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Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS (Central European Exchange Programme for 
University Studies) podporuje akademické mobility v 15 štátoch strednej, východnej a juhovýchodnej Európy, 
prispieva k európskej integrácii a zdôrazňuje regionálne špecifiká. Program umožňuje rozvíjať spoluprácu 
slovenských a zahraničných vysokých škôl, ako aj rozvoj spoločných programov vedúcich k dvojitým alebo 
spoločným diplomom a k spoločnému vedeniu dizertačných alebo diplomových prác.

Program CEEPUS podporuje:
● vytváranie sietí spolupracujúcich vysokých škôl z členských krajín programu,
● štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov,
● študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených sietí  
   spolupracujúcich vysokých škôl.

Členské krajiny programu 
● Albánsko 
● Bosna a Hercegovina
● Bulharsko
● Česká republika
● Čierna Hora 
● Chorvátsko
● Macedónsko 
● Maďarsko
● Moldavsko
● Poľsko
● Rakúsko
● Rumunsko
● Slovensko
● Slovinsko
● Srbsko 
● Univerzita v Prištine, Kosovo

Výmenný program CCEPUS sa začal realizovať na základe Dohody o programe CEEPUS, 
ktorá vstúpila do platnosti 1. decembra 1994. Slovensko patrí k zakladajúcim členom 
programu. Členské krajiny programu 25. marca 2010 podpísali novú dohodu  
o pokračovaní programu CEEPUS III, ktorá vstúpila do platnosti 1. mája 2011 na ďalšie 
programovacie obdobie 7 rokov. 

Riadenie programu CEEPUS:

● Spoločný výbor ministrov je orgán zodpovedný za prijímanie rozhodnutí, ktoré 
sú nevyhnutné na implementáciu a zlepšovanie programu. Je zložený z ministrov 
školstva všetkých zúčastnených krajín.
V rámci spoločného výboru ministrov fungujú dve pracovné skupiny – Medzinárodná 
komisia zložená z národných kancelárií programu a ich hlavných expertov a Skupina 
oficiálnych zástupcov ministerstiev školstva členských krajín programu (Senior 
Officials´ Meeting).
● Centrálna kancelária programu CEEPUS pôsobí ako koordinačné  
   a hodnotiace pracovisko a je zriadená vo Viedni (Rakúsko).

● Národné kancelárie programu CEEPUS pôsobia ako koordinačné pracoviská 
   na národnej úrovni. Na Slovensku je národná kancelária v SAIA, n. o.

Ostatné dôležité orgány:

● Národné výberové komisie sú zložené z vysokoškolských učiteľov a expertov 
menovaných ministerstvami školstva v každej členskej krajine programu. Úlohou 
národných komisií je hodnotenie sietí na národných úrovniach.

Termíny uzávierok žiadostí  
na štipendijné pobyty 

Uchádzači, ktorí sa hlásia na štipendijný pobyt  
v rámci schválených sietí:

15. jún 2013  
(štipendijné pobyty v zimnom semestri 2013/2014)

31. október 2013  
(štipendijné pobyty v letnom semestri 2013/2014)

Uchádzači, ktorí sa hlásia na štipendijný pobyt  
mimo schválených sietí (freemover):

30. november 2013  
(štipendijné pobyty v letnom semestri 2013/2014)

Uzávierka na podávanie žiadostí  
o založenie alebo predĺženie činnosti sietí  

na akademický rok 2014/2015:
15. január 2014 na www.ceepus.info.

Spolupráca sa realizuje v rámci 
sietí pozostávajúcich aspoň z troch 
vysokých škôl, z toho aspoň dve 
musia byť z rôznych členských krajín 
programu CEEPUS. Vysoké školy 
musia byť akreditovanými inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania členskej 
krajiny. 
Od akademického roku 2012/13 sú 
oprávnené zúčastňovať sa aj súkromné 
vysoké školy pod podmienkou, že 
nebudú vyžadovať od prijímaných 
účastníkov programu školné. 
V sieti spolupracuje koordinujúca 
vysoká škola s partnerskými vysokými 
školami. Koordinátorom a partnermi sú 
vysokoškolskí učitelia.

Bližšie informácie o programe záujemcovia nájdu na stránkach  
www.ceepus.info a http://www.saia.sk (» Programy SAIA » CEEPUS)

www.ceepus.info
http://www.ceepus.info
http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/
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Ekonomická univerzita v Bratislave
celouniverzitná účasť: AT 68, PL 56
Fakulta aplikovaných jazykov: AT 50
Obchodná fakulta: AT 50

Katolícka univerzita v Ružomberku
Pedagogická fakulta: HU 28
Teologická fakulta, Inštitút aplikovanej etiky: AT 502, AT 702

Prešovská univerzita v Prešove 
Fakulta humanitných a prírodných vied, Katedra geografie  
   a regionálneho rozvoja: SI 111 

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre 
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov: HR 306,  
   HU 03, RO 313
Fakulta biotechnológie a potravinárstva: SK 804
Fakulta ekonomiky a manažmentu: SK 44
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja: SK 505
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva: CZ 311
Technická fakulta: PL 701, SK 405 – Umbrella*

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ústav riadenia  
   a priemyselnej informatiky: CZ 404
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Ústav  
   biotechnológie a potravinárstva: HR 306
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave:  
   BG 613, PL 07, PL 33, PL 701, RO 13, RO 58, RO 202,  
   RS 304, SI 206, 
Stavebná fakulta 

- celofakultná účasť: AT 50
- Katedra hydrotechniky: BG 22, MK 811 – Umbrella*

Strojnícka fakulta 
- Katedra častí strojov: RS 304
- Katedra výrobných systémov: BG 703
- Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky:  
  SK 405 – Umbrella *
- Ústav prírodných, spoločenských a humanitných vied:  
  HU 28
- Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
  a manažmentu kvality: BG 613, CZ 201, PL 33, 
  RS 507 – Umbrella*

Ústav manažmentu: SK 606

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta BERG, Ústav geovied: RO 38
Fakulta elektrotechniky a informatiky 

- Katedra matematiky a teoretickej informatiky: HU 28
- Katedra počítačov a informatiky: HU 19

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove: BG 703, 
   CZ 201, PL 07, PL 33, PL 701, RO 58, RO 202, SK 30 
Stavebná fakulta, Ústav environmentálneho inžinierstva:  
   RO 13 
Strojnícka fakulta 

- Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie  
  a merania: SI 206
- Katedra environmentalistiky a riadenia procesov: RS 65,  
  RS 304
- Katedra technológií a materiálov: PL 07, RS 813, SK 67

Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky 

- Katedra drevárskych strojov a zariadení:  
  BG 722 – Umbrella*, SK 310
- Katedra výrobných technológii a materiálov: BG 613,  
  PL 33, RO 202, RS 507 – Umbrella* 

Lesnícka fakulta: PL 114

Trnavská univerzita v Trnave
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce: HU 803
Filozofická fakulta: AT 702

Univerzita J. Selyeho v Komárne
Ekonomická fakulta: SK 405 – Umbrella*
Pedagogická fakulta, Katedra informatiky: HU 19

Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky: AT 63, AT 103,  
  HU 28
Filozofická fakulta 

- celofakultná účasť: AT 12, SI 113  
- Katedra etnológie a kultúrnej antropológie: RO 14
- Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky: 
  CZ 802
- Katedra porovnávacej religionistiky: HU 11
- Katedra ruského jazyka a literatúry: AT 37 – Umbrella*
- Katedra slovenských dejín: SK 705
- Katedra východoázijských štúdií: AT 604, HU 11

Pedagogická fakulta: HU 809
Prírodovedecká fakulta 

- celofakultná účasť: CZ 311
- Katedra analytickej chémie: PL 706, RO 10
- Katedra mineralógie a petrológie: RO 38

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre 
Fakulta prírodných vied: HU 19, RO 10, SK 714
Filozofická fakulta

- celofakultná účasť: SI 711
- Katedra archeológie: SI 113
- Katedra etnológie a etnomuzikológie: RO 14

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 
Ekonomická fakulta: SI 215
Fakulta humanitných vied: AT 119
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov: CZ 29, 
   PL 815 – Umbrella*

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 
Fakulta prírodných vied: CZ 212 – Umbrella*, PL 706
Filozofická fakulta, Katedra slovenského jazyka a literatúry: 
   AT 37 – Umbrella*

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie  
v Košiciach: HR 107

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave 
Katedra textilnej tvorby: SI 217

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov: PL 56,  
   RS 603 – Umbrella*
Strojnícka fakulta 

- Katedra obrábania a automatizácie: CZ 201, HR 108,  
  PL 07, PL 33, RO 58, RO 202, SK 30 
- Katedra obrábania a výrobnej techniky: BG 613

Slovenské vysoké školy zapojené do programu v akademickom roku 2013/14 a siete, v ktorých spolupracujú: 

* Siete Umbrella boli akceptované pre akademický rok 2013/14 bez 
pridelenia štipendijných mesiacov. V prípade nevyužitých štipendijných 
mesiacov im budú môcť národné kancelárie programu tieto mesiace 
prideliť.
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ŠTIPENDIJNÉ POBYTY VYSOKOŠKOLSKÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV A UČITEĽOV

Program CEEPUS podporuje štipendijné pobyty:
● semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov  
   (3 až 10 mesiacov),
● krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov 
   spojené s vypracovaním bakalárskej, diplomovej alebo 
   dizertačnej práce (maximálne 2 mesiace),
● prednáškové pobyty pre učiteľov (maximálne 1 mesiac).

Na štipendijný pobyt v rámci programu CEEPUS sa môžu 
uchádzači hlásiť:
1. v rámci schválených sietí:
● uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do 
   programu CEEPUS v rámci schválenej siete v akademickom 
   roku 2013/2014 a uchádza sa o pobyt na partnerskej 
   univerzite v rámci tejto siete.

2. mimo schválených sietí (tzv. freemover):
● uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do 
   programu CEEPUS v rámci schválenej siete v akademickom 
   roku 2013/2014, ale uchádza sa o pobyt na univerzite, ktorá  
   v tejto sieti nefiguruje ako partnerská inštitúcia, 
● uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do 
   programu CEEPUS v rámci schválenej siete v akademickom 
   roku 2013/2014. 

Pozn.: Freemoveri majú možnosť hlásiť sa na akúkoľvek 
univerzitu v ostatných členských krajinách, ktorá je 
oprávnená zapojiť sa do programu CEEPUS (zoznam 
oprávnených inštitúcií určujú každý rok ministerstvá školstva 
jednotlivých členských krajín, pre viac informácií je potrebné 
kontaktovať Národné kancelárie CEEPUS).

Prioritne sú schvaľované prihlášky uchádzačov v rámci sietí. 
Mobility freemoverov sú schvaľované v prípade, ak Národná 
kancelária v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými 
mesiacmi. 

Štipendijného pobytu v rámci programu CEEPUS sa 
môžu zúčastniť:
● študenti a doktorandi denného štúdia

- študenti VŠ musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené 
minimálne 2 semestre bakalárskeho štúdia (v prípade 
študentov 2. a 3. stupňa je táto podmienka splnená 
automaticky),
- minimálna dĺžka pobytu je vždy 1 mesiac – podmienkou 
pre vyplatenie jednomesačného štipendia je minimálne  
21 dní pobytu; pri viacmesačných pobytoch je podmienka 
pre vyplatenie posledného štipendia minimálne 16 dní 
pobytu v poslednom mesiaci. 

● učitelia vysokých škôl na plný úväzok
- pre absolvovanie pobytu je možné priznať minimálne  
1 štipendijný mesiac, pričom podmienkou pre vyplatenie 
štipendia je minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní  
a povinnosť odučiť minimálne 6 vyučovacích hodín 
(konkrétne podmienky pre jednotlivé krajiny sú na  
www.ceepus.info).

Obmedzenia pre opakované pobyty v rámci programu 
CEEPUS:

- pre študentov 1. a 2. stupňa platí, že môžu absolvovať 
študijné pobyty maximálne v dĺžke spolu 10 mesiacov 
v danom stupni štúdia; pritom pri viacerých pobytoch 
v jednom stupni ide o súčet schválených štipendijných 
mesiacov,

- v prípade doktorandov a vysokoškolských učiteľov nie sú 
stanovené obmedzenia pre opakované pobyty.

O štipendium programu CEEPUS sa môžu uchádzať uchádzači, 
ktorí majú občianstvo jednej z členských krajín programu  
a študujú riadne vysokoškolské alebo doktorandské štúdium 
na VŠ oprávnenej zapojiť sa do programu, alebo učitelia, 
ktorí pracujú na plný úväzok na VŠ oprávnenej zapojiť sa do 
programu a sú zapojení do aktivít programu. Slovenským 
občanom pôsobiacim (študujúcim/pracujúcim) 
na zahraničných vysokých školách štipendium na 
Slovensko nemôže byť udelené. Rovnako nemôže 
byť udelené štipendium uchádzačom zo Slovenska 
(cudzincom na slovenských VŠ) do tej členskej krajiny,  
v ktorej majú trvalý pobyt alebo ktorej sú občanmi.
Ostatní uchádzači, ak nie sú občanmi jednej z členských 
krajín, predkladajú dokument „Equal Status”, potvrdzujúci, že 
sú riadnymi študentmi, resp. doktorandmi na vysokej škole 
oprávnenej zapojiť sa do programu, resp. že pracujú na plný 
úväzok ako vysokoškolskí učitelia.

