie Akcie Rakúsko – Slovensko
O individuálne štipendiá Akcie sa uchádzalo 1 286 žiadateľov
(v eurách)
zo Slovenskej republiky a z nich 652 získalo štipendiá
na 2 392 mesiacov štúdia/výskumu v Rakúsku. Z Rakúska bol počet
Rok
Rakúsko
Slovensko
Spolu
žiadateľov o štipendiá nižší (84), z nich 50 získalo štipendiá
1993
175 567
58 522
234 089
na 183 mesiacov štúdia/výskumu na Slovensku.
Pri príprave témy tohto vydania Bulletinu SAIA sme čerpali z publikácie
„20 rokov bilaterálneho programu Akcia Rakúsko – Slovensko,
spolupráca vo vede a vzdelávaní“, ktorú pri príležitosti jubilea programu
zostavila Oľga Šubeníková, prvá predsedníčka Riadiaceho grémia Akcie
a bývalá dlhoročná riaditeľka programu.

Spolupráca s Rakúskom pred Akciou
Dňa 18. mája 1992 sa uskutočnilo v rakúskej metropole Viedeň
mimoriadne zasadnutie zmiešanej rakúsko-československej komisie.
Hlavným bodom programu bolo podpísanie protokolu o vzniku
bilaterálnych programov Akcia.
Protokol podpísali vedúci delegácií – za rakúsku stranu Dr. Erhard
Busek, vicekancelár a spolkový minister pre vedu a výskum, za
Československo prof. Ján Pišút, DrSc., slovenský minister školstva,
mládeže a športu, a prof. Petr Vopěnka, český minister školstva,
mládeže a telovýchovy.
Spolupráca medzi Slovenskom a Rakúskom v oblasti vzdelávania a vedy
sa však nezačala podpisom spoločného protokolu o vytvorení programu
Akcia Rakúsko – Slovensko, ale už skôr, krátko po novembri 1989.
Pád „železnej opony“ vytvoril nové podmienky pre rozvoj spolupráce
medzi vtedajším Československom a Rakúskom. Zrušiť víza
a prestrihnúť ostnaté drôty bolo jednoduché, ale uvoľniť mentálne
bariéry na oboch stranách hraníc ľahké nebolo. Učiť sa rozhodovať sám
za seba a niesť následky svojho rozhodnutia, presadzovať sa
v konkurenčnom prostredí by bez zmien vo vzdelávaní nebolo možné.
Zmeny v myslení však boli potrebné aj na rakúskej strane. Rakúšania
susedov na druhej strane Dunaja prakticky nepoznali. Ale boli to práve
Rakúšania, ktorí okamžite ponúkli pomoc pri zmene spoločenských
a ekonomických podmienok. Slovenské školstvo malo šťastie, že prví
ponovembroví ministri školstva boli vedci svetového mena, biochemik
prof. Ladislav Kováč (do júna 1990) a fyzik prof. Ján Pišút (do júna
1992), ktorí vytvárali podmienky na vstup Slovenska do dôležitých
medzinárodných programov a „odomykali“ dvere do všetkých krajín
a do multilaterálnych európskych a medzinárodných programov.
Slovensko malo šťastie dvojnásobne, lebo na rakúskej strane viedol
ministerstvo Dr. Erhard Busek, ktorý neváhal investovať nemalé
finančné prostriedky štátneho rozpočtu do podpory vzdelávania
a vedy v susedných krajinách s vedomím, že tieto peniaze sú dobrou
investíciou pre formujúcu sa novú Európu.

1994

322 604

117 045

439 649

1995

351 134

117 045

468 179

1996

285 296

95 099

380 395

1997

207 754

103 877

311 631

1998

211 734

105 867

317 601

1999

188 530

94 250

282 780

2000

190 936

95 150

286 086

2001

211 631

92 482

304 113

2002

189 000

94 500

283 500

2003

190 000

96 034

289 500

2004

194 000

98 167

291 000

2005

203 000

103 58

304 500

2006

161 000

79 979

294 882

2007

171 429

86 403

257 144

2008

89 235

89 451

178 470

2009

100 000

100 000

200 000

2010

100 000

100 000

200 000

2011

100 000

100 000

200 000

2012

100 000

100 000

200 000

spolu

3 742 850

1 927 459

5 723 519

Poznámka: Údaje majú informatívny charakter a môžu byť mierne
skreslené, keďže v priebehu existencie programu Rakúsko aj
Slovensko prešli na spoločnú menu euro v rôznych časoch a zároveň
reálnu sumu až do roku 2009 ovplyvňovali rôzne výmenné kurzy.
Údaje za roky 1993 – 2002 sú prebrané z publikácie „10 rokov Akcie
Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, 1993 –
2003“. Následne je príspevok Slovenska v korunách (v rokoch 2003
– 2005 ročne po 4 mil. Sk, od 2006 – 2008 po 3 mil. Sk) od roku
2003 prepočítaný priemernou hodnotou januárového výmenného
kurzu v danom kalendárnom roku, príspevok Rakúska (už v eurách)
je prebraný z protokolov zo zasadnutí Riadiaceho grémia Akcie. Od
roku 2009 aj Slovensko vstúpilo do eurozóny, a teda čísla už nie sú
prepočítavané, ale odzrkadľujú reálny príspevok do programu.
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20 rokov Akcie Rakúsko – Slovensko
Prvé spoločné programy, ktoré sa rozbehli už v marci 1990, boli
navrhnuté a schválené na prvom stretnutí zástupcov rakúskeho
spolkového ministerstva pre vedu a výskum a slovenského
ministerstva školstva. Rokovanie ministrov sa uskutočnilo vo
Viedni v januári 1990.
Kyvadlový autobus – vzdelávanie bez hraníc
19. marca 1990 priviezli dva autobusy prvých slovenských
študentov do Viedne, ktorí začali študovať na tamojších
univerzitách. Kyvadlový autobus vozil každý deň slovenských
vysokoškolákov do Viedne a späť do Bratislavy až do konca
letného semestra. Vybraní študenti museli ovládať nemčinu,
reprezentovali rôzne vysoké školy (z Bratislavy, Banskej
Bystrice, Košíc, Nitry, Zvolena a Žiliny) a rôzne študijné
odbory (ekonómia, technika, právo, prírodné vedy, medicína,
germanistika a pod.). Slovenské ministerstvo školstva hradilo
náklady spojené s autobusom, rakúska strana umožnila
bezplatné štúdium na vybraných viedenských univerzitách,
poskytla slovenským študentom lístky na mestskú hromadnú
dopravu, ako aj denný poukaz na stravovanie v študentských
menzách. Vďaka tejto akcii 144 slovenských študentov
malo možnosť porovnať vysokoškolské štúdium v Rakúsku
so slovenským systémom. Okrem autobusov ministerstva
od konca marca do konca júna vozil ešte jeden autobus 25
študentov Ekonomickej univerzity v Bratislave na prednášky na
Ekonomickej univerzite vo Viedni (Wirtschaftsuniversität Wien).
Pôsobenie rakúskych lektorov nemeckého jazyka na
slovenských vysokých školách
V akademickom roku 1990/91 boli vyslaní na slovenské vysoké
školy prví rakúski lektori nemeckého jazyka a literatúry. Na
slovenských vysokých školách pôsobilo ročne priemerne 19 – 20
lektorov.
Rakúski hosťujúci profesori na slovenských vysokých
školách
V rokoch 1990 – 1993 prednášalo na slovenských vysokých
školách 46 rakúskych hosťujúcich profesorov.
Štipendiá na študijné a výskumné pobyty na rakúskych
vysokých školách
Vo februári 1990 bola zverejnená prvá ponuka rakúskeho
ministerstva pre vedu a výskum štipendií pre študentov
slovenských vysokých škôl na semestrálne, resp. ročné študijné
pobyty na rakúskych vysokých školách a pre doktorandov na
výskumné pobyty v rozsahu 1 až 10 mesiacov. Koncom apríla
zabezpečil zahraničný odbor slovenského ministerstva školstva
výber uchádzačov, ktorí v októbri nastúpili na študijné
a výskumné pobyty.
Počnúc rokom 1991 začala zabezpečovať výberové konania
na štipendiá poskytované rakúskou stranou mimovládna
organizácia Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA).
Prvé výberové konanie uchádzačov na semestrálne a ročné
pobyty pre študentov a doktorandov v akademickom roku
1991/1992 sa konalo v SAIA 25. marca 1991.

