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Výberové konania –

výsledky podľa škôl

VÝSLEDKY VÝBEROVÝCH KONANÍ PODĽA VYSOKÝCH ŠKÔL
na akademický rok 2013/2014 – štipendiá na základe medzivládnych
bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
SAIA, n. o., každoročne organizuje výberové konania na štipendiá
vyplývajúce z bilaterálnych dohôd v oblasti vzdelávania a ponúk
zahraničných vlád. Výsledky výberových konaní bývajú zverejnené na
webovej stránke SAIA www.saia.sk.
Do tohto čísla sme z databázy uchádzačov o štipendiá administrované
SAIA pripravili prehľad odporučených uchádzačov podľa jednotlivých
slovenských vysokých škôl (v čase uzávierky tohto čísla výberové konania
do Indie a Japonska ešte neboli ukončené).
Pri menách uvádzame aj krajinu, v ktorej sa štipendijný pobyt uskutoční.

Odporučení uchádzači schválení ako náhradníci sú uvedení
kurzívou. Môže sa stať, že jeden uchádzač je odporučený na viac

štipendijných pobytov. Ak ide o ten istý typ pobytu, musí si vybrať,
ktorého sa zúčastní.
O štipendiá sa uchádzali aj slovenskí občania študujúci na zahraničných
vysokých školách, slovenskí stredoškoláci, učitelia stredných škôl,
zamestnanci výskumných ústavov... Prehľad podľa školy/inštitúcie je
v tabuľke na strane 9, v ktorej uvádzame iba počet úspešných
uchádzačov (náhradníkov).

ODPORUČENÍ UCHÁDZAČI ŠTUDUJÚCI/PÔSOBIACI NA SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Ekonomická univerzita v Bratislave
Barbora Belovická, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Dominika Halinkovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Veronika Hrkeľová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Lucia Kériová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Roman Kvapil, učiteľ VŠ, Česko
Magdaléna Mikulová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta aplikovaných jazykov

Náhradníčka:
Gabriela Rechtoríková, učiteľka VŠ, Česko

Natália Andrejová, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Eva Bakičová, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Michaela Boboková, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko
Renáta Jágerová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Anna Kotrisová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Mária Loduhová, študent kaVŠ 1. stupňa, Nemecko
Mária Patylová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Eduard Schlesinger, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Simone Skrúcaná, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Richard Szép, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Zuzana Šályová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Martin Talač, študent VŠ 2. stupňa, Nemecko
Zuzana Vargová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta medzinárodných vzťahov

Náhradníčky:
Monika Mateašáková, doktorandka, Francúzsko
Lenka Nitrayová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Nina Zimmermannová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Národohospodárska fakulta

Michaela Lavrinčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Richard Ďurech, doktorand, Francúzsko

Obchodná fakulta

Emília Behanová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Karin Kotvasová, študentka VŠ 2. stupňa, Srbsko
Barbora Šebová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

Eva Andrejcová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
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Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta

Matej Drobňák, doktorand, Česko
Eliška Kozarcová, doktorandka, Maďarsko

Pedagogická fakulta

Ján Gunčaga, učiteľ VŠ, Maďarsko

Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Náhradník:
Matúš Jakub, doktorand, Čína

Fakulta práva
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Natália Bašistová, študentka VŠ 1. stupňa, Česko

Filozofická fakulta

Simona Andrejčinová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Viktória Ballová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Alžbeta Bednárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Cifruľáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Martina Dundová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Daniela Ďurišková, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Nikola Geletková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Dominika Gladyšová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Mária Grohoľová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Michal Guza, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Tatiana Hrindová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alena Hvižďaková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Anna Jašková, doktorandka, Ukrajina
Mária Kaščáková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Michaela Kesanová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Katarína Klimková, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Dominika Knapová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Patrícia Konkoľová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Stanislava Košinová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Štefánia Kováčová, doktorandka, Ukrajina
Lenka Kovtunová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Katarína Kseničová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Patrícia Mattová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Radka Pinkovská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Katarína Prevužňáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Michaela Richterová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Štefánia Sičáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ivana Svítková, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Erik Štefko, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko

Pedagogická fakulta

Zuzana Nováková, doktorandka, Fínsko

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

Ivana Jankovská, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Tereza Bartošíková, doktorandka, Česko