Žiadosti o štipendijný pobyt v zahraničí 
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky 

Uchádzači o štipendijný pobyt v rámci schválenej siete, ako 
aj uchádzači o štipendijné pobyty v kategórii freemover, sa 
uchádzajú o štipendium elektronicky na www.ceepus.info, kde 
je potrebné sa najprv osobne zaregistrovať a následne je možné 
vytvoriť žiadosť o štipendijný pobyt. Uchádzač si v prihláške 
vyberá zahraničnú vysokú školu, určuje si typ a dĺžku pobytu, 
vypĺňa motiváciu, odbor štúdia a jazykové znalosti.
Každý uchádzač sa registruje v systéme CEEPUS iba raz  
a s jednou e-mailovou adresou. Koordinátor alebo 
partner siete nemôže vytvárať prihlášky za iné osoby 
– uchádzačov o štipendijné pobyty. 

Postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky nájdete na  
www.saia.sk (Programy SAIA » CEEPUS » Štipendiá na mobility 
» Vypĺňanie elektronickej prihlášky)

Krok 1:
Uchádzač sa elektronicky zaregistruje na www.ceepus.info. 
Po základnej registrácii dostane na svoju e-mailovú adresu 
potvrdenie o registrácii. Kliknutím na link, ktorý uchádzač 
dostane na e-mailovú adresu, sa registrácia aktivuje.

Krok 2:
Po potvrdení svojej registrácie je uchádzač automaticky 
presmerovaný na stránku www.ceepus.info, kde si môže  
v časti Mobility » Mobility applications » Your Mobility 
Applications vytvoriť prihlášku na štipendijný pobyt.  
(Upozornenie: V prípade, ak sa chce uchádzač prihlásiť na 
individuálnu mobilitu a nechce pôsobiť ako koordinátor, alebo 
nezastupuje zahraničné oddelenie školy, časti Network a IRO nie 
sú pre uchádzača relevantné).

Krok 3:
Uchádzač si zvolí akademický rok 2013/2014, klikne na „Vytvoriť 
novú mobilitu“ (Create a new mobility) a v závislosti od typu 
štipendijného pobytu vyplní formulár žiadosti, buď v rámci 
siete v prípade nominácie domácou vysokou školou (network 
mobility) ALEBO na individuálny štipendijný pobyt (freemover 
mobility). V elektronickej prihláške vyplní základné údaje, 
motiváciu, odborný program pobytu, ukončené a prebiehajúce 
štúdium, znalosť jazykov a prípadne dokument „Equal status”.

http://www.saia.sk/_user/documents/CEEPUS/ceepus-postup-pri-prihlasovani-na-mobility-web-04-2013.pdf
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Uchádzač o individuálny štipendijný pobyt  
v kategórii freemover (teda mimosieťová mobilita) musí 
do elektronickej prihlášky vložiť naskenované tieto 
dokumenty (v prípade krajín Bosna a Hercegovina, Česko  
a Rakúsko je potrebné tieto dokumenty nahrať až po vyžiadaní 
Národnej kancelárie prijímajúcej krajiny):

Študenti a doktorandi:
● akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy, zahŕňajúci 
   potvrdenie o tom, že vysoká škola nebude požadovať  
   od štipendistu školné, 
● odporúčacie listy od dvoch vysokoškolských učiteľov 
   z domácej vysokej školy, zahŕňajúce stanovisko o uznaní  
   časti štúdia absolvovaného v zahraničí.

Učitelia:
● pozývací list zo zahraničnej vysokej školy,
● súhlas z domácej vysokej školy so zahraničným pobytom 
   učiteľa.

Formuláre na vyplnenie týchto dokumentov sú dostupné na 
stiahnutie na stránke www.ceepus.info. 

Doklad „Equal Status” predkladajú študenti celého 
vysokoškolského (1. a/alebo 2. stupeň), alebo doktorandského 
štúdia na slovenskej VŠ, alebo učitelia pracujúci na plný úväzok 
na slovenskej VŠ v prípade, ak:

● nemajú štátne občianstvo jednej z členských krajín 
   programu CEEPUS,
● majú dvojité občianstvo členských krajín programu,
● sú bez štátneho občianstva,
● sú utečenci.

Dokument „Equal Status“ preukazuje rovnocenné postavenie 
a práva zahraničného študenta, doktoranda či učiteľa ako 
občanov danej členskej krajiny programu CEEPUS. Učitelia 
musia zároveň predložiť potvrdenie o zamestnaní z domácej 
inštitúcie.

Akceptačný list zo zahraničnej vysokej školy
Ide o predbežný súhlas zo zahraničnej vysokej školy o tom, že 
v prípade udelenia štipendia vysoká škola súhlasí s pobytom 
štipendistu na vysokej škole a nebude od neho vyžadovať 
školné. Akceptačný list má byť na formulári, ktorý je možné 
stiahnuť na www.ceepus.info, www.saia.sk, prípadne na 
hlavičkovom papieri vysokej školy.

Motivácia, odborný a pracovný program pobytu 
Študenti v motivácii a v odbornom programe uvedú:

● prečo chcú absolvovať študijný, alebo výskumný pobyt,
● aká bude náplň ich študijného, alebo výskumného pobytu 
(návšteva prednášok, seminárov, archívov, práca na záverečnej 
práci, stretnutia, rozhovory, ktoré vedecké metódy chcú použiť 
a pod.).

Učitelia v pracovnom programe uvedú názvy prednášok, témy 
seminárov a konzultácií, koľko hodín plánujú odučiť, a podľa 
možnosti aj ECTS kredity učiteľskej aktivity. Bez uvedenia 
zoznamu prednášok mobilita nebude potvrdená. 

Schvaľovací proces prihlášok na štipendijné pobyty

● uchádzači, ktorí idú na  pobyt v rámci schválenej siete:

Uchádzač vyplní elektronickú prihlášku na stránke  
www.ceepus.info.

Prihlášku kontroluje a schvaľuje koordinátor 
programu na domácej univerzite a potvrdzuje ju 
domáca národná kancelária programu.

Potvrdená prihláška je systémom zaslaná zahraničnej 
vysokej škole a zahraničnej národnej kancelárii. Po 
akceptácii prihlášky na zahraničnej vysokej škole 
zahraničná národná kancelária pridelí štipendium. 
Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia 
(Letter of Award).

Štipendista programu potvrdí elektronicky na stránke 
www.ceepus.info akceptáciu štipendia a podmienok 
účasti v programe.
Bez akceptácie mobility štipendistom 
štipendium nebude vyplatené.





● uchádzači, ktorých pobyt sa nerealizuje v rámci 
   existujúcej siete:

Uchádzač vyplní elektronickú prihlášku na stránke  
www.ceepus.info. V tomto prípade uchádzač musí 
priložiť aj  potrebné prílohy (akceptačný list  
z hostiteľskej univerzity, odporúčacie listy)

Prihlášku kontroluje a potvrdzuje domáca národná 
kancelária programu.

Potvrdená prihláška je systémom zaslaná do 
zahraničnej národnej kancelárie programu, ktorá 
na základe voľných mesiacov pridelí štipendium. 
Štipendistovi je zaslaný dekrét o pridelení štipendia 
(Letter of Award).
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Uzávierka na štipendijné pobyty 
● pre uchádzačov, ktorí sa hlásia na štipendijný pobyt v rámci schválených 
   sietí:

15. jún 2013
- štipendijné pobyty v zimnom semestri akademického roku 2013/2014
31. október 2013
- štipendijné pobyty v letnom semestri akademického roku 2013/2014

 
● pre uchádzačov, ktorí sa hlásia na štipendijný pobyt mimo schválených sietí 
   (freemover):

30. november 2013
- štipendijné pobyty v letnom semestri akademického roku 2013/2014.

V prípade záujmu o štipendijný pobyt v kategórii freemover (mimosieťová 
mobilita) v zimnom semestri sa odporúča záujemcom, aby kontaktovali 
v priebehu letných mesiacov (júl, august) národnú kanceláriu krajiny, do 
ktorej chcú vycestovať, a informovali sa o prípadných voľných štipendijných 
mesiacoch. Česká republika, Poľsko a Rakúsko v zimnom semestri 
freemoverov neprijímajú.

Štipendista programu je povinný do dvoch 
týždňov po návrate z pobytu predložiť 
národnej kancelárii programu (SAIA, n. o.) 
originál potvrdenia zo zahraničnej vysokej 
školy o absolvovaní pobytu (Letter of 
Confirmation) a vyplniť správu z pobytu 
(Mobility Report) elektronickou formou na 
www.ceepus.info.

Letter of Confirmation vystaví štipendistovi 
prijímajúca vysoká škola. V prípade 
uchádzačov v rámci sietí spolupracujúcich 
VŠ je potrebné vyplniť potvrdenie najprv 
elektronicky (stav žiadosti musí byť v stave 
„Accepted by applicant”), a je dostupné 
v príslušnej časti každej mobility v konte 
koordinátora alebo partnera siete na  
www.ceepus.info; v prípade freemoverov  
je formulár potvrdenia dostupný na  
www.saia.sk.

Počet štipendijných mesiacov, ktoré financujú národné ministerstvá členských krajín programu  
formou štipendií pre prijímaných zahraničných štipendistov programu

Krajina/Akademický rok 2004/05 2005/06 2006/07 2007/08 2008/09 2009/10 2010/11 2011/12 2012/13 2013/14

Albánsko - - 110 110 130 130 130 130 130 130

Bosna a Hercegovina - - - - 100 100 100 100 100 100

Bulharsko 455 400 410 420 430 440 350 350 350 350

Česko 600 600 630 650 650 650 625 625 635 645

Čierna Hora - 50 100 150 150 155 165 165 165 165

Chorvátsko 250 350 370 420 450 450 450 450 450 450

Macedónsko - - 120 120 120 120 120 120 120 120

Maďarsko 520 530 550 550 550 550 315 315 315 326

Moldavsko - - - - - - - 100 100 100

Poľsko 460 500 550 650 650 650 670 700 700 700

Rakúsko 700 700 800 1 000 1 100 1 100 1 100 1100 1100 1 100

Rumunsko 625 625 625 625 625 625 625 500 500 500

Slovensko 320 320 600 600 600 600 600 600 600 600

Slovinsko 270 320 340 340 350 360 480 560 560 560

Srbsko - 100 140 300 300 350 150 150 150 150

Univerzita v Prištine - - - - 100 100 100 100 100 100

Spolu 4 200 4 495 5 345 5 935 6 305 6 380 5 980 6 065 6 075 6 096
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ŠTUDENTSKÉ EXKURZIE, INTENZÍVNE KURZY  
A KOORDINAČNÉ STRETNUTIA

Študentské exkurzie, intenzívne kurzy a koordinačné stretnutia 
môžu byť organizované koordinujúcou alebo partnerskou 
vysokou školou v rámci niektorej zo schválených sietí 
spolupracujúcich vysokých škôl. Študentské exkurzie  
a koordinačné stretnutia musia byť organizované v dĺžke 
minimálne 3 a maximálne 9 dní, intenzívne kurzy v dĺžke 
minimálne 10 dní a maximálne 1 mesiac a študenti získavajú za 
účasť ECTS kredity. V rámci čerpania schválených kvót sa účasť 
1 osoby na študentskej exkurzii a koordinačnom stretnutí ráta 
ako 0,5 mesiaca, v prípade intenzívneho kurzu ako 1 mesiac.

Zahraniční účastníci študentských exkurzií, intenzívnych kurzov, 
alebo koordinačných stretnutí organizovaných slovenskou 
vysokou školou v rámci programu CEEPUS sa prihlásia do 
programu elektronicky na www.ceepus.info. V prípade exkurzií 
sa študenti registrujú na typ mobility „krátkodobá exkurzia“ 
(short term excursion), v prípade intenzívneho kurzu sa študenti 
registrujú na typ mobility „krátkodobá študentská mobilita“ 
(short term student).
Učitelia sa v oboch prípadoch registrujú na typ učiteľskej 
mobility (teacher).
Pri vypĺňaní prihlášky je v motivácii potrebné uviesť, o akú 
exkurziu, intenzívny kurz, resp. koordinačné stretnutie ide  
a v akom termíne sa koná.

Aktualizované podmienky pre organizovanie exkurzií, 
intenzívnych kurzov a koordinačných stretnutí  
od akademického roku 2013/2014:

Koordinátor alebo partner slovenskej vysokej školy, ktorý má 
záujem organizovať uvedené aktivity na Slovensku, uvedie 
počet mesiacov, ktoré plánuje na aktivity využiť do rozpisu 
mobilít (tzv. Traffic sheet) po schválení siete na nasledujúci 
akademický rok. Minimálne jeden mesiac pred konaním aktivity 
organizátor posiela SAIA, n. o., (dasa.rehakova@saia.sk) 
žiadosť o zálohu finančných prostriedkov spolu so zoznamom 
účastníkov a odborným programom aktivity.

Exkurzie naplánované v projektoch sietí sú súčasťou 
predloženého projektu a koordinátor/partner, ktorý si túto 
aktivitu naplánuje, v prípade schválenia siete už nemusí 
opätovne žiadať o  schválenie exkurzie/intenzívneho kurzu 
Národnou komisiou programu CEEPUS, ale môže ju realizovať  
v rámci pridelenej kvóty štipendijných mesiacov.

V závislosti od finančných možností programu a počtu 
nevyčerpaných štipendijných mesiacov môže byť vyhlásená 
výzva na predkladanie projektov exkurzií, intenzívnych kurzov 
a koordinačných stretnutí, do ktorej sa budú môcť zapojiť aj 
koordinátori, resp. partneri sietí, ktorí pôvodne tieto aktivity 
neplánovali, resp. si na ne nevyčlenili dostatočný počet 
štipendijných mesiacov. O tejto možnosti bude všetkých 
koordinátorov a partnerov e-mailom informovať Národná 
kancelária programu CEEPUS. 