Prehľad štipendií poskytnutých rakúskou stranou slovenským
študentom a doktorandom na študijné pobyty na rakúskych vysokých
školách v rokoch 1990 až 1993:
1990/1991

189 osôb (4- až 9-mesačné pobyty)

1991/1992

208 osôb (4- až 9-mesačné pobyty)

1992/1993

127 osôb (4- až 9-mesačné pobyty)

1993/1994

69 osôb (270 štipendijných mesiacov)

Odpustenie poplatkov za štúdium na rakúskych vysokých
školách pre občanov Československa
Rakúska strana už v roku 1990 schválila odpustenie poplatkov
za štúdium na rakúskych vysokých školách občanom
z Československa, ktorí splnili podmienky pre štúdium na
rakúskych vysokých školách a nastúpili na denné štúdium od
akademického roka 1990/91.
Otvorenie pobočky Rakúskeho ústavu pre východnú
a juhovýchodnú Európu pri Filozofickej fakulte Univerzity
Komenského v Bratislave
Pobočka bola zriadená na základe dohody o spolupráci medzi
Rakúskym ústavom pre východnú a juhovýchodnú Európu
a Univerzitou Komenského v Bratislave v septembri 1990. Do
ukončenia činnosti v roku 2003 pobočka sprostredkovávala
nadväzovanie kontaktov s rakúskymi výskumnými pracoviskami,
pozývala prednášateľov z Rakúska, podporovala medzinárodné
výskumné programy a projekty. Poskytovala aj štipendiá na
jednomesačné výskumné pobyty slovenských vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov z rôznych vedných oblastí
z celého Slovenska.
Aktivity v oblasti stredoškolského vzdelávania
V spolupráci s rakúskym ministerstvom školstva a kultúry boli
v oblasti vzdelávania uskutočnené mnohé projekty, pripomeňme
aspoň niektoré:
Otvorenie bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie
pri Gymnáziu na Bilíkovej ulici v Bratislave (1990)
Prvých 52 študentov do dvoch tried slovensko-nemeckej
bilingválnej sekcie bolo prijatých už v septembri 1990.
Rakúske ministerstvo zabezpečilo vyslanie rakúskych
učiteľov na vyučovanie nemčiny a vybraných odborných
predmetov v nemeckom jazyku (matematika, geografia,
chémia, fyzika), pre predmety vyučované v nemčine
poskytlo rakúske učebnice. Pre slovenských učiteľov tejto
sekcie tiež organizovalo jazykové a odborné stáže
v Rakúsku.
Otvorenie bilingválnej slovensko-nemeckej sekcie pri
Obchodnej akadémii na Hrobákovej ulici v Bratislave (1991)
Už v septembri 1990 vznikla jedna experimentálna trieda
vybraných študentov zo Slovenska na Obchodnej akadémii
vo Viedni. Slovenskí stredoškoláci denne dochádzali
autobusom do Viedne. Rakúska strana poskytla slovenským
študentom štúdium a učebnice bezplatne. Vzrastajúci
záujem o štúdium na Obchodnej akadémii vo Viedni dal
podnet na vytvorenie podmienok pre štúdium ekonomických
predmetov v nemeckom jazyku a podľa rakúskych učebníc
aj v Bratislave. Rakúske ministerstvo zabezpečilo, rovnako
ako v prípade bilingválnej sekcie pri gymnáziu, učiteľov
nemeckého jazyka a učiteľov vybraných odborných
predmetov, učebnice a pre slovenských učiteľov jazykové
a odborné stáže v Rakúsku.
Semináre nemeckého jazyka pre učiteľov základných
a stredných škôl zo Slovenska
V rokoch 1991 až 1993 sa vybraní slovenskí učitelia
základných a stredných škôl zúčastňovali na trojtýždňových
seminároch nemeckého jazyka vo vzdelávacích centrách
v Rakúsku. Pobyty slovenských učiteľov hradila rakúska
strana. Každý rok absolvovalo školenie 30 učiteľov zo
Slovenska.
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AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO
S myšlienkou vytvoriť bilaterálne programy s Maďarskom
a s Československom prišiel Dr. Othmar Huber, ktorý bol
v roku 1992 vedúcim oddelenia pre zahraničné styky univerzít
Spolkového ministerstva pre vedu a výskum Rakúskej republiky.
Vychádzal z poslania Fulbrightovho programu, ktorý v roku
1946 inicioval senátor J. W. Fulbright s cieľom zvýšiť vzájomné
porozumenie medzi ľuďmi z USA a ľuďmi z ostatných krajín.
Programy Akcií mali za úlohu podporovať mobility
vysokoškolských študentov, učiteľov a výskumných pracovníkov,
vytvoriť priestor pre nadviazanie spolupráce v oblasti
vzdelávania a vedy medzi vysokými školami, ako aj výskumnými
pracoviskami akadémií vied z Rakúska a z partnerských krajín,
podporovať organizovanie konferencií a seminárov, letných
odborných škôl, ako aj ďalšie aktivity zamerané na rozvoj
spolupráce v oblasti vzdelávania a vedy. Cieľom programov bola
rýchla a účelovo orientovaná podpora spolupráce škôl
a výskumných ústavov akadémií vied.
Podpisu protokolu predchádzali mnohé rokovania. Zmiešaná
rakúsko-československá komisia odporučila vytvorenie
osobitných programov výmen s jednotlivými federálnymi
republikami v rámci Československa, a to s označením „Akcia
Česká republika – Rakúsko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“
a „Akcia Slovenská republika – Rakúsko, spolupráca vo vede
a vzdelávaní“.
Vzdelávanie, na rozdiel od zahraničnej politiky, zahraničného
obchodu, vnútorných záležitostí, obrany a pod., nebolo
v Československu zastrešené federálnym ministerstvom,
ministerstvá školstva boli len na národnej úrovni, čo bolo
výhodou po rozdelení Československa, keďže program bol už na
začiatku podpísaný osobitne pre Českú republiku a osobitne pre
Slovenskú republiku.
Už na začiatku existencie programu sa dohodlo, že správnym
orgánom Akcie Rakúsko – Slovensko bude 10-členné riadiace
grémium pri paritnom zastúpení oboch krajín. Za 20 rokov
pracovalo v grémiu 19 osobností za rakúsku a 25 za slovenskú
stranu (pozri tabuľku na strane 8).
Prvé zasadnutie riadiaceho grémia sa konalo 9. februára 1993
v Bratislave, dohodli sa prvé pravidlá a podmienky podpory.
Za prvú predsedníčku riadiaceho grémia bola zvolená Oľga
Šubeníková. Prvých 10 projektov bolo schválených na
2. zasadnutí riadiaceho grémia 8. júna 1993. Väčšina projektov
získala finančnú podporu na nadviazanie kontaktov pre
rozbehnutie spolupráce medzi vysokými školami a v oblasti
výskumu.
Koordinovaním programu Akcia poverilo 27. januára 1993
Ministerstvo školstva Slovenskej republiky Slovenskú
akademickú informačnú agentúru – Servisné centrum pre
tretí sektor (dnes SAIA, n. o.). SAIA zabezpečovala program
administratívne v rokoch 1993 až 1996. Ministerka školstva
Eva Slavkovská v roku 1996 ukončila so SAIA spoluprácu na
všetkých programoch bez bližšieho vysvetlenia a poverila
administráciou programu Slovenskú akademickú asociáciu pre
medzinárodnú spoluprácu, ktorá program koordinovala v rokoch
1997 až 1999. V roku 2000 sa kancelária programu vrátila opäť
do SAIA, kde sú aktivity zabezpečované dodnes. Organizáciou
poverenou propagáciou a administráciou programu v Rakúsku
je od vzniku Akcie Rakúska výmenná služba, v súčasnosti
existujúca pod názvom OeAD-GmbH.

NIEKTORÉ MEDZNÍKY V ŽIVOTE AKCIE
Program bol pravidelne vyhodnocovaný (spravidla ku koncu
programového obdobia) a na základe odporúčaní odborníkov
bol v súlade s požiadavkami vysokých škôl a výskumných
pracovísk upravovaný. Napríklad v prvom programovom období
(od roku 1993) boli projekty zamerané najmä na vytváranie
kontaktov v oblasti vzdelávania a výskumu, krátke návštevy
zástupcov vysokých škôl a výskumných ústavov za účelom
rozbehnutia projektu, na organizovanie letných odborných
škôl, bilaterálne vedecké podujatia (semináre, konferencie
apod.), prednáškové pobyty hosťujúcich profesorov, vydávanie
publikácií zo spoločných podujatí, exkurzie študentov a iné.
V rámci súčasného 4. obdobia (od roku 2008) sa podporujú
najmä aktivity zamerané na podporu mladých výskumných
pracovníkov, prípravu doktorandov a jazykové vzdelávanie.
K rozvoju smerovania Akcie významne prispeli aj viaceré
aktivity:
Konferencia „Kritický pohľad na uplynulé roky
– stanovenie cieľov do budúcnosti“ (máj 1996, Banská
Bystrica)
Cieľom konferencie bolo na základe vyhodnotenia
dovtedajšej spolupráce v oblasti vedy a vzdelávania
vypracovať odporúčania, akým spôsobom a s akým
zameraním by sa mala rozvíjať spolupráca v rokoch
1997 – 2001.
Obsahový audit programov Akcia (2000)
V roku 2000 rakúske spolkové ministerstvo pre vedu
a výskum poverilo prof. Karla Sandera z Viedenskej
univerzity vypracovaním obsahového auditu programov
Akcia (so Slovenskom, Českou republikou a Maďarskom).
Na základe jeho odporúčaní prijalo riadiace grémium Akcie
na roky 2002 – 2006 rozhodnutie preferovať najmä projekty
zamerané na podporu mladých vedeckých pracovníkov.
K zmenám došlo aj v oblasti štipendií.
Konferencia „Dvojité diplomy – prečo? (Pohľad hospodárstva
a vysokých škôl)“ (máj 2003, Bratislava)
Konferencia sa uskutočnila pri príležitosti 10. výročia
programu. Zúčastnilo sa na nej 99 zástupcov slovenských
a rakúskych vysokých škôl, ako aj zástupcovia slovenskej
a rakúskej obchodnej komory.
Okrúhly stôl „Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo
vede a vzdelávaní – stratégia a program spolupráce na
obdobie rokov 2008 – 2013“ (november 2006)
Vo všeobecnosti sa konštatovalo, že o akademické mobility
pretrváva stále záujem a bilaterálny program Akcia Rakúsko
– Slovensko má opodstatnenie aj v ďalších rokoch. Mnohí
účastníci diskusie konštatovali pretrvávajúci slabý záujem
rakúskych študentov o Slovensko. Podľa ich slov to nesúvisí
len s jazykovou bariérou, ale aj so skresleným obrazom
Slovenska a úrovne vzdelávania na Slovensku, rovnako ako
so slabým marketingom slovenských vysokých škôl
a schopnosťou prezentovať sa. Na základe výsledkov
diskusie bola vypracovaná stratégia a priority programu
pre roky 2008 až 2013.