Náhradník:
Viliam Zajíček, študent VŠ 2. stupňa, Francúzsko

Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Stanislava Maťugová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Matej Pastorek, študent VŠ 2. stupňa, Francúzsko

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Martin Jelemenský, doktorand, Maďarsko

Stavebná fakulta

Gabriela Szántová, doktorandka, Belgicko
Daniel Urbán, doktorand, Belgicko
Andrea Zuzulová, učiteľka VŠ, Poľsko

Náhradníčka:
Izabela Riečanová, doktorandka, Belgicko
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Technická univerzita v Košiciach
Ján Repčin, študent VŠ 1. stupňa, Litva

Náhradníčky:
Alžbeta Tiszová, absolventka, Francúzsko
Barbora Vodrážková, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko

Ekonomická fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia
a geotechnológií

Erika Škrabuľáková, učiteľka VŠ, Nemecko

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Lukáš Sendrei, doktorand, Nemecko

Technická univerzita vo Zvolene

Náhradník:
Martin Konôpka, študent VŠ 2. stupňa, Francúzsko

Drevárska fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií

Ignác Capek, učiteľ VŠ, Nemecko

Trnavská univerzita

Náhradníčka:
Michaela Mikušová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko

Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania UK

Peter Gergel, učiteľ VŠ, Maďarsko

Fakulta managementu

Júlia Kaluderovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Srbsko
Michelle Skrúcaná, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Veronika Ďuricová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Zuzana Jungerová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Ľubica Ragulová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Lucia Vávrová, doktorandka, Francúzsko

Farmaceutická fakulta

Radka Končická, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko

Filozofická fakulta

Oľga Adamiová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Kristína Balážová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Lucia Bartošová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Terézia Bartová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Veronika Bašnáková, študentka VŠ 2. stupňa, Slovinsko
Martina Bednáriková, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Veronika Bisahová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Jana Brillová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Jana Bukovinová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Júlia Csontóová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Anna Csordás, študent VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Klára Čarná, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Katarína Čavojská, doktorandka, Čína
Jana Černičková, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Daniela Drdáková, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Lucia Dubayová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Irina Dulebová, učiteľka VŠ, Rusko
Ľubomír Dunaj, doktorandka, Nemecko
Veronika Fraňová, študentka VŠ 2. stupňa, Rumunsko
Lýdia Galisová, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Lýdia Galisová, študentka VŠ 1. stupňa, Srbsko
Michaela Grančayová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Barbora Harmatová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Jana Horniaková, študentka VŠ 1. stupňa, Kórea
Erika Hubčíková, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Jakub Kadlic, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Marianna Kamenická, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko
Jakub Kapičiak, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Andrea Kapráliková, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
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Andrea Kapráliková, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Beáta Kertésová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Tomáš Klokner, doktorand, Česko
Katarína Kobzošová, doktorandka, Egypt
Petra Kollárová, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Veronika Konečná, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Milan Kováč, učiteľ VŠ, Mexiko
Lenka Kozoňová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Soňa Krupejová, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Alexandra Kubaščíková, doktorandka, Francúzsko
Daniela Kurucová, doktorandka, Chorvátsko
Kristína Kvassay, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Mário Kyseľ, študent VŠ 2. stupňa, Poľsko
Katarína Lalíková, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Michala Lônčíková, doktorandka, Česko
Martin Majzlík, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Michaela Maninková, študentka VŠ 1. stupňa, Belgicko
Alžbeta Miadoková, študentka VŠ 1. stupňa, Kórea
Matúš Michálek, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Michal Mikuláš, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Denisa Musilová, študentka VŠ 1. stupňa, Rumunsko
Timea Nemčeková, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Timea Nemčeková, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Eduard Nižňanský, učiteľ VŠ, Nemecko
Radomír Oravec, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Martin Pavelka, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Linda Pavelková, študentka VŠ 1. stupňa, Bulharsko
Linda Pavelková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Kristína Peschlová, študentka VŠ 1. stupňa, Litva
Monika Petrášová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko
Dominika Plazáková, študentka VŠ 1. stupňa, Srbsko
Kristína Pobjecká, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Zuzana Pojezdalová, študentka VŠ 2. stupňa, Poľsko
Simona Ragasová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Michaela Rapcová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Aneta Rudá, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Veronika Sadloňová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Ina Sečíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alexandra Szarvasová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Lukáš Šabík, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Silvia Štofková, doktorandka, Francúzsko
Sandra Tichá, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Martin Tkáč, študent VŠ 2. stupňa, Rusko
Petra Tomášová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Henrieta Tršová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Filip Tvrdoň, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Silvia Uhrincová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Naďa Vojtková, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Andrea Wagnerová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Ivana Zemanová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alexandra Zlochová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Gabriela Zríniová, študentka VŠ 1. stupňa, Čína
Patrícia Želizňáková, študentka VŠ 1. stupňa, Chorvátsko