Bližšie informácie: www.saia.sk (Programy SAIA » CEEPUS » 
Študentské exkurzie a intenzívne kurzy)

FINANCOVANIE PROGRAMU

Program CEEPUS financujú národné ministerstvá členských 
krajín. Štipendium vypláca štipendistom národná 
kancelária programu v hostiteľskej krajine. Slovenským 
štipendistom refunduje cestovné náklady po návrate národná 
kancelária programu CEEPUS – SAIA, n. o.
(Výška štipendií v členských krajinách programu – pozri tabuľku 
na stranách 9 a 10.)

Vyplácanie štipendií zahraničným štipendistom  
pri pobytoch na slovenských vysokých školách 

Bratislavské vysoké školy: 
- štipendium sa vypláca štipendistom mesačne osobne  
v SAIA, n. o., v Bratislave po predložení dekrétu o pridelení 
štipendia (Letter of Award) a preukazu totožnosti. Potrebné 
je vopred si telefonicky alebo e-mailom dohodnúť s národnou 
kanceláriou termín vyzdvihnutia štipendia. 

Mimobratislavské vysoké školy majú tieto možnosti:
- štipendium vyplatí koordinátor/partner zo zdrojov vysokej 
školy a následne zašle faktúru na finančné oddelenie  
SAIA, n. o., v Bratislave. Prílohou faktúry sú doklady o prevzatí 
štipendia (kópia výdavkového pokladničného dokladu), 
identifikačné údaje o štipendistoch – originál (bydlisko, domáca 
univerzita, číslo preukazu totožnosti, prevzatá suma v EUR, 
podpis štipendistu),
- štipendista si otvorí v banke v SR účet, koordinátor/partner 
nahlási číslo účtu a pošle kópiu pasu a zmluvy o bežnom 
účte, resp. vkladnej knižky finančnému oddeleniu SAIA, n. o., 
ktoré poukáže štipendium na účet štipendistu. V prípade 
viacmesačných mobilít je koordinátor hostiteľskej 
inštitúcie povinný každý mesiac potvrdiť prítomnosť 
študenta/doktoranda na univerzite (e-mailom na  
dasa.rehakova@saia.sk),
- vyplácanie štipendií osobne v pobočke SAIA, n. o., v Nitre. 
Podmienky vyplatenia: pozri Bratislavské vysoké školy.

Slovenská vysoká škola sa môže individuálne so SAIA, n. o., 
dohodnúť aj na inom spôsobe vyplatenia štipendií. 

Vyplácanie finančných prostriedkov zahraničným 
účastníkom študentských exkurzií alebo intenzívnych 
kurzov
Pri organizovaní študentských exkurzií alebo intenzívnych 
kurzov slovenskou vysokou školou v rámci programu CEEPUS 
sú zahraničným študentom a doktorandom vyplatené finančné 
prostriedky vo výške 29,50 €/deň a zahraničným učiteľom vo 
výške 39 €/deň. V prípade intenzívnych kurzov (v trvaní  
10 a viac dní) sú tieto príspevky vyplácané maximálne do  
výšky mesačného štipendia (280 € študenti, 470 € doktorandi  
a učitelia). 
Tieto finančné prostriedky sa vyplácajú iba zahraničným 
účastníkom. V rámci pravidiel programu nie je možné 
vyplatiť uvedené finančné prostriedky slovenským 
občanom pôsobiacim (pracujúcim/študujúcim) na 
zahraničných vysokých školách, ktorí by prišli v rámci 
programu na Slovensko.

Uplatňovanie cestovných náhrad slovenskými 
štipendistami programu CEEPUS 
Slovenskí štipendisti (vyslaní do zahraničia) môžu po 
absolvovaní štipendijného pobytu, exkurzie alebo intenzívneho 
kurzu požiadať o refundáciu cestovných nákladov. 

V prípade uplatňovania cestovných náhrad je potrebné 
predložiť:
• písomnú žiadosť o refundáciu cestovného (s uvedením mena, 
adresy trvalého pobytu štipendistu, e-mailovej adresy, resp. 
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telefonického kontaktu, miesta a doby pobytu, čísla siete/
freemover a spôsobu úhrady:

- poštovou poukážkou,
- bankovým prevodom – uviesť číslo účtu a kód banky),

• originály SPIATOČNÝCH cestovných lístkov. V prípade letenky 
je potrebné predložiť palubné lístky, faktúru a doklad  
o zaplatení letenky,
• originál potvrdenia hostiteľskej vysokej školy  
o absolvovaní pobytu (Letter of Confirmation).

Použitie dopravných prostriedkov:
a) v rámci programu CEEPUS sa študentom a doktorandom 
prepláca cestovné vlakom/autobusom 2. triedy, vysokoškolskí 
učitelia majú nárok na úhradu za vlak 1. triedy. Miestenky  
a lôžko takisto môžu byť refundované Národnou kanceláriou 
CEEPUS. Náklady za lístky na MHD sa nepreplácajú; 
b) letenky sa preplácajú za podmienky výhodnej výšky 
cestovného – porovnateľnej s cenou železničného/
autobusového cestovného lístka;
c) pri použití súkromného cestného motorového vozidla bude 
cestovné refundované vo výške cestovného lístka 2. triedy za 
predpokladu, že pred uskutočnením cesty bola podaná  
a schválená žiadosť o povolenie použitia osobného motorového 
vozidla. Žiadosť je potrebné vopred adresovať e-mailom na 
národnú kanceláriu (marta.kralikova@saia.sk), minimálne  
2 týždne pred plánovanou cestou. Nie je potrebné predkladať 
doklad o výške cestovného zo ŽSR. 
V prípade použitia osobného motorového vozidla viacerými 
štipendistami súčasne v tom istom termíne môže byť cestovné 
refundované len jednej osobe, ktorá v žiadosti o refundáciu 
uvedie spôsob prevedenia finančných prostriedkov.
V zmysle § 1 ods. 4 zákona č. 40/2009 Z. z. o cestovných 
náhradách štipendista nemá nárok na náhradu, ak mu je 
poskytnutá inou právnickou osobou, alebo fyzickou osobou. Ak 
fyzická, alebo právnická osoba poskytne štipendistovi náhradu 
čiastočne, SAIA, n. o., poskytne zostávajúcu časť náhrady.  
V zmysle tohto ustanovenia zákona o cestovných náhradách, 
kto nepredloží originálne cestovné lístky, resp. v prípade leteniek 
originálne palubné lístky, musí predložiť aj čestné vyhlásenie, že 
cestovné náhrady neboli poskytnuté inou osobou.  
SAIA, n. o., má právo overiť si túto skutočnosť. Formulár 
čestného vyhlásenia sa nachádza na www.saia.sk v časti 
programu CEEPUS.
V prípade zahraničných študentov prichádzajúcich na Slovensko 
je potrebné informovať sa o možnostiach refundácie cestovných 
nákladov u jednotlivých národných kancelárii v členských 
krajinách programu.

Základné zdravotné poistenie

V rámci programu CEEPUS platí medzinárodná dohoda, podľa 
ktorej základné zdravotné poistenie počas študijného pobytu 
hradí prijímajúca krajina. Všetci štipendisti sú povinní overiť 
si pred odchodom na pobyt u svojej zdravotnej poisťovne 
existenciu bilaterálnej dohody medzi poskytovateľmi 
zdravotného poistenia prijímajúcej a vysielajúcej krajiny. 

Vysielaní štipendisti zo Slovenska:
Slovenskí štipendisti používajú Európsky preukaz zdravotného 
poistenia, ak absolvujú pobyt v krajine EÚ. V prípade 
štipendijného pobytu mimo EÚ je potrebné overiť si 
podmienky zdravotného poistenia v danej krajine.

Prichádzajúci štipendisti na Slovensko:
Pre zahraničných štipendistov – študentov a doktorandov – na 
Slovensku vzniká dňom nástupu na štipendijný pobyt povinnosť 
verejného zdravotného poistenia, v prípade, že už nemajú trvalý 
pobyt na území SR a nie sú zdravotne poistení v inom členskom 
štáte EÚ/EHP/Švajčiarskej konfederácie. 

Zahraniční štipendisti – študenti a doktorandi – sú povinní 
podať si prihlášku na verejné zdravotné poistenie 
v jednej z troch príslušných zdravotných poisťovní podľa 
vlastného výberu do ôsmich dní odo dňa nástupu na 
štipendijný pobyt. 

V ostatných prípadoch, ak sa zahraničný štipendista na 
Slovensku poistí (týka sa to zahraničných učiteľov), sú mu 
náklady na poistenie na základe žiadosti a potvrdenia o poistení 
refundované. 

Štipendisti z krajín EÚ používajú Európsky preukaz zdravotného 
poistenia. Odporúča sa však zvážiť aj možnosť komerčného 
pripoistenia (na vlastné náklady).

Víza a povolenie na pobyt
Každý štipendista si musí v prípade potreby vybaviť víza, 
resp. povolenie na pobyt, pričom náklady s tým spojené nie 
sú hradené prijímajúcou stranou. Všetci štipendisti nájdu 
všeobecné informácie o vízových povinnostiach v jednotlivých 
členských krajinách programu CEEPUS na www.ceepus.info.

Vysielaní štipendisti zo Slovenska:

V rámci členských krajín EÚ platí bezvízový styk. Občania 
SR môžu vstúpiť a zdržiavať sa na území členských krajín EÚ 
na základe platného cestovného pasu, alebo platného preukazu 
totožnosti SR po určitú dobu, ktorú si upravuje ten-ktorý štát. 
V prípade pobytu, ktorý presahuje stanovený počet dní, môže 
členský štát vyžadovať od občana registráciu na príslušnom 
úrade. V prípade pobytu dlhšieho, ako je určená doba (spravidla 
3 – 6 mesiacov), musí požiadať o povolenie na pobyt, resp. 
prihlásiť sa na prechodný alebo trvalý pobyt v danom členskom 
štáte EÚ (konkrétne podmienky a lehoty stanovené  
v jednotlivých krajinách EÚ/EHP je možné nájsť spracované  
v slovenskom jazyku na stránke www.eures.sk v sekcii Životné  
a pracovné podmienky v EÚ/EHP).

Krajiny mimo EÚ (Albánsko, Bosna a Hercegovina, 
Čierna Hora, Macedónsko, Srbsko) uplatňujú voči občanom 
SR bezvízový styk, ak doba pobytu nepresiahne 90 dní,  
v prípade Moldavska platí bezvízový styk do 90 dní na turistické 
účely, na iné účely je potrebné si vízum zabezpečiť. Uvedené 
krajiny môžu vyžadovať povolenie na pobyt na študijné 
účely. Väčšinou platí pre cudzincov na ich území prihlasovacia 
povinnosť do 24 hodín po prekročení štátnej hranice. Túto 
povinnosť má štátny alebo súkromný ubytovateľ, v ostatných 
prípadoch je potrebné tak urobiť osobne na príslušnom štátnom 
orgáne (spravidla na príslušnom oddelení cudzineckej polície). 
Slovenským štipendistom odporúčame konzultovať ich vízové 
povinnosti a povinnosti súvisiace s pobytom v týchto krajinách 
na internetovej stránke Ministerstva zahraničných vecí  
a európskych záležitostí SR www.mzv.sk (časť Cestovanie  
a konzulárne info) a kontaktovať príslušné zastupiteľské úrady. 

Prichádzajúci štipendisti na Slovensko:

Občania EÚ, EHP a Švajčiarska nepotrebujú pre vstup 
na Slovensko víza, iba platný cestovný pas, alebo preukaz 
totožnosti. 

V prípade pobytu kratšieho ako 90 dní je potrebné sa po 
príchode na Slovensko hlásiť do 10 pracovných dní na 
príslušnom policajnom útvare začiatok, miesto  
a predpokladanú dĺžku pobytu, ak ho neprihlási ubytovateľ 
– internát, hotel (tlačivo na Hlásenie pobytu sa dá stiahnuť na 
http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca). 
V prípade pobytu dlhšieho ako 90 dní sa tento pobyt považuje 
už za dlhodobejšie pôsobenie na Slovensku a občania EÚ musia 
mať v rámci práva na voľný pohyb osôb zabezpečené rovnaké 
podmienky ako slovenskí občania. Z tohto dôvodu vzniká 
povinnosť do 30 dní od uplynutia 90 dní pobytu vykonať tzv. 
registráciu práva občana EÚ. Registrácia práva občana prakticky 
znamená priniesť na cudzineckú políciu vyplnené predpísané 
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tlačivo (Žiadosť o registráciu práva občana Únie; tlačivo sa 
dá stiahnuť na http://www.minv.sk/?pobyt-cudzinca), doklad 
totožnosti a dokument preukazujúci dôvod pobytu na Slovensku 
(v tomto prípade potvrdenie o štipendijnom pobyte CEEPUS). 
Pobyt na základe registrácie práva občana EÚ je považovaný 
za trvalý pobyt na území SR (pri odchode z pobytu treba tento 
trvalý pobyt písomne zrušiť). 

Vstup cudzincov z ostatných (tzv. tretích) krajín na 
územie SR je možný len s platným cestovným dokladom  
a vízom (ak je vízum potrebné), alebo cestovným dokladom  
a povolením na pobyt. 

Žiadosť o udelenie víza podáva cudzinec na úradnom tlačive na 
zastupiteľskom úrade SR v zahraničí. Víza sa zvyčajne vydávajú 
na obdobie maximálne 90 dní. Pri pobyte dlhšom ako 90 dní je 
potrebné vybaviť si povolenie na prechodný pobyt.