Prezident Rakúskej republiky udelil v septembri 1993 exministrovi
školstva prof. Jánovi Pišútovi Rakúsky čestný kríž a Oľge Šubeníkovej
Veľkú čestnú medailu za rozvoj spolupráce v oblasti vzdelávania
a vedy medzi Rakúskom a Slovenskom. Ocenenia im odovzdal
Dr. Erhard Busek, vicekancelár a spolkový minister pre vedu a výskum
(zľava: J. Pišút, E. Busek, O. Šubeníková).
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20 rokov Akcie Rakúsko – Slovensko
Štipendiá Akcie 1993 – 2012: štipendisti zo Slovenska
Študijné a výskumné pobyty
(študenti, doktorandi, mladí výskumní
pracovníci, VŠ učitelia)
podané

schválené

mesiace

Letné jazykové kurzy
(študenti a doktorandi)
podané

schválené

1993

81

51

133

61

18

1994

108

28

281

105

13

1995

118

28

112

125

13

1996

60

25

100

65

12

1997

54

26

90

36

10

1998

60

27

90

36

10

1999

62

30

90

60

10

2000

66

24

90

26

10

2001

61

37

130

54

20

2002

49

27

90

52

10

2003

79

57

146

25

20

2004

123

55

171

33

10

2005

76

41

120

18

7

2006

56

40

106

32

8

2007

39

26

106

29

10

2008

14

12

56

2009

48

22

103

36

16

2010

46

38

150

40

24

2011

57

39

141

140

40

2012**

29

19

87

98

21

1 286

652

2 392

1 071

282

Spolu

Štipendiá Akcie 1993 – 2012: štipendisti z Rakúska
študijné a výskumné pobyty
(študenti, doktorandi, mladí výskumní
pracovníci, VŠ učitelia)
podané

schválené

letné jazykové kurzy
(študenti a doktorandi)

mesiace

podané

schválené

1993

3

3

8

1

1

1994

3

3

16

0

0

1995

5

5

19

0

0

1996

21

2

9

0

0

1997

7

1

2

0

0

1998

1

5

20

0

0

1999

2

1

5

2

2

2000

3

2

8

3

3

2001

1

2

10

1

1

2002

2

1

8

2

2

2003

2

2

8

4

4

2004

6

2

8

7

7

2005

9

7

26

12

10

2006

12

3

15

7

7

2007

1

8

12

6

2

2008

2

1

4

2009

3

1

4

6*

3

2010

1

1

1

9*

7

2011

0

0

0

15*

3

2012**
spolu

2

1

4

14*

4

84

50

183

75

52

20 ROKOV ŠTIPENDIÍ A PROJEKTOVEJ
SPOLUPRÁCE V RÁMCI AKCIE
Štipendiá Akcie
Štipendiá Akcie boli v prvých rokoch určené študentom
vysokých škôl na semestrálne, resp. ročné študijné pobyty
na vysokých školách a doktorandom
a mladým vedeckým pracovníkom na výskumné pobyty na
vysokej škole alebo na vybranom výskumnom pracovisku.
Okrem toho boli slovenským študentom a doktorandom
k dispozícii aj štipendiá na letné jazykové kurzy nemčiny
v Rakúsku a Rakúšanom na kurz slovenského jazyka
Studia Academica Slovaca v Bratislave.
Od akademického roku 2003/2004 sa štipendijný program
rozšíril o 1-mesačné štipendiá pre vysokoškolských
učiteľov a výskumných pracovníkov do 45 rokov, ako aj
o štipendiá pre bývalých štipendistov Akcie. Štipendiá pre
študentov boli ohraničené len na študentov posledného
alebo predposledného ročníka štúdia na vysokej škole
(4., 5. alebo 6. ročník). V roku 2003 sa zmenili podmienky
aj pre uchádzačov o letné jazykové kurzy nemčiny.
O štipendiá sa mohli uchádzať len germanisti vysokých
škôl mimo Bratislavy.
Zásadná zmena štipendijného programu sa udiala od roku
2008, keď boli zrušené štipendiá pre študentov vysokých
škôl, ako aj štipendiá pre vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov. Akcia sa viac zamerala na
podporu mladých výskumníkov a rozvoj perspektívnych
vedeckých kapacít. Od tohto roku boli otvorené štipendijné
programy len pre doktorandov (v rozsahu
1 – 4 mesiacov, neskôr 3 – 6 mesiacov) a štipendijné
pobyty pre vysokokvalitných postdoktorandov (najskôr len
6 mesiacov, neskôr v trvaní 3 – 6 mesiacov). Štipendiá
na letné jazykové kurzy zostali v štipendijnej ponuke, ale
zmenili sa podmienky. Každý rok boli vypísané štipendiá
pre iný odbor (ekonómia, prírodné vedy a medicína,
technické vedy, humanitné a pod.). V roku 2011 riadiace
grémium upravilo podmienky pre štipendiá a vytvorilo
možnosť pre študentov pripravovať si svoju diplomovú
prácu v partnerskej krajine (štipendiá pre diplomantov na
1 – 3 mesiace).
V roku 2009 si Akcia pripomenula 20. výročie pádu
„železnej opony“. Riadiace grémium pri tejto príležitosti
vypísalo výnimočný štipendijný program – „Jubilejné
štipendiá“ pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
O štipendiá na 6-mesačné výskumné pobyty vo výške
2 000 eur mesačne sa uchádzalo 34 záujemcov, prevažná
väčšina zo Slovenska (33). Štipendium získalo 12 Slovákov
a jeden Rakúšan.
Celkovo zatiaľ získalo štipendiá na študijné
a výskumné pobyty 652 občanov Slovenska
a 50 občanov Rakúska, na letné jazykové kurzy
282 občanov Slovenska a 52 občanov Rakúska.

* Relatívne vysoké počty uchádzačov v rokoch 2009 – 2011
v porovnaní so schválenými štipendiami sú spôsobené najmä
formálnymi nedostatkami žiadostí (išlo najmä o slovenských
uchádzačov, ktorí si v on-line systéme podali žiadosť
v nesprávnej kategórii určenej pre rakúskych uchádzačov).
** Rok 2012 obsahuje len predbežné čísla za 1. polrok.
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20 rokov Akcie Rakúsko – Slovensko
Projektová spolupráca