Náhradníci:
Eliška Ducárová, študentkaVŠ 1. stupňa, Egypt
Mária Galliková, študentka VŠ 2. stupňa, Belgicko
Katarína Hudáčková, študentkaVŠ 2. stupňa, Poľsko
Csilla Nagyová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Miroslav Rosenberg, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Roman Soóky, študent VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Alexandra Vanenkovová, študentka VŠ 1. stupňa, Slovinsko
Patrícia Želizňáková, študentka VŠ 1. stupňa, Srbsko
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Lekárska fakulta

Iveta Gašparová, doktorandka, Francúzsko
Katarína Lejavová, doktorandka, Fínsko

Pedagogická fakulta

Andrea Majthényiová, študentka VŠ 2. stupňa, Grécko

Právnická fakulta

Lucia Kálmánová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko

Prírodovedecká fakulta

Dávid Altdorffer, študentka VŠ 2. stupňa, Srbsko
Ján Jamroškovič, doktorand, Švajčiarsko
Anton Kasagranda, doktorand, Česko
Barbora Šutarová, doktorandka, Poľsko

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

Natália Ballová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Natália Ballová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Simona Cubínková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lenka Čupková, učiteľka VŠ, Litva
Dominika Dobrotková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Dana Gašparovičová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Lucia Gulašová, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Lucia Gulašová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Jana Gurníková, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Anežka Hucíková, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
Mojmír Ivaniš, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Kristína Izsóffová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Karolína Juricová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Denisa Kapustová, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Kolesárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Eva Kubániová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko
Nikola Miklánková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Mlynárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Barbora Ocelková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Tomáš Pružinec, doktorand, Francúzsko
Lucia Elisabeth Rochovská, študentka VŠ 1. stupňa,
Bielorusko
Kristína Štangová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Alexandra Šubová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Klaudia Šulvová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Lucia Valtová, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
Veronika Viszkocsilová, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Lenka Vitteková, študentka VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Žaneta Zsarnóczaiová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Peter Žiak, študent VŠ 2. stupňa, Česko

Náhradníčky:
Kamila Jakubjaková, študentka VŠ 1. stupňa, Egypt
Ivana Vaňová, študentka VŠ 1. stupňa, Ukrajina
Pedagogická fakulta

Dominika Čopíková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta

Fakulta humanitných vied

Michal Kmeť, študent VŠ 1. stupňa, Nemecko
Lucia Némethová, absolventka, Francúzsko
Katarína Šimonovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Nemecko
Lenka Belovičová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Jana Ďubašáková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Zuzana Ivanova, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Natália Kožárová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Agáta Michalková, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
Paula Patylová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Kristína Péčiová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Jana Suská, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Katarína Šeligová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Michaela Tomovčíková, študentka VŠ 1. stupňa, Poľsko
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výsledky podľa škôl

Lenka Truchlá, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Lukáš Turiak, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Lenka Vargová, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko

Fakulta humanitných vied
(pokračovanie)

Náhradníčka:
Denisa Dubovanová, študentka VŠ 2. stupňa, Francúzsko

Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Martin Čapliar, študent VŠ 1. stupňa, Rusko
Veronika Sobolova, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta

Anna Kiššová, študentka VŠ 2. stupňa, Česko

Právnická fakulta

Ivan Puškár, študent VŠ 1. stupňa, Bielorusko
Ivan Puškár, študent VŠ 1. stupňa, Ukrajina