Žiadosť o udelenie povolenia na prechodný pobyt podáva 
cudzinec na úradnom tlačive osobne v zahraničí na 
zastupiteľskom úrade SR alebo priamo v SR na príslušnom 
oddelení cudzineckej polície. Povolenie oprávňuje cudzincov 
zdržiavať sa na území SR v čase, na aký mu bolo povolenie 
udelené, a to na účely štúdia, na špecifický účel výkonu 
osobitnej činnosti (lektorská alebo umelecká činnosť, stáž), 
alebo na účel výskum a vývoj (v prípade výskumnej mobility). 
Na účely povolenia na prechodný pobyt na účel štúdia, si musia 
štipendisti (študenti) vyžiadať potvrdenie o štúdiu vydávané 
prijímajúcou vysokou školou, Dekrét o udelení štipendia 

vydávané národnou kanceláriou programu CEEPUS a výpis/y  
z registra trestov, apostilovaný/é alebo superlegalizovaný/é  
z domovskej krajiny cudzinca a z každej krajiny, kde mal 
cudzinec v posledných 3 rokoch pobyt dlhší ako 90 dní. 
Štipendistom, ktorí budú počas svojho pobytu v SR vykonávať 
činnosť vysokoškolského učiteľa, odporúčame vybaviť od 
prijímajúcej inštitúcie potvrdenie o tejto činnosti (tvorí základ na 
odpustenie správneho poplatku za podanie žiadosti o prechodný 
pobyt).

Všetci cudzinci z krajín mimo EÚ, EHP a Švajčiarska sú 
povinní do 3 pracovných dní od vstupu na územie SR 
hlásiť začiatok, miesto a predpokladanú dĺžku pobytu. 
Toto zvyčajne vykoná ubytovateľ (internát, hotel), pri ubytovaní 
mimo ubytovacích zariadení tak musí urobiť cudzinec na 
príslušnom oddelení cudzineckej polície. 

Ohľadom podmienok udelenia víz a povolenia na prechodný 
pobyt v konkrétnych prípadoch odporúčame kontaktovať 
najbližší zastupiteľský úrad SR, bližšie informácie sú dostupné 
aj na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych 
záležitostí SR www.mzv.sk (časť Cestovanie a konzulárne info)  
a Ministerstva vnútra SR www.minv.sk (Polícia/Služby 
Policajného zboru/Hraničná a cudzinecká polícia/Informácie 
pre cudzincov; dostupné iba v slovenskom jazyku), alebo 
kontaktovať servisné centrum EURAXESS na Slovensku  
www.euraxess.sk.

VÝŠKA ŠTIPENDIÍ V ČLENSKÝCH KRAJINÁCH PROGRAMU

ALBÁNSKO

študenti VŠ a doktorandi
9 000 lek/mesiac (študenti VŠ a doktorandi umeleckých, športových a opatrovateľských smerov), 
8 600 lek/mesiac (ostatní študenti VŠ a doktorandi), bezplatné ubytovanie a školné, základné 
zdravotné poistenie, voľný vstup do laboratórií, knižníc, k počítačom atď., zľava na MHD

učitelia VŠ
103 500 lek/mesiac (profesori), 90 000 lek/mesiac (mimoriadni profesori), 80 000 lek/mesiac 
(docenti), 77 000 lek/mesiac (učitelia), 61 000 lek/mesiac (výskumníci), bezplatné ubytovanie, 
základné zdravotné poistenie, voľný vstup do laboratórií, knižníc, k počítačom atď.

BOSNA A HERCEGOVINA

študenti VŠ, postgraduálni študenti  
a doktorandi vo Federácii BaH (Univerzita 
Sarajevo, Mostar, Zenica, Tuzla, Bihac) 

510 EUR/mesiac (997 BAM)

učitelia VŠ 690 EUR/mesiac (1 350 BAM)

študenti VŠ, postgraduálni študenti a 
doktorandi v Republike srbskej (Univerzita 
Banja Luka a Východné Sarajevo)

552 EUR/mesiac (1 080 BAM)

odborní asistenti 792 EUR (1 550 BAM)

učitelia VŠ 1 022 EUR (2 000 BAM)

BULHARSKO

študenti 135 LEV/mesiac, zľava na ubytovaní, stravovaní a MHD

doktorandi 450 LEV/mesiac, zľava na ubytovaní,  stravovaní a MHD

zamestnanci VŠ, profesori 450 LEV/mesiac, možnosť krátkodobej pracovnej zmluvy na hosťujúcej univerzite

ČESKÁ REPUBLIKA

študenti VŠ 9 000 CZK/mesiac, základné zdravotné poistenie

doktorandi 9 500 CZK/mesiac, základné zdravotné poistenie

učitelia VŠ 900 CZK/deň, základné zdravotné poistenie

ČIERNA HORA

študenti VŠ a doktorandi 100 EUR/mesiac, ubytovanie, školné a základné zdravotné poistenie

učitelia nad 30 rokov s titulom PhD. 350 EUR/mesiac, ubytovanie a základné zdravotné poistenie 

výskumníci nad 30 rokov s titulom PhD. 15 EUR/deň v prípade pobytov kratších ako 16 dní
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CHORVÁTSKO

študenti VŠ 1 300 KN/mesiac, bezplatné ubytovanie a školné, základné zdravotné poistenie

doktorandi 1 500 KN/mesiac, bezplatné ubytovanie a školné, základné zdravotné poistenie

učitelia VŠ

2 400 KN v prípade pobytu v dĺžke 5 až 9 dní so zabezpečením výučby minimálne 6 vyučovacích 
hodín, bezplatné ubytovanie a zľava na stravné, príspevok na ubytovanie 1 400 KN v prípade, ak 
nebolo zabezpečené adekvátne ubytovanie
3 600 KN v prípade pobytu 10 a viac dní so zabezpečením výučby minimálne 6 vyučovacích hodín, 
alebo 6 hodín za týždeň, bezplatné ubytovanie a zľava na stravné, príspevok na ubytovanie 2 100 
KN v prípade, ak nebolo zabezpečené adekvátne ubytovanie

MACEDÓNSKO

študenti VŠ 50 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a strava, základné zdravotné poistenie + 15 EUR MHD

postgraduálni študenti VŠ 70 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a strava, základné zdravotné poistenie + 15 EUR MHD 

doktorandi a učitelia VŠ 100 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie, základné zdravotné poistenie + 15 EUR MHD

MAĎARSKO

študenti VŠ, postgraduálni študenti  
a doktorandi

85 000 HUF/mesiac

učitelia VŠ 125 000 HUF/mesiac

MOLDAVSKO

študenti VŠ, doktorandi, učitelia VŠ 1500 LEI

POĽSKO

študenti VŠ 900 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

doktorandi 1 350 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

učitelia VŠ 1 600 PLN/mesiac, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

RAKÚSKO

študenti a doktorandi VŠ 940 EUR/mesiac

učitelia s titulom PhD. 1 040 EUR/mesiac, pri kratších pobytoch sa štipendium znižuje

RUMUNSKO

študenti VŠ 80 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie

postgraduálni študenti a doktorandi 100 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie

učitelia VŠ
330 EUR/mesiac (asistenti), 360 EUR/mesiac (učitelia VŠ), 390 EUR/mesiac (docenti),  
590 EUR/mesiac (profesori); 6,5 % zrážky v prípade potreby zdravotného poistenia

SLOVENSKO

študenti VŠ 280 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie pre štipendistov z krajín mimo EÚ 

doktorandi a VŠ učitelia 470 EUR/mesiac, základné zdravotné poistenie pre štipendistov z krajín mimo EÚ 

SLOVINSKO

študenti VŠ 286 EUR/mesiac, ubytovanie, základné zdravotné poistenie v prípade potreby

učitelia VŠ

700 EUR/dĺžka pobytu od 5 do 9 dní so zabezpečením výučby minimálne 6 vyučovacích hodín, 
1 000 EUR/dĺžka pobytu minimálne 10 dní so zabezpečením výučby minimálne 12 vyučovacích 
hodín. Štipendium je určené na pokrytie všetkých výdavkov, vrátane ubytovania, ktoré si učiteľ 
zabezpečí s pomocou hostiteľskej inštitúcie.

SRBSKO

študenti VŠ a doktorandi 180 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a základné zdravotné poistenie

doktorandi zamestnaní VŠ a učitelia VŠ 350 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a základné zdravotné poistenie

Univerzita v Prištine, Kosovo

študenti VŠ a doktorandi 250 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a školné

učitelia VŠ – profesori, docenti, asistenti 350 EUR/mesiac, bezplatné ubytovanie a školné
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SIETE SPOLUPRACUJÚCICH VYSOKÝCH ŠKÔL ČLENSKÝCH KRAJÍN PROGRAMU 

Spolupráca sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň  
z troch vysokých škôl, z toho aspoň dve musia byť z rôznych 
členských krajín programu CEEPUS. Vysoké školy musia 
byť verejnými akreditovanými inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania členskej krajiny. Od akademického roku 2012/13 
sú oprávnené zúčastňovať sa aj súkromné vysoké školy pod 
podmienkou, že nebudú vyžadovať od prijímaných účastníkov 
programu školné. V sieti spolupracuje koordinujúca vysoká škola 
s partnerskými vysokými školami. Koordinátorom a partnermi sú 
vysokoškolskí učitelia.

Podmienky pre založenie spolupracujúcej siete
Podmienky pre založenie spolupracujúcej siete, a teda pre 
vytvorenie inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami  
v členských štátoch programu, sú nasledujúce:

• vzájomné uznávanie štúdia absolvovaného na hostiteľskej 
   vysokej škole,
• existujúci systém ECTS,
• snaha rozvíjať spoločné programy a systém na uľahčenie 
   vzájomného uznania štúdia – minimálne dve 
   spolupracujúce vysoké školy v sieti poskytujú alebo 
   rozvíjajú niektorý zo spoločných programov vedúcich  
   k spoločným diplomom (spoločné vedenie dizertačných 
   alebo diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom),
• poskytovanie prednášok, seminárov a iných foriem výučby 
   v anglickom, nemeckom alebo francúzskom jazyku,  
   príp. v jazyku niektorej z členských krajín,
• žiadne študijné a registračné poplatky pri mobilite,
• vítaná je podpora e-learning výučby,
• vítaná je podpora poskytovania prípravných odborných 
   kurzov anglického, nemeckého alebo francúzskeho jazyka, 
   a doplňujúcich kurzov jazyka prijímajúcej členskej krajiny.

Sieť spolupracujúcich vysokých škôl sa zakladá vyplnením 
elektronickej prihlášky na www.ceepus.info.

Zakladanie novej siete spolupracujúcich vysokých škôl 
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky

Krok 1:
Koordinátor a partneri sa individuálne zaregistrujú na  
www.ceepus.info. Každý koordinátor a partner dostane  
e-mailom potvrdenie o užívateľskom mene a hesle, ktoré bude 
používať na koordináciu a administráciu siete a takisto na 
žiadanie o štipendium na svoje individuálne mobility.

Krok 2: 
Novú sieť vytvorí koordinátor v časti ,,Network“ na  
www.ceepus.info, kde zaregistruje vysokú školu, fakultu, 
prípadne katedru, ktorú chce zapojiť do spolupracujúcej siete. 
Vloží názov siete a pridá do siete partnerské vysoké školy  
z ponúkaného zoznamu zaregistrovaných vysokých škôl. 

Krok 3:
Koordinátor a partneri v sieti vkladajú za svoju vysokú školu:

• počet plánovaných prijímaných zahraničných štipendistov 
(v členení podľa semestrálnych, krátkodobých  
a prednáškových pobytov),
• Letter of Endorsement (súhlas rektora so zapojením 
vysokej školy do aktivít siete); formulár dokumentu je 
dostupný na stiahnutie na stránke www.ceepus.info,
• Letter of Intent (potvrdenie zodpovedného zástupcu 
vysokej školy o uznaní štúdia absolvovaného študentmi  
v zahraničí); formulár dokumentu je dostupný na stiahnutie 
na stránke na www.ceepus.info,

• informačný balík o ECTS zavedenom na vysokej škole,
• vysoká škola, ktorá plánuje iba krátkodobé pobyty 
študentov spojených s vypracovaním diplomových prác, 
zaškrtne príslušné políčko v elektronickom systéme a nemusí 
vkladať informáciu  
o ECTS – hodnotenie zo strany vedúcich prác je spolu  
s prihláškou na mobilitu v tomto prípade dostatočné,
• koordinátor vkladá aj informácie o realizácii spoločného 
programu vedúceho k niektorému zo spoločných diplomov,
• nepovinné: koordinátor aj partneri vkladajú 
medziuniverzitné dohody alebo návrhy dohôd, týkajúce sa 
zavedenia alebo rozvoja spoločných programov vedúcich  
k spoločným diplomom (spoločné vedenie dizertačných 
alebo diplomových prác, dvojitý diplom, spoločný diplom).

Krok 4:
Koordinátor siete podá v elektronickom systéme projekt siete  
k termínu uzávierky (každoročne spravidla 15. januára).

Pripojenie k existujúcej sieti spolupracujúcich vysokých 
škôl  
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky
Noví partneri, ktorí vstupujú do spolupráce v rámci siete 
CEEPUS po prvýkrát, tak ako v prípade novej siete, zaregistrujú 
svoje vysoké školy, fakulty, prípadne katedry, ktoré chcú 
zapojiť do spolupracujúcej siete, na www.ceepus.info. Noví 
partneri vkladajú do systému za svoju vysokú školu potrebnú 
dokumentáciu uvedenú vyššie. Koordinátor pridá do siete 
nové partnerské vysoké školy z ponúkaného zoznamu 
zaregistrovaných vysokých škôl. 

Obnovenie žiadosti siete o realizáciu aktivít siete 
v ďalšom akademickom roku (vysoké školy sú už 
zaregistrované v programe)  
– postup pri vypĺňaní elektronickej prihlášky 
Koordinátori a partneri, ktorí už registrovali vysokú školu  
v niektorej zo sietí (schválenej alebo zamietnutej), sa pri 
žiadosti siete o realizáciu aktivít siete v ďalšom akademickom 
roku znovu neregistrujú. Pri žiadaní o schválenie siete v ďalšom 
akademickom roku elektronický systém programu umožňuje 
upravovať zoznam spolupracujúcich vysokých škôl a program 
siete. 
V prípade obnovenia siete, ktorej činnosť bola v minulosti 
prerušená, je v systéme možné obnoviť vložené údaje pre 
ďalšiu úpravu. Je však potrebné znovu vložiť všetky 
požadované dokumenty koordinujúcej vysokej školy  
a partnerských inštitúcii.