Projektová podpora v číslach*

Riadiace grémium každých päť rokov vyhodnocuje program a v spolupráci so zástupcami
vysokých škôl a akadémií vied oboch krajín rozhoduje o zameraní projektov a upravuje
štipendijný program. V priebehu dvadsiatich rokov boli projekty orientované najmä na:
● nadväzovanie spolupráce,
● akademické mobility s cieľom uskutočnenia spoločného výskumu,
● krátke návštevy s cieľom rozbehnutia projektu,
● letné odborné školy v rôznych vedeckých disciplínach,
● letné jazykové kurzy slovenského a nemeckého jazyka, tzv. Sommerkollegs,
● bilaterálne vedecké podujatia (konferencie, sympóziá, kongresy a semináre),
● spoločné študentské podujatia (študentské konferencie, semináre),
● prednáškové pobyty,
● podporu doktorandov,
● podporu nových študijných programov,
● spoluprácu v oblasti výučby (prednáškové a blokové semináre vedené hosťujúcimi
profesormi alebo docentmi; prednášky a semináre musia byť súčasťou riadneho
študijného plánu, ďalej spoločné študijné programy, ktorých výsledkom je uznávaný
spoločný dvojitý diplom v magisterskom štúdiu),
● vydávanie spoločných učebných pomôcok a vedeckých publikácií, hlavne ako výsledok
spoločného projektu,
● vedecké študentské exkurzie,
● organizáciu rakúsko-slovenských školení pre doktorandov,
● podporu spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a postdoktorandov),
● projekty s cieľom pripraviť spoločné bilaterálne, regionálne a európske projekty
v oblasti vzdelávania a vedy – maximálne do výšky 5 000 EUR,
● bilaterálne projekty s interdisciplinárnym zameraním,
● spoločné projekty v rámci programu Akcie Rakúsko - Slovensko, Rakúsko – Česká
republika a Rakúsko – Maďarsko,
● vypracovanie spoločných študijných programov, ktoré vedú k uznávanému spoločnému
diplomu (Joint Degrees, Doppeldiplome),
● podporu zvýšenia záujmu o slovenský jazyk v Rakúsku (napr. podpora mladých lektorov
slovenského jazyka na rakúskych vysokých školách),
● podporu odbornej nemčiny (právnická, hospodárska nemčina atď.) na Slovensku,
● rozvoj stredného školstva.
Spolupráca vysokých škôl
V rokoch 1993 až 1999 boli podporované projekty zamerané najmä na nadviazanie
spolupráce medzi slovenskými a rakúskymi vysokými školami a výskumnými pracoviskami,
rozbehnutie spoločného výskumu, letné odborné školy, vydávanie spoločných publikácií
a učebníc, prednáškové pobyty hosťujúcich profesorov, lektorov, organizovanie študentských
odborných exkurzií a pod. V oblasti základného a stredného školstva to bola podpora
prípravy a vydania učebníc nemeckého jazyka, podpora nových študijných odborov, ako aj
seminárov pre multiplikátorov. Počas prvých siedmich rokov riadiace grémium posudzovalo
990 projektov (priemerne 140 predložených projektov ročne), z ktorých bola schválená
finančná podpora 557 projektom (priemerne 80 projektov ročne). Najväčší počet projektov
bol podaný v roku 1996 (188 projektov), v tomto roku bol schválený aj najväčší počet
projektov (109).
Nasledujúcich sedem rokov sa počet predložených projektov skoro trojnásobne znížil,
v rokoch 2000 až 2006 bolo predložených 392 projektov (priemerne 56 projektov ročne),
z toho bolo 230 projektov schválených (priemerne 33 projektov ročne). Od roku 2008 počet
predložených projektov výrazne poklesol, priemerne 14 projektov ročne, z toho schválených
priemerne 7 projektov ročne. Tento pokles počtu projektov súvisel s novými podmienkami
pre podávanie projektov. Od roku 2008 je projektová spolupráca zameraná len na 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 by mali byť zamerané na nadviazanie novej vedeckej spolupráce,
spoločné aktivity a výmenu skúseností medzi doktorandmi, ktorí sa venujú rovnakej
alebo podobnej dizertačnej téme, prípadne spoločné aktivity vedúce k habilitácii. Ďalej sú
podporované školenia pre doktorandov a organizovanie letných bilaterálnych jazykových
kurzov slovenského a nemeckého jazyka.
K vysokému záujmu o podávanie projektov prispela jeho flexibilita a jednoduchosť
z administratívneho hľadiska. Projekty sa mohli podávať 4-krát ročne, resp. v súčasnosti
3-krát, a doba od podania projektu po oznámenie výsledkov nepresiahla dva – tri mesiace.
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Rok

Projekty
podané

schválené

1993

109

66

1994

129

62

1995

140

92

1996

188

109

1997

147

79

1998

148

78

1999

129

66

2000

63

39

2001

81

48

2002

55

31

2003

50

26

2004

64

28

2005

44

29

2006

35

23

2007

18

13

2008

12

1

2009

23

10

2010

11

9

2011

9

7

2012*

5

4

spolu

1 460

820

* Rok 2012 obsahuje len predbežné

čísla za 1. polrok

Na slovenskej strane mali najväčší
počet schválených projektov
Univerzita Komenského
v Bratislave (211) a Slovenská
akadémia vied (157).
Na rakúskej strane Viedenská
univerzita/Universität Wien
(196) a Technická univerzita
vo Viedni/Technische Universität
Wien (120).
Najviac schválených projektov
bolo schválených v oblasti
prírodných vied (205).
Schválené projekty
podľa vedných disciplín*
vedná oblasť
spoločenské vedy

počet
166

právo

19

medicína

55

prírodné vedy
pedagogika
sociálne a ekonomické vedy
technické vedy
iné
spolu

205
33
98
196
48
820

* vrátane predbežných čísel za 1. polrok
2012

20 rokov Akcie Rakúsko – Slovensko
Zapojenie rakúskych inštitúcií do projektovej spolupráce,
1993 – 2012*
Vysoká škola/organizácia v Rakúsku

Schválené
projekty

Zapojenie slovenských inštitúcií do projektovej
spolupráce, 1993 – 2012*
Vysoká škola/organizácia zo Slovenska

Schválené
projekty

Akadémia výtvarných umení vo Viedni

1

Academia Istropolitana Nova v Svätom Jure

Diplomatická akadémia vo Viedni

7

Academia Istropolitana v Bratislave

10

Ekonomická univerzita vo Viedni

44

Ekonomická univerzita v Bratislave

51

Hutnícka univerzita v Leobene

21

Prešovská univerzita v Prešove

17

Univerzita v Innsbrucku

41

Slovenská akadémia vied

2

157

Lekárska univerzita v Grazi

4

15

Lekárska univerzita v Innsbrucku

2

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Lekárska univerzita vo Viedni

2

Štátny pedagogický ústav v Bratislave

13

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

110

7

Technická univerzita v Košiciach

52

Rakúsky ústav pre východnú a juhovýchodnú Európu

13

Technická univerzita vo Zvolene

11

Univerzita v Salzburgu

22

Trnavská univerzita v Trnave

6

Technická univerzita v Grazi

48

Univerzita Cyrila a Metoda v Trnave

5

120

Univerzita Komenského v Bratislave

211

Rakúska akadémia vied

Technická univerzita vo Viedni
Univerzita J. Keplera v Linzi

41

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

24

Univerzita Karla Franzensa v Grazi

53

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

23

Univerzita múzických umení v Grazi

3

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

24

Univerzita múzických umení vo Viedni

7

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

15

Univerzita pôdohospodárskych vied vo Viedni (BOKU)
Univerzita pre úžitkové umenie vo Viedni
Univerzita v Klagenfurte
Univerzita veterinárskeho lekárstva vo Viedni

47
4

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

12

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

13

Žilinská univerzita v Žiline

196

Viedenská univerzita
Výskumné centrum Seibersdorf

8

Vysoká odborná škola – Burgenland GmbH

2

Vysoká odborná škola – WienerWirtschaft

2

Vysoká odborná škola Campus Viedeň

2

Vysoká škola hudobná “Mozarteum” Salzburg

5

ostatné

6
7
17

ostatné
spolu

44
820

* Tabuľka obsahuje údaje za projekty vrátane predbežných čísel
za 1. polrok 2012

93

spolu

820

Pozvánka

Einladung

Akcia Rakúsko – Slovensko,

spolupráca vo vede a vzdelávaní

Aktion Österreich – Slowakei,

Wissenschafts- und Erziehungskooperation

20

SAIA, n. o., v Bratislave v spolupráci s OeAD-GmbH vo Viedni organizujú

OSLAVY 20. VÝROČIA ZALOŽENIA AKCIE RAKÚSKO – SLOVENSKO,
SPOLUPRÁCE VO VEDE A VZDELÁVANÍ

ROKOV / JAHRE

Podujatie sa uskutoční 29. novembra 2012 v Palais Harrach vo Viedni.
S príhovormi vystúpia doc. Ing. Karol Jelemenský, CSc., predseda Riadiaceho grémia Akcie Rakúsko
– Slovensko,
Univ.-Prof. Dr. Karlheinz Töchterle, spolkový minister pre vedu a výskum Rakúskej republiky
a doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc., minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Súčasťou podujatia bude prednáška Úspešné koncepty vo vede a v podnikaní Prof. Dr. Philippa Rudolfa von Rohra
z ETH Zürich (Švajčiarsko) a panelová diskusia 20 rokov Akcie Rakúsko – Slovensko – od vzniku po súčasnosť...,
v ktorej vystúpia Dr. Othmar Huber (generálny riaditeľ sekcie a ministerský radca vo výslužbe, „otec“ myšlienky Akcie),
Oľga Šubeníková (prvá predsedníčka Riadiaceho grémia Akcie a bývalá dlhoročná riaditeľka programu) a bývalí štipendisti
Akcie Dr. Helmut Karl Lackner (Lekárska univerzita v Grazi) a MUDr. Igor Riečanský, PhD. (Ústav normálnej a patologickej
fyziológie Slovenskej akadémie vied).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk, prihláška on-line: http://www.aktion.saia.sk/sk/aktuality/20-rokov/prihlaska
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20 rokov Akcie Rakúsko – Slovensko
ČLENOVIA RIADIACEHO GRÉMIA AKCIE 1993 – 2012
(zoznamy sú zoradené abecedne, aktuálni členovia Riadiaceho grémia Akcie sú v texte zvýraznení)
Za rakúsku stranu
Univ. Prof. CSÁKY Moritz, Historický ústav Univerzity v Grazi