Prírodovedecká fakulta

Ľuboš Hládek, doktorand, Česko
Peter Orendáš, výskumný pracovník, Rusko

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Darina Barteková, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Veronika Lacková, študentka VŠ 1. stupňa, Rusko
Diana Laurincová, študentka VŠ 2. stupňa, Rusko
Petra Surovcová, študentka VŠ 2. stupňa, Nemecko

Filozofická fakulta

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Pavol Mudroň, učiteľ VŠ, Nemecko
Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Fakulta medzinárodného podnikania

Katarína Spiessová, študentka VŠ 2. stupňa, Bulharsko

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta

Peter Halík, študent VŠ 1. stupňa, Litva
Barbora Zamišková, učiteľka VŠ, Poľsko

Filmová a televízna fakulta

Juraj Kilián, učiteľ VŠ, Litva

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Peter Jánošík, študentka VŠ 1. stupňa, Česko
Omar Kanawati, študent VŠ 1. stupňa, Čína
Monika Pavlechová, doktorandka, Grécko
Zuzana Šebeková, doktorandka, Nemecko
Žilinská univerzita
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Marek Rebeťák, študent VŠ 2. stupňa, Francúzsko
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Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA
Počet uchádzačov a odporučených podľa krajín
Krajina

Počet uchádzačov

Belgicko

Počet odporúčených (+náhradníkov)
15

6 (+3)**

Bielorusko

6

5

Bulharsko

5

5

Česko

22

19 (+1)

Čína

25

15 (+2)

Egypt

10

7 (+2)

Fínsko

4

2

45

17 (+9)

Grécko

2

2

Chorvátsko

5

5

India

3

*

Izrael

4

2 (+1)

17

*

Kórea

6

2

Litva

5

5

11

9

2

2

116

52 (+3)

22

18 (+1)

2

2

109

74 (+2)

14

7 (+2)

Srbsko

7

5 (+1)

Švajčiarsko

8

2 (+1)

17

11 (+1)

Francúzsko

Japonsko

Maďarsko
Mexiko
Nemecko
Poľsko
Rumunsko
Rusko
Slovinsko

Ukrajina
* výsledky výberov do Japonska a Indie budú k dispozícii v októbri

** výber sa uskutočnil, ale keďže ponuka (3- až 6-mesačný výskumný pobyt) bola zrušená, odporučení uchádzači sa pobytu nezúčastnia
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výsledky podľa škôl

Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA
Odporučení uchádzači podľa škôl
Škola/fakulta, inštitúcia

Odporučení uchádzači (+ náhraníci)

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta medzinárodných vzťahov
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach

6 (+1)
13 (+3)
2
3
1

Freie Universität Berlin, Osteuropa-Institut

1

Gymnázium Antona Bernoláka

1

Inštitút medzinárodných a rozvojových štúdií

1

Paideia, The European Institute for Jewish studies

1

Katolícka univerzita v Ružomberku
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

2
1

Marmarská univerzita
Inštitút blízkovýchodných štúdií

1

Masarykova univerzita
Filozofická fakulta

1 (+1)

Paneurópska vysoká škola v Bratislave
Fakulta práva

1

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

1
29
1

SAV
Ústav stavebníctva a architektúry
Archeologický ústav
Ústav experimentálnej fyziky
Ústav geotechniky SAV

1
1
1
1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Stavebná fakulta

1 (+1)
2
1
3 (+1)

Slovenský národný archív v Bratislave

1

Stredná všeobecno-vzdelávacia škola №128

1

Štátny ústredný banský archív v Banskej Štiavnici

1

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky

1 (+2)
1
1

Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta

1

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Fakulta priemyselných technológií

1

Trnavská univerzita
Právnická fakulta

1
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Škola/fakulta, inštitúcia

výsledky podľa škôl

Odporučení uchádzači (+ náhraníci)

Universität Hamburg
Fakultät Wirtschafts- und Sozialwissenschaften

1

Université Paris I Sorbonne
Ecole de management de la Sorbonne

1

Ecole de droit de la Sorbonne

1

Université Paris XI

1

Faculté Jean Monnet (Droit-Economie-Gestion)
University of Central Lancashire
Lancashire Business School

1

Univerzita Karlova v Prahe
Filozofická fakulta

3

Univerzita Komenského v Bratislave
Centrum ďalšieho vzdelávania UK
Fakulta managementu
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Farmaceutická fakulta
Filozofická fakulta
Lekárska fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta

1
2
1
3
1
83 (+8)
2
1
1
4

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta

29 (+2)
1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta
Fakulta humanitných vied
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

3
13 (+1)
2

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozofická fakulta
Právnická fakulta
Prírodovedecká fakulta

1
2
2

Univerzita Palackého v Olomouci
Filozofická fakulta

4 (+1)

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta

4

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

1

Viedenská univerzita

1

Vysoká škola Goethe Uni Bratislava
Fakulta medzinárodného podnikania

1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta
Filmová a televízna fakulta

2
1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

4

Wirtschaftsuniversität Wien

1

Žilinská univerzita
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Iné

1
10 (+2)
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy
štipendií a grantov na www.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je
možné podať žiadosť. Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti,
v ponuke 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: 30. 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
Freemoveri (mobility mimo schválených sietí) sa môžu prihlasovať priebežne po 30. júni 2013
do 30. novembra 2013
 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

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2013 (Visual&Sound Arts), 1. október 2013 (Performing Arts)
Rezidenčný program pre umelcov zo všetkých oblastí umenia (Visegrad Artist Residency Program – VARP) bol vytvorený
pôvodne ako jeden všeobecný rezidenčný program s cieľom uľahčenia mobility a výmeny umenia pre občanov V4 (Poľsko,
Maďarsko, Česko a Slovensko). Postupne sa pretrasnformoval do viacerých samostatných podprogramov, aktuálne uzávierky
sú v podprogramoch:
 VARP – Visual&Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

 VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené

pre individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

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)
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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)

 BULHARSKO
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca: Slovensko – Bulharsko 2013
Uzávierka: 9. 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.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to maximálne do výšky 2 600 eur na kalendárny
rok/projekt a maximálne 5 200 eur na celú dobu riešenia projektu.
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/bulharsko/slovensko-bulharsko-2013

 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.
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 ČESKÁ REPUBLIKA
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.

 FÍNSKO
Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni
Uzávierka: 31. október 2013 (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)

 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

Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora – štipendiá na postdoktorandské štúdium
Uzávierka: 10. september 2013
IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) ponúka mladým vedeckým pracovníkom (do 35 rokov,
s ukončeným doktorandským štúdiom) 12-mesačné pobyty. O štipendium sa nemôžu uchádzať vedci, ktorí už absolvovali
postdoktorandský výskum na IFREMER.
Bližšie informácie: wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche/Bourses-post-doctorales-2013-2014
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Program Fernanda Braudela – IFER
Uzávierka: 30. september 2013
Francúzska nadácia Maison des Sciences de l’Homme ponúka vedeckým pracovníkom v oblasti humanitných a spoločenských
vied s ukončeným doktorandským štúdiom (do 6 rokov od obhajoby dizertačnej práce) štipendium Fernanda Braudela – IFER
(International Fellowships for Experienced Researchers).
Bližšie informácie: www.msh-paris.fr/recherche/bourses-de-recherche-post-doctorales/bourses-fernand-braudel-ifer/

 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.

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2013
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships

 JAPONSKO
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
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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

 LUXEMBURSKO
Platené stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. október 2013
 Platené stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania v Európskom parlamente

Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html
 Platené stáže v Európskom parlamente pre ľudí so zdravotným postihnutím

Stáže (5-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií, ako aj osobám, ktorých
vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným
postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.
Bližšie informácie: www.europarl.europa.eu/parliament/public/staticDisplay.do?id=147&pageRank=4&language=SK

 MAĎARSKO
Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 10. október 2013
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka štipendiá na 2-mesačný výskumný
pobyt v Open Society Archives pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. Prioritné témy sú vyhlasované každý
rok, na rok 2013/2014 sú prioritné témy: Welfare policies in Soviet-type societies; Social solidarity or possible explanations of

the lack of it under socialism; Ideological and cultural aspirations (and their roots) of anti-regime movements in Soviet-type
societies; Documenting human rights violations in order to aid reconciliation in post-conflict societies.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/osa/