Tichí partneri
Siete môžu zahrnúť do svojich aktivít tzv. „tichých partnerov“ 
(Silent Partners) zastupujúcich inštitúcie, ktoré sa nenachádzajú 
v zozname oprávnených vysokých škôl programu (iná než 
oprávnená VŠ, firma, vládna inštitúcia, mimovládna inštitúcia, 
výskumný ústav). Takáto spolupráca je možná na základe 
pozvania tichého partnera zo strany oprávnenej vysokej školy 
pod podmienkou, že neovplyvní rozpočet programu. Tichým 
partnerom nemôžu byť pridelené štipendijné mesiace, no oni 
môžu poskytnúť všeobecnú spoluprácu, poznatky a skúsenosti, 
finančnú podporu, alebo stáž.

Uzávierka na podávanie žiadostí o založenie alebo 
predĺženie činnosti sietí na akademický rok 2014/2015:

15. január 2014 na www.ceepus.info
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Kto môže zaregistrovať vysokú školu do programu  
a administrovať činnosť siete:

• Koordinátor siete (vysokoškolský učiteľ) 
- elektronicky registruje koordinujúcu vysokú školu a sieť,
- vkladá Letter of Endorsement a Letter of Intent do 
elektronického systému za koordinujúcu vysokú školu 
(prípadne aj za partnerské vysoké školy) – originály 
dokumentov si ponecháva,
- zodpovedá za úplnosť elektronickej prihlášky siete, 
- koordinuje aktivity siete.

Po schválení siete:
- podpisuje Letter of Acceptance (akceptácia podmienok 
koordinácie siete),
- v spolupráci s partnermi rozdeľuje schválený počet 
štipendijných mesiacov pre zapojené vysoké školy vo svojej 
sieti a oznámi rozdelenie štipendijných mesiacov všetkým 
partnerom, národnej kancelárii programu a centrálnej 
kancelárii programu,
- priebežne podáva správy národnej kancelárii programu  
o nevyužitých mobilitách,
- k určenému termínu predloží národnej kancelárii programu 
záverečnú správu.

• Partner siete (vysokoškolský učiteľ) 
- elektronicky registruje participujúcu vysokú školu,
- vkladá Letter of Endorsement a Letter of Intent do 
elektronického systému za svoju vysokú školu – originály 
dokumentov si ponecháva,
- v spolupráci s koordinátorom siete vyplní elektronickú 
prihlášku: program siete, plán aktivít siete, počet prijímaných 
štipendistov v členení podľa vysielajúcej zahraničnej vysokej 
školy a podľa kategórií štipendistov, počet vysielaných 
štipendistov v členení podľa hostiteľskej vysokej školy a podľa 
kategórií štipendistov.

• Zahraničné oddelenie vysokej školy (IRO)
- ak administráciu siete koordinujúcej alebo participujúcej 
vysokej školy vykonáva zahraničné oddelenie, do programu 
musí vysokú školu zaregistrovať vysokoškolský učiteľ. 
Pracovník zahraničného oddelenia sa do elektronického 
systému registruje v časti ,,International Relations Office“. 
Elektronickú registráciu pracovníka zahraničného oddelenia 
potvrdí národná kancelária programu.

• Kontaktné osoby
- v prípade, ak fakultu zapojí do programu koordinátor alebo 
partner, ale reálne jej aktivity bude vykonávať iná osoba 
(napr. nie priamo vysokoškolský profesor, ale asistent), táto 
osoba sa zaregistruje ako kontaktná osoba pre administráciu 
siete. Elektronickú registráciu potvrdí koordinátor/partner 
siete, alebo národná kancelária programu CEEPUS,
- siete môžu vložiť do systému viac kontaktných osôb, ktorým 
však musia byť adekvátne pridelené práva pre administráciu 
siete, mobilít a prijímanie e-mailov. Jednej z týchto osôb sa 
pridelí štatút prioritného kontaktu.

Schvaľovací proces sietí spolupracujúcich vysokých škôl

Zaregistrované siete v prvom kole posudzujú národné výberové 
komisie a v druhom kole Medzinárodná výberová komisia. 
Schválené siete realizujú svoj program nasledujúci akademický 
rok.

NÁRODNÉ KANCELÁRIE PROGRAMU CEEPUS (NCO):

Albánsko:  
Iliriana Topulli
e-mail: itopulli@mash.gov.al 

Bosna a Hercegovina: 
Branka Avdibegovic
e-mail: ceepusbih@mcp.gov.ba, Branka.Avdibegovic@mcp.gov.ba 

Bulharsko:  
Anita Dimitrova
e-mail: adimitrova@mon.bg   
www.minedu.government.bg 

Česká republika:  
Barbora Veselá, Jan Trnka
e-mail: ceepus@dzs.cz
www.dzs.cz  

Čierna Hora:  
Nada Kovac  
e-mail: nada.kovac@gov.me  
www.mpin.gov.me 

Chorvátsko:  
Dragana Glivetic 
e-mail: ceepus@mobilnost.hr
www.mobilnost.hr   

Macedónsko:  
Viktorija Dinkovska
e-mail: viktorija.dinkovska@mon.gov.mk  
www.mon.gov.mk 

Maďarsko:  
Marton Beke, Emöke Kilin, Szabolcs Bokodi
e-mail: ceepus@tpf.hu   
www.tka.hu 

Moldavsko:  
Cristina Dumitru
e-mail: ceepus@edu.md
www.edu.gov.md

Poľsko:  
Michal Skowronski  
e-mail: ceepus@buwiwm.edu.pl  
www.buwiwm.edu.pl 

Rakúsko:  
Silvia Riegler
e-mail: silvia.riegler@oead.at  
www.oead.at 

Rumunsko:  
Simona Craciun
e-mail: simona.craciun@medu.edu.ro  
www.edu.ro 

Slovensko:  
Marta Králiková, Dáša Reháková
e-mail: marta.kralikova@saia.sk, dasa.rehakova@saia.sk  
www.saia.sk 

Slovinsko:  
Sonja Mavsar, Petra Vilfan  
e-mail: scholarships@cmepius.si  
www.cmepius.si 

Srbsko:  
Natalija Konjevic  
e-mail: ceepusserbia@mp.gov.rs  
www.mp.gov.rs

Univerzita v Prištine, Kosovo:  
Shpresa Mehmeti, Hanemsha Aliu Latifi
e-mail: Shpresa.Mehmeti@rks-gov.net, Hanemsha.latifi@rks-gov.net
www.rks-gov.net 



BULLETIN SAIA 05/2013 

Program CEEPUS na rok 2013/2014

13 

Schválené siete s účasťou slovenských vysokých škôl na akdemický rok 2013/2014

Sieť Sídlo  
vysokej školy

Zapojená vysoká škola
Koordinátor/partner na slovenskej 

vysokej škole

AT 12 Bratislava Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave prof. PhDr. Jana Rakšányiová, CSc.

AT 50 Bratislava

Stavebná fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave doc. Ing. Otília Lulkovičová, PhD.

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave prof. JUDr. Ľudmila Novacká, PhD.

Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

AT 63 Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,  
Univerzita Komenského v Bratislave prof. RNDr. Štefan Matejčík, DrSc.

AT 68 Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave (všetky fakulty) Ing. Magdaléna Hradílková

AT 103 Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,  
Univerzita Komenského v Bratislave doc. Ing. Igor Farkaš, PhD.

AT 119 Banská Bystrica Fakulta humanitných vied, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. PhDr. Zuzana Bohušová, PhD.

AT 502 Ružomberok
Inštitút aplikovanej etiky, Teologická fakulta,  
Katolícka univerzita v Ružomberku

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír 
Szaniszló OP, PhD.

AT 604 Bratislava
Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta,  
Univerzita Komenského v Bratislave doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

AT 702
Trnava Filozofická fakulta, Trnavská univerzita v Trnave doc. ThDr. Alžbeta Dufferová OSU, PhD.

Ružomerok
Inštitút aplikovanej etiky, Teologická fakulta,  
Katolícka univerzita v Ružomberku

doc. ThDr. Ing. Inocent-Mária Vladimír 
Szaniszló OP, PhD.

BG 22 Bratislava
Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

BG 613

Bratislava
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.

Žilina
Katedra obrábania a výrobnej techniky, Strojnícka fakulta Žilinskej 
univerzity v Žiline doc. Ing. Dana Stančeková, PhD.

Trnava 
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Zvolen
Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo 
Zvolene Ing. Júlia Hricová, PhD.

BG 703
Košice

Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

Bratislava
Katedra výrobných systémov, Strojnícka fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.

CZ 29 Banská Bystrica
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PhDr. Daniela Drobná, PhD.

CZ 201

Žilina
Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská 
univerzita v Žiline doc. Ing. Andrej Czán, PhD.

Bratislava
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave Ing. Iveta Onderová, PhD.

Prešov
Fakulta výrobných technológii so sídlom v Prešove, Technická 
univerzita v Košiciach doc. Ing. Michal Hatala, PhD.

CZ 311
Nitra

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre Ing. Mária Bihúňová, PhD.

Bratislava Prírodovedecká fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave doc. RNDr. Katarína Pavlíčková, CSc.

CZ 404 Bratislava
Ústav riadenia a priemyselnej informatiky, Fakulta elektrotechniky  
a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Peter Ťapák, PhD.

CZ 802 Bratislava
Katedra germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky, Filozofická 
fakulta, Univerzita Komenského Mgr. Jozef Tancer, PhD.

HR 107 Košice Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach prof. Ing. Oľga Ondrašovičová, PhD.

HR 108 Žilina
Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka Fakulta,  
Žilinská univerzity v Žiline prof. Dr. Ing. Ivan Kuric
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Sieť Sídlo 
vysokej školy

Zapojená vysoká škola
Koordinátor/partner na slovenskej 

vysokej škole

HR 306

Nitra
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

Bratislava
Ústav biotechnológie a potravinárstva, Fakulta chemickej  
a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita  
v Bratislave doc. Ing. Daniela Šmogrovičová, PhD.

HU 03 Nitra
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

HU 11
Bratislava

Katedra porovnávacej religionistiky, Filozofická fakulta,  
Univerzita Komenského v Bratislave Mgr. Attila Kovács, PhD.

Bratislava
Katedra východoázijských štúdií, Filozofická fakulta,  
Univerzita Komenského v Bratislave doc. Mgr. Martin Slobodník, PhD.

HU 19

Košice
Katedra počítačov a informatiky, Fakulta elektrotechniky  
a informatiky, Technická univerzita v Košiciach Ing. Ladislav Samuelis, CSc.

Komárno
Katedra informatiky, Pedagogická fakulta,  
Univerzita J. Selyeho v Komárne prof. Ing. Veronika Stoffová, CSc.

Nitra Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre doc. RNDr. Mária Kmeťová, PhD.

HU 28

Bratislava
Ústav prírodných, humanitných a spoločenských vied,  
Strojnícka fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislava doc. RNDr. Daniela Velichová, CSc.

Bratislava
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, Univerzita Komenského  
v Bratislave PaedDr. Lilla Koreňová, PhD.

Košice
Katedra matematiky a teoretickej informatiky, Fakulta elektrotechniky 
a informatiky, Technická univerzita Košice RNDr. Štefan Berežný, PhD

Ružomberok Pedagogická fakulta , Katolícka univerzita v Ružomberku doc. PaedDr. Ján Gunčaga, PhD.

HU 803 Trnava Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce, Trnavská univerzita v Trnave doc. PhDr. Ondrej Botek, PhD.

HU 809 Bratislava Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave PhDr. Mojmír Malovecký, PhD.

PL 07

Košice
Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

Prešov
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Zajac, CSc.

Žilina
Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta,  
Žilinská univerzita v Žiline prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Bratislava
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Ladislav Morovič, PhD.

PL 33

Bratislava
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Marián Tolnay, CSc.

Bratislava
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Zvolen
Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky,  
Technická univerzita vo Zvolene Ing. Júlia Hricová, PhD.

Prešov
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD. 

Žilina
Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta,  
Žilinská univerzita v Žiline doc. Ing. Nadežda Čuboňová, PhD.

PL56
Bratislava Ekonomická univerzita v Bratislave (všetky fakulty) Ing. Magdaléna Hradilková

Žilina
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita 
v Žiline Ing. Katarína Štofková, PhD.

PL 114 Zvolen Lesnícka fakulta, Technická univerzita vo Zvolene doc. Dr. Ing. Viliam Pichler

PL 701

Nitra Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Bratislava
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Prešov
Fakulta výrobných technológii v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Sergej Hloch, PhD.

PL 706
Bratislava

Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta,  
Univerzita Komenského v Bratislave doc. RNDr. Milan Hutta, CSc.

Trnava Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.
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RO 10
Bratislava

Katedra analytickej chémie, Prírodovedecká fakulta,  
Univerzita Komenského v Bratislave doc. RNDr. Marián Masár, PhD.

Nitra Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PaedDr. Silvia Jakabová, PhD.

RO 13
Trnava

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave, Slovenská 
technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Košice
Ústav environmentálneho inžinierstva, Stavebná fakulta, Technická 
univerzita v Košiciach doc. Ing. Ružena Králiková, PhD.

RO 14
Bratislava

Katedra etnológie a kultúrnej antropológie, Filozofická fakulta, 
Univerzita Komenského v Bratislave RNDr., Mgr. Tatiana Bužeková, PhD.