2002

Univ. Prof. EBERHART Helmut, Univerzita Karla Franzensa v Grazi

2003 – 2011

Mag. HAHN Christoph, Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky

2010 – doteraz

Univ. Prof. Dr. HANSEN-KOKORUŠ Renate, Univerzita Karla Franzensa v Grazi

2012

Mag. HÄUPLER Ingeborg, Rakúska akadémia vied, Viedeň

1993 – 2001

Dr. HUBER Othmar, Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum, Viedeň

1993 – 1997

Dr. KNOTZ Peter, rakúsky odborný poradca pre vzdelávanie v Bratislave

2000 – 2001

Mag. KOWAR Gerhard, KulturKontakt, Viedeň

1996 – 1999

Mag. KRAMARICS Gabriel, Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave

1994 – 1999

Univ. Prof. LUPTÁČIK Mikuláš, Technická univerzita Viedeň, Ekonomická univerzita Viedeň

1993 – doteraz

Dr. MARBOE Philip, Rakúske obchodné zastupiteľstvo v Bratislave

1993

Mag. PERSCHÉ Walter, Veľvyslanectvo Rakúskej republiky v Bratislave

2000 – 2001

Mag. PLUNGER Bernhard, Rakúska akadémia vied, Viedeň

2002 – doteraz

Univ. Prof. POTZ Richard, Viedenská univerzita

2003

Dr. RAMOSER Christoph, Spolkové ministerstvo pre vedu a výskum Rakúskej republiky

1998 – 2009

Dr. RAINER Gerhard, Spolkové ministerstvo zahraničných vecí Rakúskej republiky

1993

Univ. Prof. Dr. STADLER Christian, Viedenská univerzita

2004 – doteraz

BR Mag. WAGNER Gottfried, riaditeľ KulturKontakt vo Viedni

1994 – 1995

Univ. Prof. Dr. WINCZER Pavol, Slavistický ústav Viedenskej univerzity

2002

Za slovenskú stranu
Ing. BARANČÍK Ján, PhD., Slovenská akadémia vied v Bratislave

2006 – doteraz

Dr. BEREK Dušan, DrSc., Slovenská akadémia vied v Bratislave

1993 – 1995

Doc. BREZINA Igor, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave

1993

Prof. Ing. BUČEK Milan, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni

1994 – 1995

Prof. Ing. DZIMKO Marián, CSc., Strojnícka fakulta Žilinskej univerzity v Žiline

2007 – doteraz

Prof. Ing. FLORIÁN Karol, DrSc., Technická univerzita v Košiciach

2001 – 2006

Ing. HLAVÁČIKOVÁ Zuzana, Odbor medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva SR

1993 – 1995

Ing. HORVÁTH Ivan, DrSc., Slovenská akadémia vied v Bratislave

1996 – 2004

Doc. Dr. CHORVÁT Ján, CSc., Univerzita Mateja Bela, Banská Bystrica

1994 – 1996

Doc. Ing. JELEMENSKÝ Karol, CSc., Strojnícka fakulta Slovenskej technickej univerzity v Bratislave

1996 – doteraz

RNDr. KAROVIČ Karol, DrSc., Slovenská akadémia vied v Bratislave

2005

Ing. KOLLÁRIK Peter, Veľvyslanectvo Slovenskej republiky vo Viedni

1993

PhDr. KUREČKOVÁ Eva, Sekcia medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva SR

1996 – 1999

Doc. PhDr. LEŠKA Dušan, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

2010 – 2011

Prof. PhDr. MARCELLI Miroslav, CSc., Univerzita Komenského v Bratislave

2002 – 2007

Mgr. MATTOŠ Boris, PhD., Fakulta medzinárodných vzťahov Ekonomickej univerzity v Bratislave

2012

Doc. PhDr. MIHÁLIKOVÁ Silvia, PhD., Univerzita Komenského v Bratislave

2008 – 2009

PhDr. ORAVCOVÁ Mária, Slovenský inštitút vo Viedni

1996 – 1999

Prof. Ing. RUŽIČKA Kamil, CSc., Slovenská technická univerzita v Bratislave

1996

Prof. Ing. SINAY Juraj, DrSc., Technická univerzita v Košiciach

1993 – 1995

Doc. Dr. SLABEYCIUS Juraj, CSc., Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

1997 – 2000

Mgr. ŠOVČÍK Sven, Slovenský inštitút vo Viedni

2001

ŠUBENÍKOVÁ Oľga, Odbor medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva SR (do septembra 1993),
poradkyňa ministra školstva SR (august až december 1994)

1993, 1994

Ing. VALKOVIČ Tomáš, Sekcia medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva, vedy a výskumu a športu SR

2010 – doteraz

Mgr. VARGOVÁ Jana, Sekcia medzinárodnej spolupráce Ministerstva školstva SR

2000 – 2009

Dr. ŽÁRY Juraj, Slovenský inštitút vo Viedni

2000
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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 a z ktorej je možné podať žiadosť.
Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti, v ponuke je ikona
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, a uvádzame termín uzávierky a webovú stránku, kde záujemcovia získajú
bližšie informácie. Do tohto čísla sme zaradili aj štipendiá, o ktoré sa možno uchádzať
priebežne.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program
 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.
Uzávierka: 30. apríl 2013 on-line na www.stipendia.sk
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
(členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko,
Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine)
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Uzávierka: 30. november 2012 (mobility v letnom semestri – kategória freemover)
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info
Program Erasmus Mundus – štipendiá na spoločné magisterské a doktorandské programy
Uzávierka: posledný štvrťrok 2012 a január 2013 (podľa programu)
Program Európskej únie Erasmus Mundus je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania
medzi krajinami Európskej únie a tretími krajinami (mimo EÚ, EFTA a kandidátskych krajín). Vysokoškolskí študenti sa môžu
uchádzať v rámci Akcie 1 o štipendiá na spoločné magisterské (Erasmus Mundus Masters Courses – EMMC) a doktorandské
(Erasmus Mundus Joint Doctorates – EMJD) programy, ktoré ponúkajú konzorciá vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií.
Bližšie informácie: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php
Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Uzávierka: 31. január 2013
Špecifický program Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý bol založený na podporu akademických výmen s finančnou
podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko). Štipendiá sú určené na magisterské, postgraduálne
a doktorandské štúdium.
 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)

Štipendiá sú určené občanom krajín V4 na 1- až 2-semestrálny (5- až 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt
v inej krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí mať študent
absolvované minimálne 4 semestre univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi
študijnými výsledkami. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
 Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarships)

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov magisterského štúdia pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium
na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore,
Gruzínsku, Chorvátsku, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove. Štipendijný
program je otvorený pre všetky vedné odbory. Študijný/výskumný pobyt trvá 5 alebo 10 mesiacov. Súčasťou výberového
konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org
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Štipendiá spoločnosti Google
Uzávierka: 1. február 2013
 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú v roku 2013/2014 zapísaní na
bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe.
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe
 Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google

Pamätné štipendium A. Borgovej (The Google Anita Borg Memorial Scholarship) je určené ženám s vynikajúcimi študijnými
výsledkami, ktoré v roku 2013/2014 budú v poslednom ročníku bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia
informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví.
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z medzivládnych dohôd s vládami Flámskeho spoločenstva, Francúzskeho spoločenstva
a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 14. február 2013 on-line na www.saia.sk
FLÁMSKE SPOLOČENSTVO
 3- až 6-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, mladým vysokoškolským učiteľom alebo vedeckým pracovníkom (do 35 rokov), ktorí
ovládajú anglický, holandský, francúzsky alebo nemecký jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO
 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne

Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka.
 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli),

3 týždne

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ.
 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne

Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.
Štipendiá na letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry Holandskej jazykovej únie
Uzávierka: 1. február 2013
Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry pod záštitou Nederlandse Taalunie sú určené pre cudzincov,
ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia mať znalosti holandského
jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať
o štipendium. Kurz sa koná vo flámskom Gente od 28. júla do 17. augusta 2013.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 1. február 2013 on-line na www.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Akceptačný list je vítaný.
 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 letný kurz bulharského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy).
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 CYPRUS
Štipendiá z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: 25. február 2013 (krátkodobé a dlhodobé odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu (pobyty
pre odborníkov/vedeckých pracovníkov) on-line na www.saia.sk
 krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
 dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)

Štipendiá sú určené absolventom SŠ, študentom a absolventom 1. stupňa VŠ, študentom a absolventom 2. stupňa VŠ
a doktorandom, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.
 prednáškový a/alebo študijný a/alebo výskumný pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky a/alebo tvorby

školských programov

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a odborníkom v oblasti pedagogiky, ktorí ovládajú úradný jazyk
(novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.
 7- až 10-dňový pobyt pre odborníkov za účelom štúdia otázok riadenia, organizácie a obsahu školstva

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a odborníkom v oblasti školstva, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky,
turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.
 7-dňový pobyt pre vedeckých pracovníkov za účelom účasti na kongresoch, kolokviách alebo za účelom práce

na spoločných projektoch

Štipendium je určené vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky
jazyk.