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
Uzávierka: 30. august 2013 alebo priebežne on-line na www.saia.sk
Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný a pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom
odbore podľa typu štipendijného programu.
Štipendiá, na ktoré je uzávierka 30. augusta:
 štipendium na 3- až 6-mesačný 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
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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

 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
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

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
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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. Uzávierka žiadostí je priebežne, štipendijná
rada zasadá spravidla trikrát ročne (február – žiadosti podané do konca decembra, jún – žiadosti podané do konca apríla,
október – žiadosti podané do konca augusta).
Bližšie informácie: http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium

Štipendiá Fondu Boehringer Ingelheim pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 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: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 2014
Uzávierka: 1. október 2013

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gastkünstlerstipendien) na rezidenčný pobyt
v severonemeckom Bielefelde. Združenie tu v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas
rezidenčného pobytu má umelec/umelkyňa k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant 570 eur. Štipendium nepokrýva
cestovné náklady. Rezident musí usporiadať výstavu v Galérii Artists Unlimited.
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de

Výskumné granty na výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá v Berlíne
Uzávierka: 31. október 2013
Výskumné granty sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej sa
Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia a ekonomika. 4- až 6-týždňový
pobyt im má umožniť počiatočný výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá (The John
F. Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite Berlín (Freie Universität Berlin).
Bližšie informácie: http://www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.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
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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
 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 krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie).
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.

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 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
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 SLOVENSKO
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

 SRBSKO
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca: Slovensko – Srbsko 2013
Uzávierka: 29. 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.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to maximálne do výšky 2 430 eur na kalendárny
rok/projekt a maximálne 4 860 eur na celú dobu riešenia projektu.
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/srbsko/slovensko-srbsko-2013

 ŠVAJČIARSKO
Program SCOPES: Vedecká spolupráca s krajinami východnej Európy
Uzávierka: do 31. augusta 2013 (prípravné granty), priebežne, najneskôr 3 mesiace pred konaním konferencie (konferenčné
granty), do 20. septembra 2013 (spoločné výskumné projekty)
Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) a Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) v rámci programu
SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) podporujú výskumné projekty, ktoré sú založené
na inštitucionálnej spolupráci a ktoré sa týkajú integrácie vedeckých pracovníkov a inštitúcií. Do programu sa môžu zapojiť
výskumníci z výskumných inštitúcií vo Švajčiarsku, v krajinách východnej Európy a západného Balkánu a v krajinách bývalého
Sovietskeho zväzu. Za výskumné inštitúcie sa považujú vysoké školy a univerzity, ústavy akadémií vied, verejné výskumné
inštitúcie a iné výskumné inštitúcie, ktoré nerobia výskum pre komerčné účely.
V rámci programu možno požiadať o prípravné granty, ktoré sú určené na stretnutia partnerov z jednotlivých inštitúcií,
ktorí chcú podať žiadosť o spoločný výskumný projekt (stretnutie sa musí uskutočniť pred podaním žiadosti o spoločný
výskumný projekt) a o konferenčné granty, ktoré sú určené na usporiadanie vedeckej konferencie vo Švajčiarsku s účasťou
výskumníkov z krajín východnej Európy, západného Balkánu a z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Prioritne sú podporovaní
mladí výskumníci (do 45 rokov) a aktívni účastníci konferencie. Dĺžka konferencie: maximálne 7 dní.
Program SCOPES podporí aj spoločné výskumné projekty (24- až 36-mesačné). Súčasťou projektového tímu musí byť
minimálne jedna výskumná inštitúcia zo Švajčiarska a jedna výskumná inštitúcia z krajín východnej Európy, západného Balkánu
alebo z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Program poskytne aj granty na podporu inštitucionálnych partnerstiev
(žiadosti sa budú podávať na jar 2014). Tento druh podpory je zameraný na rozvoj a modernizáciu inštitucionálnych aspektov
výskumných a vzdelávacích inštitúcií v krajinách východnej Európy, západného Balkánu a v krajinách bývalého Sovietskeho
zväzu.
V prípade schváleného spoločného výskumného projektu bude možné požiadať o valorizačné granty (žiadosti sa podávajú do
31. decembra 2015, najneskôr 3 mesiace pred konaním konferencie/stretnutia) na upevnenie spolupráce, ktorá nastala v rámci
spoločného výskumného projektu.
Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarska výskumná inštitúcia. Žiadosti sa podávajú on-line na www.mysnf.ch.
Bližšie informácie: www.snf.ch/E/international/europe/scopes/Pages/call-for-proposals.aspx