Nitra
Katedra etnológie a etnomuzikológie, Filozofická fakulta,  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PhDr. Margita Jágerová, PhD.

RO 38
Bratislava

Katedra mineralógie a petrológie, Prírodovedecká fakulta,  
Univerzita Komenského v Bratislave prof. RNDr. Marián Putiš, DrSc.

Košice Fakulta BERG, Ústav geovied, Technická univerzita v Košiciach doc. Ing. Marián Košuth, PhD.

RO 58

Prešov
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

Trnava
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave Ing. Ladislav Morovič, PhD.

Žilina
Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta,  
Žilinská univerzita v Žiline prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

RO 202

Žilina
Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta,  
Žilinská univerzita v Žiline prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Košice
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

Bratislava
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Zvolen
Katedra výrobných technológií a materiálov, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky,  
Technická univerzita vo Zvolene Ing. Júlia Hricová, PhD.

RO 313 Nitra
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre prof. Ing. Magdaléna Lacko-Bartošová, CSc.

RS 65 Košice
Katedra environmentalistiky a riadenia procesov, Strojnícka fakulta, 
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

RS 304

Košice
Katedra environmentalistiky a riadenia procesov, Strojnícka fakulta, 
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Ervin Lumnitzer, PhD.

Trnava
Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Bratislava
Katedra častí strojov, Strojnícka fakulta, 
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Miroslav Vereš, PhD.

RS 507

Bratislava
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky a 
manažmentu kvality, Strojnícka fakulta, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave prof. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Zvolen
Katedra výrobných technológii a materiálov, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo 
Zvolene Ing. Júlia Hricová, PhD.

RS 813 Košice
Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta, Technická 
univerzita v Košiciach prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

SI 111 Prešov
Katedra geografie a regionálneho rozvoja, Fakulta humanitných  
a prírodných vied, Prešovská univerzita v Prešove prof. RNDr. René Matlovič, PhD.

SI 113
Nitra

Katedra archeológie, Filozofická fakulta,  
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre PhDr. Noémi Pažinová, PhD.

Bratislava Filozofická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave prof. PhDr. Eduard Krekovič, CSc.

SI 206
Bratislava

Materiálovotechnologická fakulta so sídlom v Trnave,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. Karol Velíšek, CSc.

Košice
Katedra biomedicínskeho inžinierstva, automatizácie a merania, 
Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach Ing. Radovan Hudák, PhD.

SI 215 Banská Bystrica Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici doc. Ing. Vanda Maráková, PhD.

15 
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SI 217 Bratislava Katedra textilnej tvorby, Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave M.A. Mária Fulková

SI 711 Nitra Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Mgr. Jozef Štefčík, PhD.

SK 30
Žilina

Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta,  
Žilinská univerzita v Žiline prof. Dr. Ing. Ivan Kuric

Košice
Fakulta výrobných technológií so sídlom v Prešove,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Jozef Novák-Marcinčin, PhD.

SK 44 Nitra
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre prof. Dr. Ing. Elena Horská

SK 67 Košice
Katedra technológií a materiálov, Strojnícka fakulta,  
Technická univerzita v Košiciach prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.

SK 310 Zvolen
Katedra drevárskych strojov a zariadení, Fakulta environmentálnej  
a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.

SK 505 Nitra
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,  
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre doc. JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.

SK 606 Bratislava Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD.

SK 705 Bratislava Katedra slovenských dejín, Univerzita Komenského v Bratislave prof. Dr. Martin Homza

SK 714 Nitra Fakulta prírodných vied, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre Mgr. Ivan Baláž, PhD.

Siete so statusom Umbrella* s účasťou slovenských vysokých škôl

AT 37 
Umbrella

Bratislava
Katedra ruského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita 
Komenského v Bratislave Mgr. Irina Dulebová, PhD.

Trnava
Katedra slovenského jazyka a literatúry, Filozofická fakulta, Univerzita 
sv. Cyrila a Metoda v Trnave PhDr. Emília Nemcová, CSc.

BG 722 
Umbrella Zvolen

Katedra drevárskych zdrojov a zariadení, Fakulta environmentálnej  
a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.

CZ 212
Umbrella Trnava

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
prof. Ing. Jozef Lehotay, DrSc.

MK 811 
Umbrella Bratislava

Katedra hydrotechniky, Stavebná fakulta, Slovenská technická 
univerzita v Bratislave prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD.

PL 815 
Umbrella Banská Bystrica

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov,  
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici PhDr. Daniela Drobná, PhD.

RS 507  
Umbrella

Bratislava
Ústav výrobných systémov, environmentálnej techniky  
a manažmentu kvality, Strojnícka fakulta,  
Slovenská technická univerzita v Bratislave doc. Ing. Ľubomír Šooš, PhD.

Zvolen
Katedra výrobných technológii a materiálov, Fakulta 
environmentálnej a výrobnej techniky,  
Technická univerzita vo Zvolene Ing. Júlia Hricová, PhD.

RS 603 
Umbrella Žilina

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita 
v Žiline doc. Ing. Andrej Dávid, PhD.

SK 405 
Umbrella

Nitra Technická fakulta, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.

Bratislava
Ústav automatizácie, merania a aplikovanej informatiky, Strojnícka 
fakulta, Slovenská technická univerzita v Bratislave doc. Ing. Ján Vlnka, PhD.

Komárno Ekonomická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne prof. Dr. Ing. Imrich Okenka, PhD.

SK 804 
Umbrella Nitra

Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre doc. Ing. Miroslava Kačániová, PhD.

* Siete Umbrella boli akceptované bez pridelenia štipendijných mesiacov. V prípade nevyužitých štipendijných mesiacov im budú môcť národné 
kancelárie programu tieto mesiace prideliť.

16 
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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. Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti,  
v ponuke sa zobrazí tlačidlo

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.  

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2013 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na letný semester 2013/2014) 

V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:

 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. 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS

Uzávierka: 15. jún 2013 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí) 
                31. október 2013 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
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
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

Štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára
Uzávierka: 15. jún 2013

Štipendium je určené spoločensky angažovaným študentom. Pri výbere štipendistu rozhodujú tri kritériá: schopnosti 
(dosiahnuté študijné a profesionálne výsledky, domáce a medzinárodné ocenenia, vydané publikácie, ranking univerzity, na 
ktorú bol uchádzač prijatý, potenciál uchádzača excelovať na danej univerzite, potenciál byť budúcim lídrom vo svojej oblasti), 
angažovanosť (akou formou sa uchádzač angažoval a plánuje angažovať v širšej spoločnosti, v akom časovom horizonte sa 
uchádzač plánuje vrátiť naspäť na Slovensko, alebo ak by chcel pôsobiť v inej krajine, opis jeho zámeru), osobná integrita 
(akým morálnym dilemám bol uchádzač vystavený a ako sa s nimi vysporiadal, aké morálne dilemy uchádzač očakáva vo svojej 
profesii a ako sa s nimi plánuje vyrovnať). Uchádzač by mal v motivačnom liste uviesť, prečo si vybral školu, na ktorú bol 
prijatý, aké sú jeho plány počas a po štúdiu, zoznam už získaných alebo žiadaných štipendií a v akom smere uchádzač spĺňa 
kritériá). 
Životopis a motivačný list treba zaslať e-mailom na adresu: stipendiumsalk@gmail.com.

OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske 
systémy (CRP) na rok 2014 – vedecké štipendiá
Uzávierka: 10. september 2013

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva na riešenie 
výskumného projektu v inej členskej krajine Kooperatívneho výskumného programu. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú 
mobilitu a výmenu vedeckých pracovníkov v uvedených oblastiach. Z programu sú hradené životné náklady a preprava 
vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 – 26 týždňov. Témy vedeckých štipendií na rok 2013 sú: 1. Prírodné zdroje ako 
výzva, 2. Trvalá udržateľnosť v praxi, 3. Potravinová reťaz.
Bližšie informácie: www.oecd.org/agriculture/crp (OECD Home › Trade and Agriculture Directorate › Research programme on 
biological resources in agriculture › Research Fellowships and Conference Sponsorship)

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.oecd.org/tad/crp/researchfellowshipsandconferencesponsorship-co-operativeresearchprogramme.htm
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 AUSTRÁLIA
Endeavour Awards – vládne štipendiá na rok 2014
Uzávierka: 30. jún 2013

Austrálska vláda poskytuje štipendiá pre študentov, výskumníkov a odborníkov z Európskej únie na krátkodobé alebo dlhodobé 
štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie. Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci 4 schém: 

Endeavour Research Fellowships,  
Endeavour Executive Awards,  
Endeavour Postgraduate Awards,  
Endeavour VET (Vocational Education and Training) Awards.

Bližšie informácie: http://www.innovation.gov.au (> International Education > Endeavour Awards > Information for 
International Applicants)

Štipendium Go8 European Fellowships
Uzávierka: spravidla v októbri (termín uzávierky bude zverejnený v auguste 2013, keď bude otvorený aj systém on-line 
podávania žiadostí na rok 2014)

Štipendium Go8 European Fellowships je určené pre mladých výskumníkov do 5 rokov po ukončení doktorandského štúdia 
(vek do 40 rokov) z 11 európskych krajín (vrátane Slovenska) na 1- až 6-mesačný pobyt na 8 najlepších austrálskych 
univerzitách – Group of 8 (University of Western Australia, University of New South Wales, Monash University, University  
of Queensland, University of Melbourne, University of Adelaide, University of Sydney, Australian National University). 
Bližšie informácie: www.go8.edu.au, www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
(> University Staff > Programs & Fellowships > Go8 European Fellowships)

 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom 
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.saia.sk 

 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: 31. máj 2013 on-line na www.saia.sk 

 prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)
Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. O pobyt sa nemôžu uchádzať doktorandi. Pobyt 
sa môže uskutočniť na verejných VŠ alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách. Vyžaduje sa akceptačný/
pozývací list prijímajúcej inštitúcie.

http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/InformationForInternationalApplicants/Pages/default.aspx
http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=94
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
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Medzinárodná vedecko-technická spolupráca:  Spoločné projekty pracovísk z ČR a SR
Uzávierka: 30. máj 2013

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce 
spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Českej republiky. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie 
novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce (najmä: príprava spoločných medzinárodných 
projektov; príprava spoločných publikácií a iných výstupov; aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných 
vedeckých podujatí; vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky; zbieranie výskumných materiálov; zapojenie 
doktorandov a/alebo mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby 
– podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to maximálne do výšky 2 000 eur na kalendárny rok/
projekt a maximálne 4 000 eur na celú dobu riešenia projektu.
Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách vypracujú spoločne obsahovo totožné projekty. 
Spoločné projekty sa realizujú prostredníctvom výmeny osôb a informácií.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému APVV (www.apvv.sk). 
Výzva je zverejnená na stránke agentúry www.apvv.sk (› Grantové schémy › Bilaterálne výzvy › Slovensko – Česko 2013)

Štipendiá Nadácie pre rozvoj vzdelávania pre slovenských študentov 1. ročníka vysokých škôl v ČR
Uzávierka: 15. september 2013

O štipendium v rámci programu Ľahší rozbeh sa môžu uchádzať slovenskí občania prijatí do 1. ročníka na českej vysokej škole  
v akademickom roku 2013/2014. 
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

 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. 

Štipendijný pobyt na štúdium arabského jazyka 
Uzávierka: jún 2013

Egyptská strana ponúka v akademickom roku 2013/2014 štipendium na štúdium arabského jazyka dvom občanom SR. 
Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa, študentom vysokej školy 2. stupňa a doktorandom.

 FÍNSKO 

Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni 
Uzávierka: 31. október (na jarný semester)

Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite  
a zhromaždenie materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia  
je 800 eur/mesiac. Štipendium administruje fínske Centrum pre medzinárodné mobility CIMO.
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students 
outside Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)

http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/cesko/slovensko-cesko-2013
http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=544
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_to_masters_students_in_finnish
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 FRANCÚZSKO

Medzinárodná vedecko-technická spolupráca: Spoločné projekty výskumu a vývoja podporujúce spoluprácu 
medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Francúzskej republiky Slovensko – Francúzsko 2013 (Programme 
Štefánik 2014) 
Uzávierka: 2. júl 2013 

Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej 
spolupráce. Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez obmedzenia príslušnosti k sektoru 
výskumu a vývoja. Žiadosti sa predkladajú v slovenskom aj anglickom jazyku elektronicky prostredníctvom informačného 
systému Agentúry na podporu výskumu a vývoja (www.apvv.sk). Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí 
VaV s dobou trvania maximálne 24 mesiacov na základe spoločných aktivít VaV. Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne 
nákladov na mobilitu osôb, a to maximálne do výšky 2 650 eur na kalendárny rok/projekt a maximálne 5 300 eur na celú 
dobu riešenia projektu.
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko/slovensko-francuzsko-2013, 
http://www.campusfrance.org/fr/stefanik

Štipendium Nadácie Matematika Jacqua Hadamarda na magisterské štúdium matematiky
Uzávierka: 2. jún 2013 

Fondation Mathématique Jacques Hadamard (FMJH) ponúka štipendiá na ročné alebo dvojročné magisterské štúdium 
talentovaným študentom, ktorí chcú študovať matematiku na niektorej z členských inštitúcií nadácie: CMLA (Centre de 
mathématiques et de leurs application) na ENS-Cachan (http://www.cmla.ens-cachan.fr/), LMO (Le Département de 
Mathématiques de la Faculté des Sciences d’Orsay) na Université Paris-Sud, Orsay (http://www.math.u-psud.fr/),  
a CMAP (Centre de Mathématiques Appliquées) a CMLS (Centre de Mathématiques Laurent Schwartz) na École Polytechnique 
(http://www.cmap.polytechnique.fr/; http://www.math.polytechnique.fr/).
Bližšie informácie: http://www.fondation-hadamard.fr/en/node/399

 INDIA

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), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné  
a komunikačné technológie a pod., 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. 