 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: 21. február 2013 on-line na www.saia.sk
 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa
akceptačný list.
 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)

Vyžaduje sa akceptačný list.
 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom.

 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR
v oblasti školstva
Uzávierka: 8. február 2013 on-line na www.saia.sk
 ročný študijný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, prioritne sinológie (ukončené minimálne 3 semestre; študenti sinológie
1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, prioritne sinológie a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný
dohodnutý jazyk. Pre študentov iných odborov ako sinológie a pre doktorandov zo všetkých odborov (okrem sinológie) je
akceptačný list výhodou.
 ročný výskumný pobyt

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.
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 DÁNSKO
Štipendiá na vzdelávacie kurzy na ľudových školách (højskolerne)
Uzávierka: spravidla 1. december a 1. jún
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 8 týždňov.
Bližšie informácie: www.danishfolkhighschools.com/apply/financial-support

 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: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

 FÍNSKO
Štipendiá fínskej vlády – Finnish Government Scholarship Pool
Uzávierka: 31. január 2013 on-line na www.saia.sk
Štipendium na 3- až 9-mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt
Štipendium je určené doktorandom. Uchádzač musí ovládať fínsky, švédsky alebo anglický jazyk a nesmie sa zdržiavať
vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný pobyt. Od uchádzača sa vyžaduje akceptačný list.

 FRANCÚZSKO
Eiffelove štipendiá excelentnosti
Uzávierka: 9. január 2013

Bourses d’Excellence Eiffel sú určené na magisterské a doktorandské štúdium pre najlepších študentov. Dĺžka poskytovania

štipendia pri magisterskom štúdiu závisí od jeho typu a môže byť maximálne 12, 24 alebo 36 mesiacov, pri doktorandskom
štúdiu maximálne 10 mesiacov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí zaviazať navštevovať
kurz francúzštiny pred nástupom na pobyt, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom
prostredí, informačné a komunikačné vedy,
2. ekonómia a manažment,
3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy.
Uchádzač o magisterské štúdium nesmie byť v čase zasadania výberovej komisie (8. marec 2013) viac ako 30-ročný (musí byť
narodený po 8. marci 1982) a o doktorandské štúdium viac ako 35-ročný (narodený po 8. marci 1977).
Bližšie informácie: www.campusfrance.org/fr/eiffel
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2013
 štipendiá francúzskej vlády na jednoročný študijný pobyt Master 2

Štipendiá na 10-mesačný študijný pobyt sú určené slovenským študentom minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia,
ktorí ovládajú francúzsky jazyk slovom i písmom. Záujemca o Master 2 si musí sám vybrať francúzsku univerzitu a štúdium,
ktoré chce absolvovať. Súčasťou výberu je pohovor (marec/apríl 2013), do ktorého treba predložiť korešpondenciu
s francúzskou univerzitou alebo predbežné potvrdenie o prijatí.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2
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 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

Štipendiá na 1- až 6-mesačný pobyt sú určené študentom alebo výskumným pracovníkom, ktorí už začali doktorandské
štúdium. Záujemca o vedecké štipendium si musí sám vybrať miesto pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty
na získanie pozývacieho listu.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a
 štipendiá na doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse)

Štipendiá sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť svoj doktorát
súčasne vo Francúzsku aj na Slovensku. Štúdium prebieha obyčajne šesť mesiacov vo Francúzsku a šesť mesiacov na
Slovensku počas 3 rokov. V priebehu troch pobytov vo Francúzsku bude doktorand poberať štipendium francúzskej vlády.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co

 HOLANDSKO
Štipendiá na letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry Holandskej jazykovej únie
Uzávierka: 1. február 2013
Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry pod záštitou Nederlandse Taalunie sú určené pre cudzincov,
ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia mať znalosti holandského
jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať
o štipendium. Kurz sa koná v holandskom Zeiste od 15. júla do 3. augusta 2013.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 28. február 2013 on-line na www.saia.sk
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú
chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)

Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy).

 INDIA
Štipendiá indickej vlády
Uzávierka: 22. január 2013 on-line na www.saia.sk
Indická vláda ponúka štipendiá na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium:
 štipendium na bakalárske štúdium je určené študentom posledného ročníka strednej školy a absolventom strednej

školy,

 štipendium na magisterské štúdium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom

1. stupňa VŠ,

 štipendium na doktorandské štúdium je určené študentom 2. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom

2. stupňa VŠ.

Uchádzač musí ovládať anglický jazyk. Cestovné náklady si hradí štipendista sám.
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Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napr. anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, IT kurzy... sú určené
zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým
pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou
znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných
kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné,
ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy a študijnú cestu.

 INDONÉZIA
Štipendium indonézskej vlády Darmasiswa
Uzávierka: 20. november 2012
Indonézska vláda ponúka štipendiá na:
 ročný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka a umenia (tradičný tanec,tradičná hudba a indonézske remeslá),
 6-mesačný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka.

Žiadosti sa zasielajú na Veľvyslanectvo Indonézskej republiky, kde musí každý uchádzač absolvovať ústny pohovor.
Bližšie informácie: www.indonesia.sk

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: 6. november 2012 on-line na www.saia.sk
 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov,
 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov

2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov.

 JAPONSKO
Japonská nadácia – Program intelektuálnej výmeny 2013 – 2014
Uzávierka: 3. december 2012
Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami
na poli humanitných a spoločenských vied a potrebujú pre svoju vedeckú činnosť previesť výskum týkajúci sa Japonska priamo
v tejto krajine.
Požadované dokumenty musia byť na adresu japonského veľvyslanectva doručené poštou alebo po dohovore s kultúrnou
sekciou osobne. Kandidát musí absolvovať na veľvyslanectve krátky pohovor. Termín doručenia prihlášky a následného
pohovoru je potrebné vopred si telefonicky dohodnúť na telefónnom čísle 02/5980 0101. Prihlášky zaslané e-mailom alebo
faxom veľvyslanectvo neakceptuje.
Bližšie informácie: www.jpf.go.jp, http://www.sk.emb-japan.go.jp/japan_foundation.html, culture@bv.mofa.go.jp
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: január 2013
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študenti dostávajú grant na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý bezplatne
jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa realizuje od septembra do augusta a skladá sa z týždňového seminára
o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme.
O program sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie,
strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako
súčasť štúdia. Termín uzávierky a podmienky stáže na rok 2013/2014 budú zverejnené v novembri 2012.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html.
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 JORDÁNSKO
Štipendiá ACOR pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2013
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka viacero štipendií,
o niektoré sa môžu uchádzať študenti/výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti.
Vedci s titulom PhD. sa môžu uchádzať o ACOR Publication Fellowship na maximálne 4-mesačný pobyt na vydanie publikácie
o jordánskej archeológii, antropológii, kultúrnych zdrojoch alebo histórii. Pobyt v Jordánsku sa musí uskutočniť medzi
15. májom až 31. decembrom 2014. Vysokoškoláci a postraguálni študenti sa môžu uchádzať o podporu účasti na projektoch
archeologického výskumu v Jordánsku, ako Bertt and Sally de Vries Fellowship, Kenneth W. Russell Fellowship, Harrell Family
Fellowship, Pierre and Patricia Bikai Fellowship.
Bližšie informácie: http://www.acorjordan.org

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Uzávierka: 15. november 2012 (pre stáže začínajúce sa 1. apríla 2013), 15. február 2013 (pre stáže začínajúce sa 1. júla 2013)
Stáže (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti,
ktoré prekladatelia 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

 MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 7. február 2013
 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný
jazyk prijateľný pre vybranú inštitúciu. Vyžaduje sa akceptačný list.

 MAĎARSKO
Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: od 4. do 24. januára 2013

Central European University in Budapest (CEU) ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku.
Udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí doktorandi
získavajú plné štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium.

Bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk (e-mail: marcela.grosekova@saia.sk)

Pozri aj stranu 21
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 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády v rámci Štipendijného programu 2012
Uzávierka: 30. november 2012 on-line na www.saia.sk
Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný a pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom
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

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi MŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej
republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 31. január 2013 on-line na www.saia.sk
Občania SR sa môžu uchádzať o štipendiá na:
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt, ktorý je určený doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým

pracovníkom, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk,

 letný kurz moldavského jazyka (21 dní), ktorý je určený študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester),

študentom 2. stupňa VŠ a vysokoškolským učiteľom so základmi moldavského jazyka.