 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho 
Uzávierka: 15. máj 2013 v SAIA, n. o., a on-line na www.saia.sk

 štipendium na 5-ročné vysokoškolské štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program) 
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl. Štipendium je určené na ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné 
bakalárske štúdium.

 
 štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College)   

O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi strednej školy a študenti VŠ do 21 rokov. 

 štipendium na výskumný pobyt (s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 2. stupňa, doktorandi, učitelia vysokej školy a výskumní pracovníci.

http://www.apvv.sk
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko/slovensko-francuzsko-2013
http://www.campusfrance.org/fr/stefanik
http://www.cmla.ens-cachan.fr/
http://www.math.u-psud.fr/
http://www.cmap.polytechnique.fr/
http://www.math.polytechnique.fr/
http://www.fondation-hadamard.fr/en/node/399
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://itec.mea.gov.in
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
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Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: žiadosti predkladá prijímajúca inštitúcia alebo nominačná autorita v stanovených termínoch (uchádzač by mal 
poskytnúť vyžadované podklady najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu)

Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov. Podmienkou je kontakt na japonského 
školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 a viac mesiacov v predchádzajúcom období. Dlhodobé 
štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 1 až 12 mesiacov. Žiadosti sa podávajú buď prostredníctvom japonskej 
prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied (Odbor 
medzinárodnej spolupráce Úradu SAV). 
Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english, www.sav.sk (Medzinárodná spolupráca/Odbor medzinárodnej spolupráce informuje) 
Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin) 

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov zo Severnej Ameriky a Európy – krátkodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin;  
Obei-Tanki)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2014
Uzávierka: 31. august 2013 

Štipendiá Matsumae International Foundation na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2014 a marcom 
2015)  sú určené pre mladých vedcov, ktorí už získali titul PhD., alebo absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva roky 
pracujú v oblasti výskumu. Ďalšími podmienkami sú vek do 49 rokov v čase podávania žiadosti a znalosť anglického alebo 
japonského jazyka. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú  
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá 
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj 
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť podaná z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma žiadosti 
poslané faxom alebo e-mailom.
Bližšie informácie: www.mars.dti.ne.jp/~mif/, www.mars.dti.ne.jp/~mif/ae2014.pdf

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. máj 2013 

Nadácia Clauda Leona ponúka občanom Juhoafrickej republiky a cudzincom postdoktorandské štipendiá na výskum na 
fakultách vedy, techniky a lekárskych vied na univerzitách v Juhoafrickej republike. Štipendium je udeľované na dva roky. 
Uprednostňovaní bývajú uchádzači, ktorí získali titul PhD. pred menej ako piatimi rokmi. Žiadosť nadácii predkladá prijímajúca 
inštitúcia.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente pre prekladateľov
Uzávierka: 15. máj 2013 (pre stáže začínajúce sa 1. októbra 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

http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=25&news_no=4834
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/ae2014.pdf
http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html


BULLETIN SAIA 05/2013

Štipendiá a granty 

22 

 MACEDÓNSKO

Štipendium macedónskej vlády na bakalárske štúdium informačných a komunikačných vied a technológií 
Uzávierka: 1. jún 2013

Vláda Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku na Univerzite informačných 
vied a technológií Sv. Pavla Apoštola v Ochride (www.uist.edu.mk) na akademický rok 2013/2014. Štipendium je určené 
cudzincom vo veku do 22 rokov, ktorí chcú študovať v nasledujúcich odboroch: Komunikačné siete a bezpečnosť, Počítačová 
veda a inžinierstvo, Informačné systémy, vizualizácia, multimédiá a animácia, Informačná teória a analýza, Umelá inteligencia  
a robotika.
Bližšie informácie: http://stipendii.mon.gov.mk/foreign-in-english

 MAĎARSKO
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca: Spoločné projekty podporujúce spoluprácu medzi pracoviskami 
Slovenskej republiky a Maďarska 
Uzávierka: 31. máj 2013

Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila verejnú výzvu na podávanie návrhov na spoločné projekty podporujúce 
spoluprácu medzi pracoviskami Slovenskej republiky a Maďarska. Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej 
alebo zintenzívnenie už existujúcej vedecko-technickej spolupráce (najmä: príprava spoločných medzinárodných projektov; 
príprava spoločných publikácií a iných výstupov; aktívna účasť na konferenciách, organizovanie spoločných vedeckých podujatí; 
vzájomné využívanie prístrojovej a laboratórnej techniky; zbieranie výskumných materiálov; zapojenie doktorandov a/alebo 
mladých vedeckých pracovníkov (do 35 rokov). Žiadosti môžu podávať právnické osoby a fyzické osoby – podnikatelia bez 
obmedzenia príslušnosti k sektoru výskumu a vývoja.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to maximálne do výšky 1 500 eur na kalendárny rok/
projekt a maximálne 3 000 eur na celú dobu riešenia projektu.
Spolupracujúci partneri z výskumno-vývojových organizácií na oboch stranách vypracujú spoločne obsahovo totožné projekty. 
Spoločné projekty sa realizujú prostredníctvom výmeny osôb a informácií.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on-line informačného systému APVV (www.apvv.sk). 
Výzva je zverejnená na stránke agentúry www.apvv.sk (› Grantové schémy › Bilaterálne výzvy › Maďarsko › Maďarsko 
– Slovensko 2013)

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády 
Uzávierka: spravidla v auguste alebo priebežne on-line na www.saia.sk alebo na http://becas.sre.gob.mx (1- až 6-mesačný 
umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela)

Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný a pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom 
odbore podľa typu štipendijného programu. 

Štipendiá, na ktoré je uzávierka spravidla v auguste:

 štipendium na 1-semestrálny pobyt pre študentov na 1. stupni VŠ

 štipendium na celé magisterské štúdium

 štipendium na celé doktorandské štúdium

 štipendium na výskumný alebo postgraduálny odborný pobyt (1 až 12 mesiacov) pre doktorandov a výskumných 
    pracovníkov

 štipendium na špecializačný pobyt pre študentov 2. stupňa vysokej školy a doktorandov

 štipendium na špecializačný pobyt v oblasti medicíny pre študentov 2. stupňa vysokej školy, doktorandov  
     a výskumných pracovníkov 

Štipendiá, na ktoré je uzávierka priebežne (spravidla od januára do októbra):

 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

http://stipendii.mon.gov.mk/foreign-in-english
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/madarsko/slovensko-madarsko-2013
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
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 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

 NEMECKO

Štipendium pre mladého slovenského kurátora v Galérii súčasného umenia v Lipsku
Uzávierka: 20. máj 2013

Galéria súčasného umenia v Lipsku (Galerie für Zeitgenössische Kunst Leipzig, GfZK) a Kultúrna nadácia Saska (Kulturstiftung 
des Freistaates Sachsen) ponúka štipendium na ročnú stáž v galérii mladému kurátorovi/mladej kurátorke zo Slovenska  
s dobrou znalosťou nemčiny. 
Bližšie informácie: www.gfzk-leipzig.de (Preise/Stipendien/Praktika)

Goetheho štipendium durínskej premiérky na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 31. máj 2013 

Premiérka Spolkovej krajiny Durínsko zverejnila výzvu na podávanie žiadostí o Goetheho štipendium. Štipendium sa udeľuje 
vynikajúcim absolventom vysokých škôl, najmä doktorandom zo strednej a východnej Európy. Študenti musia pracovať na 
témach ako je nemecká literatúra, dejiny hudby, umenia, kultúry a filozofie, ktoré sa týkajú Durínska a jeho vzťahu k Európe. 
Štipendium sa udeľuje spravidla na 3 mesiace na pobyt na vysokej škole alebo príslušnom inštitúte v Durínsku. Požiadavkou je 
ukončené vysokoškolské vzdelanie s vynikajúcimi výsledkami, dobrá znalosť nemeckého jazyka a vek do 35 rokov.  
Štipendium: 1 100 eur/mesiac; cestovné náklady si štipendisti hradia sami. 
Bližšie informácie: http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tsk/ausschreibung_goethestipendium.pdf

Študijné a výskumné pobyty KAAD
Uzávierka: 30. jún 2013

Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN ponúka pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá pre 
študentské a vedecké pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať študenti (po skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na 
jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý má slúžiť predovšetkým na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp. 
diplomovej práce. Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si rozširujú a 
prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až dvojročný vzdelávací pobyt, príp. nadstavbové štúdium.  
V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt predĺžený na 3 roky. Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať  
o štipendium na krátkodobý (max. 6 mesiacov) výskumný pobyt.
Bližšie informácie: www.kaad.de

Medzinárodné stáže v parlamente (IPS)
Uzávierka: 30. jún 2013 

Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne  
a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený 
mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj  
o politickom rozhodovacom systéme v SRN. Štipendium zahŕňa 450 eur/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne  
a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné, náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. 
Bližšie informácie pre uchádzačov zo Slovenska: www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/
info/slowakei.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310
http://www.gfzk-leipzig.de/?page_id=63
http://www.thueringen.de/imperia/md/content/tsk/ausschreibung_goethestipendium.pdf
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html
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Štipendium na celé magisterské štúdium na Univerzite Bonn
Uzávierka: 31. máj 2013

Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity Bonn ponúka plné a čiastkové 
štipendium na magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie. Po úspešnom absolvovaní ročného magisterského štúdia 
študent získa titul Master of the Arts (MA).
Bližšie informácie: http://www.ecumenical-studies.de/.

Štipendiá Nadácie Weimarskej klasiky
Uzávierka: 31. júl 2013 

Klassik Stiftung Weimar poskytuje štipendiá na 1- až 6-mesačný výskum absolventom, postdoktorandom a vedeckým 
pracovníkom v oblasti dejín kultúry, ktorí pre svoj výskum potrebujú dokumentačné materiály z weimarských fondov.
Bližšie informácie: http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215

Program podpory výmeny osôb pracujúcich na spoločnom projekte (PPP) medzi Ministerstvom školstva, vedy, 
výskumu a športu SR, SAV a DAAD
Uzávierka: 31. júl 2013

Mobilita v rámci PPP (Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs) sa týka výlučne riešenia slovensko-nemeckých 
projektov schválených pre nasledujúce dvojročné obdobie. Nemeckí riešitelia podávajú projekty na DAAD (Bonn), slovenskí 
na Odbor medzinárodnej spolupráce SAV. Podmienkou úspešnosti projektu je aj účasť mladých vedeckých pracovníkov, 
doktorandov, aktuálna medzinárodne významná téma. Projekt nesmie byť financovaný z iných zdrojov.
Bližšie informácie: www.oms.sav.sk

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec augusta 2013 

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti 
ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku. 
Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy.
Bližšie informácie: http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium

Štipendiá Fondu Boehringer Ingelheim pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. jún 2013, 1. október 2013 

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinischer Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom 
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje  
na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Bližšie informácie: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

 NÓRSKO
Semestrálne granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 15. október 2013 

Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu, ktoré administruje Centrum pre medzinárodnú univerzitnú 
spoluprácu (Senter for internasjonalisering av utdanning) sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského 
štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. Granty sa udeľujú na 
minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Štipendista, ktorého pobyt sa uskutoční mimo Osla, môže získať aj cestovný grant 
na cestu z Osla do miesta sídla univerzity. 
Bližšie informácie: http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Semester-Grants

http://www.ecumenical-studies.de/
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.oms.sav.sk/index.php?dv=teritoria&code=GER&user_id=6924
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Semester-Grants
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 NOVÝ ZÉLAND

Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 15. júl 2013 

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, www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/
scholarships/incoming/international_doctoral_research_scholarships

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. október 2013 a priebežne (krátkodobé pobyty) 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 na letný jazykový kurz môžu uchádzať študenti a doktorandi z technických odborov. 

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie).

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. máj 2013 a 15. október 2013 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 postdoktorandov)

Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung): Program Lise Meitnerovej pre 
vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne 

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia 
veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci  
10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou 
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 60 610 eur/rok alebo postdoktoranda-seniora  
66 680 eur/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 eur.
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/projects/meitner.html

http://www.newzealandeducated.com/scholarships
http://www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/scholarships/incoming/international_doctoral_research_scholarships
http://www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/scholarships/incoming/international_doctoral_research_scholarships
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://projekt.aktion.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
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 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského 
ministerstva zahraničných vecí
Uzávierka: 15. máj 2013 on-line na www.saia.sk

O štipendium na štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov – MGIMO (www.mgimo.ru) sa môžu 
uchádzať študenti SŠ (v poslednom ročníku), absolventi SŠ, študenti 1. stupňa VŠ a študenti 2. stupňa VŠ s aktívnou znalosťou 
ruského a anglického jazyka (znalosť ďalšieho jazyka je vítaná) so záujmom o medzinárodné vzťahy. Uchádzať sa možno  
o štúdium na fakultách medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej politológie, 
medzinárodného práva a medzinárodnej žurnalistiky. Vybraným uchádzačom je odpustené školné; študent si hradí cestovné 
náklady a náklady na pobyt (200 – 300 USD/mesiac vrátane ubytovania). 