 NEMECKO
Štipendiá DAAD na rok 2013
Uzávierka: 15. november 2012 on-line na www.saia.sk
(o ponuke sme informovali v Bulletine SAIA 7-8/2012)
 štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

– Forschungskurzstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler

 štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty

– Forschungsjahresstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler

 celé doktorandské štúdium – Promotion in Deutschland
 výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)

– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

 študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry – Studienstipendien für Künstler
 letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl – Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen

für fortgeschritttene Studierende

 opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD – Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten
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Štipendium Alfreda Toepfera na akademický rok 2013/2014
Uzávierka: 30. november 2012

Alfred-Toepfer-Stipendium je určené študentom a doktorandom z krajín strednej a východnej Európy vo veku do 30 rokov,

ktorí chcú na univerzite v Nemecku ukončiť štúdium (okrem bakalárskeho) alebo urobiť doktorát, najmä v oblasti európskych
štúdií. O štipendium sa môžu uchádzať študenti humanitných a spoločenských vied, umeleckých odborov, architektúry, ale
aj poľnohospodárstva a lesníctva. Štipendium sa udeľuje na jeden rok. Vo výnimočných prípadoch môže štipendista okrem
mesačného štipendia 920 eur získať aj príspevok na partnera, ak ho sprevádza počas pobytu v Nemecku.
Bližšie informácie: www.toepfer-fvs.de/toepfer-stipendium.html
Štipendiá bavorskej vlády na ročné postgraduálne študijné pobyty a výskumné pobyty v Bavorsku
Uzávierka: 1. december 2012
Štipendiá BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa/Bavorské akademické centrum pre
strednú, východnú a južnú Európu) sú určené pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov. Štipendium pozostáva z mesačného
príspevku 700 eur alebo 860 eur (v prípade, ak štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné požiadať
opakovane, maximálne trikrát.
Bližšie informácie: www.bayhost.de

 NÓRSKO
Program Yggdrasil pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
Uzávierka: 28. november 2012 (žiadosť predkladá nórska inštitúcia)
Grantový program Yggdrasil je určený doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom všetkých odborov na študijný
a výskumný pobyt v Nórsku v trvaní od 3 do 12 mesiacov. Uchádzači o štipendium môžu spolupracovať s univerzitami, múzeami
alebo nezávislými vedeckými inštitúciami, od ktorých k termínu uzávierky predložia pozvanie. Výška štipendia pre doktorandov
je 10 000 NOK a 15 000 NOK pre postdoktorandov mesačne plus 10 000 NOK na počiatočné výdavky.
Bližšie informácie: http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1233557743178
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2013
Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré bakalárske
a magisterské kurzy. V roku 2013 sa kurzy uskutočnia od 22. júna do 2. augusta, prihlasovanie sa začne 15. novembra 2012.
Študenti škandinávskych štúdií sa môžu uchádzať o štipendiá ISS Scandinavian Studies Scholarships. Slovensko patrí medzi
krajiny, ktorých občania sú pri udeľovaní štipendia uprednostnení. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka
(potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).
Bližšie informácie: www.summerschool.uio.no

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 21. február 2013 on-line na www.saia.sk
Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu
poľského jazyka).
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ (ukončený
minimálne 1 semester) a študentov 2. stupňa VŠ.
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentov
2. stupňa VŠ.
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov.
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ
(ukončený minimálne 1 semester), študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná
znalosť poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti.
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 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2013 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 eur/mes.
Štipendiá 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 eur/mes.
Štipendiá pre postdoktorandov
Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: 1 500 eur/mes.
Štipendiá na letné jazykové kurzy
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom. Vítané je odporúčanie
od vysokoškolského učiteľa (v prípade doktoranda od školiteľa).
V roku 2013 sa o štipendium môžu uchádzať študenti a doktorandi z technických odborov.
Kompletná informácia o 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 a 15. máj 2013 on-line 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 postdoktorandov)

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 1. február 2013 on-line na www.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študenti rumunčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Akceptačný list je
vítaný.
 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Akceptačný alebo pozývací list je vítaný.
 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).
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 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 12. február 2013 on-line na www.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončených minimálne 5 semestrov; rusisti 3 semestre) a študentom
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list (u študentov ruského jazyka je akceptačný list vítaný).
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.
 2-mesačná jazyková stáž
Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester) a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční
v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.
 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte
ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.
 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)
Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov,
ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy.
 celé magisterské štúdium (2 roky)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy.

 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z medzivládnej bilaterálnej dohody
Uzávierka: 21. február 2013 on-line na www.saia.sk
 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre, študenti srbčiny minimálne 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.
 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy).

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 30. november 2012 on-line na www.saia.sk
Švajčiarska vláda ponúka štyri typy štipendií:
 štipendium na postgraduálny pobyt
Štipendium je určené študentom posledného ročníka štúdia, absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia,
doktorandom a mladým vedeckým pracovníkom vo veku do 35 rokov.
 štipendium na študijný pobyt pre umelcov
Štipendium je určené študentom (ukončené minimálne 4 semestre) a doktorandom umeleckého zamerania vo veku
do 35 rokov. Vyžaduje sa akceptačný list.
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 štipendium pre postdoktorandov
Štipendiá sú určené učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom na maximálne 12-mesačný výskumný pobyt
(s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov). V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac
ako 5 rokov. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi vysokými školami.
Uchádzač musí ovládať vyučovací jazyk príslušnej vysokej školy (nemčina, francúzština, taliančina, prípadne angličtina).
 štipendium na výskumný pobyt
Štipendiá sú určené doktorandom a výskumným pracovníkom vo veku do 35 rokov na maximálne 12-mesačný výskumný
pobyt.

 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCK-F)
Uzávierka: 15. január 2013
Cieľom Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCK-F) je podpora výučby čínskeho jazyka
a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných krajín. Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom
grantových programov. Vedcom z Európy je určený CCK Fellowships for Ph.D. Dissertations and Postdoctoral Research.
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/e-europeDF.htm

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 2013 (pobyty začínajúce sa v septembri 2013), 15. apríl 2013 (pobyty začínajúce sa vo februári 2014)
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.

 VEĽKÁ BRITÁNIA (ŠKÓTSKO)
Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky
Uzávierka: 31. január 2013
Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky
(Astronomy and Space Physics, Condensed Matter and Materials Physics, Energy, Particle Physics, Photonics, Physics and
Life Sciences, Nuclear and Plasma Physics) na 3,5-ročné doktorandské štúdium v Škótsku na niektorej z 8 univerzít združenia
(Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Heriot-Watt, St. Andrews, Strathclyde, University of the West of Scotland).
Bližšie informácie: http://apply.supa.ac.uk/.
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STREDOEURÓPSKA
UNIVERZITA
V BUDAPEŠTI (CEU)
Uzávierka: 24. január 2013
Stredoeurópska univerzita (Central
European University) so sídlom
v Budapešti je medzinárodne uznávaná
inštitúcia postgraduálneho vzdelávania
v oblasti spoločenských a humanitných
vied.
Ponúka magisterské (1- až 2-ročné)
a doktorandské štúdium v anglickom
jazyku.
CEU udeľuje plné alebo čiastkové
štipendium na magisterské
štúdium na základe akademických
kvalít uchádzača. Prijatí doktorandi
získavajú plné štipendium. Žiadosť
o štipendium sa podáva s prihláškou na
štúdium.
Oblasti štúdia na CEU
a akademické tituly:
Ekonómia (MA, PhD),
Environmentálne vedy (MS, PhD),
Rodové štúdiá (MA, PhD),
História (MA, PhD),
Kognitívne vedy (PhD)
Medzinárodné vzťahy a európske
štúdiá (MA, PhD),
Právne vedy (LLM, MA, SJD),
Aplikovaná matematika (PhD),
Stredoveké štúdiá (MA, PhD),

FEED YOUR MIND | FIND YOUR PASSION

CENTRAL
EUROPEAN
UNIVERSITY

Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD),
Filozofia (PhD),
Politické vedy (MA, PhD),
Sociológia a sociálna antropológia
(MA, PhD).
Požiadavky na uchádzačov:
• ukončené vysokoškolské štúdium
v čase nástupu na štúdium,
• znalosť anglického jazyka,
• splnenie špecifických podmienok
pre jednotlivé programy.
Bližšie informácie:
www.saia.sk
(e-mail: marcela.grosekova@saia.sk)
www.ceu.hu

Master’s and doctoral degrees | Scholarships available
| Located in Budapest | Accredited in the United States
and Hungary | www.ceu.hu
ACADEMIC AREAS
Business
Cognitive Science
Economics
Environmental
Sciences and Policy
Gender Studies
History

International
Relations and
European Studies
Legal Studies
Mathematics and its
Applications
Medieval Studies

Nationalism Studies
Philosophy
Political Science
Public Policy
Sociology and Social
Anthropology

CEU je registrovaná v štáte New York a akreditovaná jednou zo šiestich základných regionálnych akreditačných agentúr v USA
(Middle States Association of Colleges and Schools – www.msche.org).
V roku 2004 získala štátnu akreditáciu a bola uznaná ako súkromná inštitúcia v Maďarsku.
Copyright: Central European University, 2012
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 PREZENTÁCIE ZO SEMINÁROV „MOBILITY DOKTORANDOV A VÝSKUMNÝCH
PRACOVNÍKOV – PODMIENKY A MOŽNOSTI”
EURAXESS Slovensko, jeden z projektov SAIA, n. o., pripravil sériu regionálnych informačných seminárov
venovaných rôznym aspektom výskumnej mobility. Semináre boli určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom,
výskumným pracovníkom pôsobiacim na vysokých školách a výskumných ústavoch, ako aj vedúcim predstaviteľom
vysokých škôl a výskumných ústavov, ktorí majú v kompetencii zahraničné vzťahy, vedu a výskum, pracovníkom
zahraničných a študijných oddelení, oddelení pre vedu a výskum na vysokých školách a výskumných ústavoch.
V októbri sa uskutočnili semináre v Bratislave, Nitre, Trnave, Banskej Bystrici, Zvolene, Košiciach a Prešove.
V novembri sa uskutoční posledný zo série seminárov v Žiline (8. 11. 2012 od 9:30 do 12:00 h, Zasadacia miestnosť
vedeckej rady, Budova Nová menza, Žilinská univerzita). V prípade záujmu o účasť na seminári sa registrujte
prostredníctvom on-line formulára, ktorý je na stránke http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminare2012.
Prezentácie zo seminárov sú zverejnené na www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminare-regiony-2012-prezentacie.

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY 2012
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR v spolupráci s Centrom vedecko-technických informácií SR,
Národným centrom pre popularizáciu vedy a techniky v spoločnosti organizuje od 5. do 9. novembra 2012
Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2012. V rámci týždňa sa uskutoční viacero sprievodných podujatí,
ich prehľad záujemcovia nájdu na stránke www.tyzdenvedy.sk (Kalendár sprievodných podujatí).

 DNI OTVORENÝCH DVERÍ PRE MATURANTOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Slovenské vysoké školy pre záujemcov o vysokoškolské štúdium každoročne pripravujú Dni otvorených dverí
pre maturantov. Informácie o nich okrem svojich webových strán zverejňujú aj na Portáli vysokých škôl. V čase
uzávierky tohto čísla tu boli zverejnené Dni otvorených dverí na týchto fakultách:
2012
7. november

Filmová a televízna fakulta, Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

8. november

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

9. november

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline

15. december

Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

2013
18. január

Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

24. január

Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

25. január

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

26. január

Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

31. január

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach

7. február

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

8. február

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ústav medzinárodných programov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

9. február

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

15. február

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

20. február

Pedagogická fakulta, Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva, Katolícka univerzita v Ružomberku

21. február

Pedagogická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Zdroj: portalVS.sk
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 GRANTOVÝ PROGRAM NADÁCIE VOLKSWAGEN SLOVAKIA
„VYSOKOŠKOLÁCI A TECHNIKA”
Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia poskytne podporu pre talentovaných a motivovaných študentov
vysokých škôl predovšetkým technického zamerania z Trenčianskeho, Žilinského, Prešovského, Košického,
Banskobystrického a Nitrianskeho kraja. Cieľom programu je zlepšiť podmienky technického vzdelávania na
univerzitách s dôrazom na praktické riešenia a zároveň podporovať vedu, výskum a moderné prístupy
k technickému vzdelávaniu. Nadácia podporí 3 až 5 projektov (maximálne 4 000 eur/projekt).
Uzávierka žiadostí o grant je 30. novembra 2012.
Bližšie informácie: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/

 PRAKTICKÁ NAVIGÁCIA ADMINISTRATÍVNYMI POSTUPMI
PRE CUDZINCOV
Poskytnúť praktický prehľad o administratívnych povinnostiach, ktoré si musia voči slovenským úradom splniť
cudzinci prichádzajúci na Slovensko v rámci rôznych typov akademických a výskumných mobilít je cieľom príručky
Praktická navigácia administratívnymi postupmi súvisiacimi so vstupom a pobytom cudzincov, ktorí
prichádzajú na Slovensko študovať, vyučovať na vysokej škole alebo vykonávať výskum. Navigácia vznikla ako
súčasť aktivít EURAXESS Slovensko, jedného z projektov SAIA, n. o.
Príručka je zverejnená na http://www.saia.sk/_user/documents/Euraxess/navigacia-sk-2012-10-web.pdf

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Deň akademickej mobility a internacionalizácie III
20. november 2012, Bratislava, Hotel Park Inn Danube, Rybné námestie 1
Cieľom podujatia, ktoré organizuje SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami, je poskytnúť
pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci
a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných
programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.
Už tretí ročník podujatia sa zameriava na oblasť vlastného inštitucionálneho hodnotenia procesov
internacionalizácie, budúcnosť európskych programov na podporu mobilít, ako aj na programy podporujúce
spoluprácu v oblasti vzdelávania, či spoluprácu začínajúcich výskumníkov. Samostatný blok bude tvoriť
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá (CEEPUS) a odovzdanie medzinárodnej ministerskej ceny
za rok 2012 pre jednu zo sietí CEEPUS koordinovanú slovenskou univerzitou.
Program Dňa akademickej mobility a internacionalizácie je na http://www.saia.sk/sk/konferencie/damai3/.
Záujemcovia sa môžu registrovať na http://www.saia.sk/sk/konferencie/damai3/prihlaska-na-konferenciu-formular.

 Európske fórum pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve (European Quality Assurance Forum)
22. až 24. november 2012, Tallinn, Estónsko
Témou siedmeho Európskeho fóra pre zabezpečenie kvality vo vysokom školstve je V čom je rozdiel pri
zabezpečení kvality? (How does quality assurance make a difference?). Skorá registrácia je do 19. októbra.
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eqaf_tallinn.aspx

 SciTech Europe 2012
22. november 2012, Brusel, Belgicko
Témou štvrtého ročníka konferencie je Rozšírenie horizontov – vytvorenie jednotného trhu pre rast, výskum
a inovácie (SciTech Europe 2012: Broadening Horizons – Creating a Single Market for Knowledge, Research and
Innovation).
Bližšie informácie: http://www.publicserviceevents.co.uk/overview/227/scitech-europe-2012

 Oslavy 20. výročia založenia Akcie Rakúsko – Slovensko
29. november 2012, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk

 Higher Education in China and Hong Kong: Recent developments and relations with Europe
7. december 2012, Brusel, Belgicko
Ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association), ktorý sa bude venovať vývoju vysokého školstva
v Číne a Hong Kongu a vzťahom s Európou.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=616

 Konferencia ISTEC 2012 (International Science, Technology & Engineering Conference)
13. až 15. december 2012, Dubaj, Spojené arabské emiráty
Cieľom konferencie je poskytnúť platformu na prezentáciu najnovšieho vývoja vo vede a technike.
Bližšie informácie: www.iste-c.net
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 KONFERENCIA O MIGRÁCII ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV Z TRETÍCH
KRAJÍN
IOM Bratislava ako koordinátor Národného kontaktného bodu Európskej migračnej siete (EMN) v SR organizuje
4. decembra 2012 v Bratislave konferenciu o migrácii zahraničných študentov z tretích krajín. Téma konferencie
bola zvolená v kontexte zamerania tohtoročnej hlavnej štúdie EMN pod názvom Migrácia zahraničných študentov do
SR, ktorá pojednáva najmä o dvoch základných aspektoch migrácie zahraničných študentov z tretích krajín, akými
sú politiky a opatrenia ovplyvňujúce rozhodnutie študenta – štátneho príslušníka tretej krajiny študovať v danej
krajine a miera, do akej je povolenie na pobyt za účelom štúdia zneužívané štátnymi príslušníkmi tretích krajín.
V rámci konferencie budú prezentované hlavné výstupy z národnej štúdie, súhrnné zistenia z iných členských štátov
EÚ a vystúpia na nej domáci a zahraniční experti.
Bližšie informácie o konferencii a aktivitách EMN nájdete na webovej stránke www.emn.sk.

 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 – www.universityfairs.com, Edufindme – http://edufindme.com
a Holandskej organizácie pre medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC – www.nuffic.nl.

 Medzinárodný veľtrh „Vzdelanie a kariéra v Rusku“, november 2012, Ruská federácia
Moskva (8. – 10. november), Petrohrad (23. – 24. november)
Bližšie informácie: http://www.msk.znanie.info/

 Medzinárodný veľtrh „Štúdium v zahraničí“, 15. – 17. november 2012, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: http://webaconnect.ning.com/events/ukraina-international

 Veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí PRO EDUCO & PRO JOB 2012, 20. - 22. november 2012, Košice
Bližšie informácie: http://www.proeduco.sk/

 Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) Student Fairs, november/december 2012, Švédsko
Stockholm (29. – 30. november), Malmö (5. december)
Bližšie informácie: http://www.saco.se/en/Education--career/saco-student-fairs/

 Veľtrh vzdelávania Studia

4. – 5. december 2012, Helsinki, Fínsko
Bližšie informácie: http://web.finnexpo.fi/Sites2/Studia/en/Pages/default.aspx

 Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2013
29. – 31. január 2013, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Veľtrh práce Profesiadays

20. – 21. február 2013, Bratislava
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 ZAUJÍMAVÁ PUBLIKÁCIA
 Tying it all together. Excellence, mobility, funding and the social dimension
in higher education

Príspevky v publikácii Prepojenie všetkého. Excelentnosť, mobilita, financovanie
a sociálna dimenzia vo vysokom školstve vznikli z prezentácií, ktoré odzneli na výročnej
konferencii ACA (Academic Cooperation Association) v júni 2012 v Helsinkách.
Bližšie informácie o publikácii: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=644
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