 SLOVENSKO

Rómsky pamätný univerzitný štipendijný program 
Uzávierka: 24. máj 2013

Štipendijný program RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program) je určený pre rómskych študentov vysokých škôl, 
ktorí nepoberajú štipendium od inej organizácie. Prospechové štipendium je určené na pokrytie školného, literatúry, poplatkov 
za skúšky a čiastočné pokrytie životných potrieb. Obnovenie štipendia je možné po úspešnom ukončení predchádzajúceho 
školského roku. 
Bližšie informácie: http://www.romaeducationfund.hu/ako-poziadat-o-stipendium

Grantový program Nadácie Volkswagen Slovakia – Rozvíjať technik(o)u 
Uzávierka: 31. máj 2013

Grantový program je určený pre učiteľov vysokých škôl technického zamerania na Slovensku. Ciele programu sú:
- spolupracovať na inovatívnych projektoch technického zamerania so zreteľom na originalitu a modernosť,
- podporiť aktívny prístup samotných pedagógov,
- podporiť praktické vzdelávanie a rozširovanie vedomostnej základe s dôrazom na inovatívnosť a prepojenie  
  s praxou,
- rozvíjať technické vzdelávanie nad rámec vyučovacích plánov predovšetkým aktívnym zapojením študentov  
  a motivovaním ich k realizácii vlastných projektov s pridanou hodnotou.

Bližšie informácie: http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/

Otvorená grantová schéma Nadácie VÚB Hosťujúci profesor 2013
Uzávierka: 31. október 2013

Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického  
a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému na hosťovanie zahraničného profesora/profesorky ekonómie. 
Cieľom programu je okrem iného umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov a priniesť zahraničné 
poznatky a pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ. Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je 
vymedzená na jeden semester (letný semester šk. roka 2013/2014 alebo zimný semester šk. roka 2014/2015). O grant sa môžu 
uchádzať univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru a katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment, 
financie) na iných fakultách. 
Bližšie informácie: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=58

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
http://www.romaeducationfund.hu/ako-poziadat-o-stipendium
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/
Otvoren� grantov� sch�ma Hos<0165>uj�ci profesor 2013
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 TALIANSKO
Štipendiá talianskej vlády na rok 2014
Uzávierka: 31. máj 2013 

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 tieto typy štipendií: 
Štipendiá na 3 mesiace:

Kurzy talianskeho jazyka a kultúry pre pokročilých (A2 a vyššie)
Kurzy didaktiky talianskeho jazyka L2 pre učiteľov talianskeho jazyka 
Vedecké a študijné projekty vo vedeckých centrách a pracoviskách, knižniciach, archívoch a talianskych múzeách

Štipendiá na 6 alebo 9 mesiacov:
Univerzitné kurzy
- Univerzitné kurzy druhého stupňa 
- Individuálne univerzitné kurzy druhého stupňa 
- Univerzitné kurzy prvého stupňa 
Kurzy vyšších umeleckých a hudobných škôl  
Kurzy didaktiky talianskeho jazyka a kultúry pre vyučujúcich taliančiny
Kurzy post-lauream – minimálne trvanie 6 mesiacov
- Master I. a II. druhého stupňa (poplatky za štúdium sú v plnej výške)
- Vedecké doktoráty 

Ponuka štipendií je zverejnená na www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.
htm?LANG=EN.  
Prihláška sa podáva elektronicky na http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp. 
Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, www.iicbratislava.esteri.it alebo v databáze štipendií na www.saia.sk 

 TURECKO
Štipendiá Vedeckej a technickej výskumnej rady Turecka (TÜBİTAK)
Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci počas celého roka 2013 

 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na neplatenom voľne
Cieľom programu Štipendií pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na neplatenom voľne 
(Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave) je podporiť účasť excelentných zahraničných vedcov 
na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách a v priemysle. Program 
podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú neplatené voľno a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite 
alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. Pobyt na prijímajúcej inštitúcii trvá 3 až 12 mesiacov. Žiadosť podáva turecký 
pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: spravidla v júni, prihlasovanie sa začalo 6. mája

 Štipendiá na celé bakalárske štúdium (pre uchádzačov s dátumom narodenia po 1. januári 1992): 
- Čiernomorské štipendium (Black Sea Scholarship)
- Štipendium Ibniho Sina zamerané na lekárske vedy (Ibni Sina Medical Sciences Scholarship) 

Prihlasovanie on-line na www.turkiyeburslari.gov.tr alebo www.trscholarships.org
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN
http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp
http://www.iicbratislava.esteri.it
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.turkiyeburslari.gov.tr
http://www.trscholarships.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
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 USA

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2014 – 2015
Uzávierka: 30. jún 2013

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA) je určené na 6- až 
9-mesačný výskumný (visiting student reasearcher) alebo aj študijný pobyt (master’s degree study) na univerzite alebo inej 
inštitúcii v USA. Štipendium sa neposkytuje na štúdium/výskum v oblasti klinickej medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk (Fulbrightove štipendiá > Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium)

Štipendijný program Huberta H. Humphreyho na školský rok 2014 – 2015
Uzávierka: 5. september 2013

Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10-mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou 
praxou. Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj, financie 
a bankovníctvo, manažment ľudských zdrojov, poľnohospodársky rozvoj a ekonomika, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka 
(vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných osnov atď.) Podmienkou je ukončené bakalárske štúdium a minimálne 5-ročná súvislá 
prax v danom odbore.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk (Iné štipendiá > Hubert H. Humphrey štipendijný program)

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o. 
 
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje 
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 2013/2014 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín: 

 Bielorusko,
 Bulharsko,
 Belgicko,
 Česká republika,
 Čína,
 Egypt,
 Fínsko,
 Grécko,
 Chorvátsko,
 Izrael,
 Kórea,
 Litva,
 Maďarsko,
 Nemecko (DAAD – letné jazykové kurzy),
 Poľsko,
 Rakúsko (Akcia Rakúsko – Slovensko), 
 Rumunsko,
 Rusko,
 Slovinsko,
 Srbsko,
 Švajčiarsko,
 Ukrajina.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2013/2014 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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http:/www.fulbright.sk
http:/www.fulbright.sk
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/bielorusko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/bulharsko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/belgicko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/cesko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/cina
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/egypt
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/finsko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/grecko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/grecko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/grecko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/izrael
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/korea
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/litva
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/litva
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/madarsko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/nemecko-(daad-letne-jazykove-kurzy)
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/polsko
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/vysledky-vyberovych-konani/2013
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/rumunsko
http://www.saia.sk/_user/documents/AkademMobility/vysledky-vyberov-2013/vysledky-na-web.pdf
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/slovinsko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/srbsko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/svajciarsko
http://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2013/2014-a-leto-2013/ukrajina
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 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 31. mája 2013.
Bližšie informácie: http://www.encatc.org

 MEDZINÁRODNÉ ŠKOLENIE PRE PRACOVNÍKOV Z OBLASTI KULTÚRY
Program Courants du Monde 2013 ponúka 12-dňové školenie vo Francúzsku pre skúsených pracovníkov z oblasti 
kultúry zamerané na výmenu a získanie nových skúseností a nápadov pre prácu v kultúrnych inštitúciách.
Podmienkou je 5-ročná pracovná skúsenosť v oblasti kultúry a znalosť francúzskeho jazyka. Všetky náklady okrem 
cestovného sú hradené organizátormi. Žiadosti sa podávajú do 24. mája 2013, školenie sa uskutoční v novembri. 
Bližšie infromácie: http://www.maisondesculturesdumonde.org/actualite/programme-courants-du-monde-2013 

 EURÓPSKE FÓRUM PRE MLADÝCH PROFESIONÁLOV „PILORAMA LAB”
Medzinárodná organizácia MitOst organizuje spolu s partnermi 24. – 28. júla 2013 v ruskom Perme Európske fórum 
„PiloramaLab”. Fórum sa bude konať na pôde múzea „Perm 36”, jediného múzea na území bývalého Sovietskeho 
zväzu o gulagoch, ktoré sa nachádza v priestoroch bývalého pracovného tábora. Fórum je určené mladým ľuďom, 
ktorí už majú určité skúsenosti v pracovnej oblasti v súkromnom, verejnom alebo mimovládnom sektore, na 
univerzitách, v think-tankoch a pod., ktorí sa zaujímajú, akým smerom sa vyvíja spoločnosť. Na workshopoch budú 
účastníci diskutovať napríklad o korupcii, sociálnom podnikaní či o multinárodnej Európe. Pracovným jazykom je 
angličtina, znalosť ruštiny je výhodou. Uzávierka on-line prihlášok je do 31. mája 2013 na www.piloramalab.org.

 CENA NADÁCIE SPA ZA POČIN V OBLASTI VODA A ZDRAVIE
Fond pre vedecký výskum (Fonds de la Recherche Scientifique – FNRS) zverejnil výzvu na udelenie Ceny Nadácie 
Spa (Spa Foundation Prize). O ocenenie (25 000 eur) sa môžu uchádzať výskumníci-postdoktorandi alebo tímy 
výskumníkov-postdoktorandov za originálny počin v oblasti „Voda a zdravie”. Prihlášky treba poslať najneskôr do  
1. júna 2013 e-mailom na adresu: prix@frs-fnrs.be. 
Bližšie informácie: http://www.frs-fnrs.be/financer-les-chercheurs/prix-scientifiques/prix-biomedical.html#spa

 NEMECKÝ PROGRAM „THE JOB OF MY LIFE“ 
Nemecká vláda schválila financovanie pracovno-vzdelávacieho programu The job of my life. Je určený pre mladých 
ľudí z Európskej únie vo veku 18 až 30 rokov, s ukončeným stredoškolským vzdelaním s dobrými výsledkami  
a znalosťou nemeckého jazyka minimálne na úrovni A2. Program umožňuje zahraničným záujemcom absolvovať 
nemecké štúdium „duale betriebliche Berufsausbildung“. Ide o trojročné stredoškolské štúdium, ukončené výučným 
listom. Pozostáva z výučby v škole a z praxe vo firme (zamestnanie na skrátený úväzok). 
Bližšie informácie: http://www.labora.sk/studuj-pracuj-a-zarabaj-v-nemecku-cez-program-the-job-of-my-life

 PROJEKT PROMODOC: PROPAGÁCIA DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA  
     V EURÓPE ZÁUJEMCOM V JUŽNEJ KÓREI

V rámci projektu PromoDoc sa uskutočnia cielené stretnutia medzi európskymi vysokými školami a výskumnými 
ústavmi a potenciálnymi doktorandmi v Južnej Kórei v juhokórejských mestách Soul (28. a 29. septembra 2013)  
a Pusan (1. a 2. októbra 2013). Európske vysoké školy, ktoré sa chcú podujatí zúčastniť, sa môžu prihlásiť do  
14. júna 2013 (z každej členskej krajiny Európskej únie je obmedzený počet inštitúcií, rozhoduje termín doručenia 
úplnej žiadosti).
Bližšie informácie: www.promodoc.eu/institutions-events

http://www.encatc.org/pages/index.php?id=19
http://www.maisondesculturesdumonde.org/actualite/programme-courants-du-monde-2013 
http://www.frs-fnrs.be/financer-les-chercheurs/prix-scientifiques/prix-biomedical.html#spa
http://www.labora.sk/studuj-pracuj-a-zarabaj-v-nemecku-cez-program-the-job-of-my-life
http://www.promodoc.eu/institutions-events
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Konferencia v rámci írskeho predsedníctva EÚ Researcher Careers and Mobility
14. – 15. máj 2013, Dublin, Írsko 
Bližšie informácie: http://www.iua.ie/research-innovation/rcm/

 Výročná konferencia ACA: Internacionalizácia a medzinárodnej mobility. Ako sme na tom, kam smerujeme? 
     ACA 20 year anniversary conference: Internationalisation and international mobility.  
     Where do we stand, where are we heading?

9. – 11. júna 2013, Haag, Holandsko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=655

 25. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
10. – 13. september 2013, Istanbul, Turecko
Téma: Weawing the Future of Global Partnerships
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html

 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.

 EINSTEIG Fairs, september, október, november 2013, Nemecko
Dortmund (20. – 21. september), Mníchov (11. a 12. október), Berlín (15. – 16. november)
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com

 MasterMap Messe, máj, október 2013, Nemecko 
Berlín (28. máj), Dortmund (29. október), Kolín (30. október)
Bližšie informácie: http://www.mastermap.de/messe/

 WEBA Est Europe Student Fairs
20. jún 2013, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: http://www.webaworld.com/students-events-19-20-jun-2013.html

 StudyCentral European Education Fair 
21. jún 2013, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: http://www.webaworld.com/students-events-21-jun-2013.html

 StudyCentral European Education Fair 
6. až 7. november 2013, Berlín, Nemecko
Bližšie informácie: http://www.webaworld.com/students-events-6-7-nov-2013.html

 EURAXESS UniverCITY tour: Spoznávajte s nami univerzitné mestá Slovenska  
      a stretnite ďalších zahraničných výskumníkov

Ste zahraničný výskumník, doktorand či vysokoškolský učiteľ? 
Prijmite naše pozvanie a zúčastnite sa našich neformálnych stretnutí. 
Spoznajte kúsok Slovenska a stretnite ďalších 
zahraničných výskumníkov pôsobiacich na Slovensku. 
V šiestich slovenských mestách je pre vás pripravená 

prehliadka mesta a malé pohostenie v miestnej reštaurácii. 
Navštíviť môžete aj viacero podujatí v jednom roku, v rôznych 
mestách, podľa individuálneho záujmu. Vítaní sú aj partneri  
a rodinní príslušníci. Účasť na stretnutiach je bezplatná. Účastníci si 
v prípade potreby hradia cestovné výdavky a ubytovanie. 
Aktuálne termíny aj fotografie z už uskutočnených stretnutí nájdete 
na www.euraxess.sk, v časti „Aktuality”.

http://www.iua.ie/research-innovation/rcm/
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=655
http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html
http://webaconnect.ning.com/events
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.nuffic.nl/nederlandse-organisaties/docs/onderwijspromotie/fairs-worldwide.pdf
http://www.einstieg.com
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.webaworld.com/students-events-19-20-jun-2013.html
http://www.webaworld.com/students-events-21-jun-2013.html
http://www.webaworld.com/students-events-6-7-nov-2013.html
http://www.euraxess.sk
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