BULLETIN SAIA 06/2013
19

Štipendiá a granty
 TALIANSKO
COFUND – Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov: Talents Up
Uzávierka: 5. august 2013
Grantový program Talents Up je spolufinancovaný v rámci 7. RP – Aktivity Marie Curie a talianskeho regiónu Friuli Venezia
Giulia (FVG, Furlansko-Júlske Benátky). Program umožní mobilitu 7 skúsených výskumníkov na obdobie 12 mesiacov s cieľom
realizovať výskumný projekt v jednom z výskumných ústavov koordinačnej siete regiónu FVG, alebo v jednej z firiem sídliacich
vo vedeckých a technologických parkoch.
Bližšie informácie: www.welcomeoffice.fvg.it/talents.aspx

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK)
Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci počas celého roka 2013 (hosťujúci vedeckí pracovníci)
18. október 2013 (študenti), 11. október 2013 (výskumní pracovníci)
 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
 Štipendiá pre študentov magisterského a doktorandského štúdia

Program Štipendiá pre zahraničných študentov (Graduate Scholarship Programme for International Students) je určený
študentom magisterského štúdia (vo veku do 30 rokov) a doktorandského štúdia (vo veku do 35 rokov), ktorí chcú svoje
postgraduálne štúdium ukončiť v Turecku. Štipendium sa poskytuje maximálne na 2 roky študentom magisterského
a maximálne na 4 roky študentom doktorandského štúdia. Štipendijný program je určený pre uchádzačov zo zahraničia, ako
aj zahraničných študentov študujúcich v Turecku. Vylúčené sú odbory klinickej medicíny a stomatológie. Začiatok podávania
žiadostí je 23. septembra 2013.
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr
 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia

Program Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia (Research Fellowship Programme for Foreign Citizens) je
určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým postdoktorandom na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku.
Štipendistom je poskytnuté mesačné štipendium a cestovný grant. Začiatok podávania žiadostí je 27. septembra 2013.
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr

 UKRAJINA
Medzinárodná vedecko-technická spolupráca: Slovensko – Ukrajina 2013
Uzávierka: 3. 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.
Finančné požiadavky sa môžu týkať výlučne nákladov na mobilitu osôb, a to maximálne do výšky 2 820 eur na kalendárny
rok/projekt a maximálne 5 640 eur na celú dobu riešenia projektu.
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/ukrajina/slovensko-ukrajina-2013
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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)

College Art Association: Cestovný grant na výročnú konferenciu asociácie
Uzávierka: 16. august 2013

College Art Association (CAA) vďaka podpore Getty Foundation v rámci CAA International Travel Grant Program udelí cestovné
granty historikom umenia a umelcom, aby sa mohli zúčastniť 102. výročnej konferencie asociácie, ktorá sa uskutoční od 12.
do 15. februára 2014 v Chicagu. Historici umenia musia učiť na univerzite alebo pracovať ako kurátori v múzeu, umelci musia
učiť dejiny umenia. Uchádzači musia žiť mimo USA a musia byť schopní získať cestovné vízum na pobyt v Spojených štátoch
počas konania konferencie.
Bližšie informácie: http://www.collegeart.org/travelgrants/getty

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)
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 SPOLUPRÁCA MEDZI PRIEMYSELNÝMI ORGANIZÁCIAMI A SERVISNÝMI
CENTRAMI EURAXESS PRI MOBILITE VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
EURAXESS Slovensko ponúka bezplatné poradenstvo a riešenia nielen pre výskumníkov, výskumné organizácie,
vysoké školy, ale aj pre malé a stredné podniky a priemyselné organizácie, ktoré robia výskum. Svoje služby má
záujem ďalej rozširovať a cielene spolupracovať s organizáciami pôsobiacimi v priemysle, výskume a vývoji.
Svoj názor na možnosť spolupráce so servisnými centrami EURAXESS môžu dané organizácie vyjadriť
do 30. júna 2013 prostredníctvom on-line prieskumu. Vyplnením dotazníka respondenti umožnia zistiť, akým
spôsobom môžu servisné centrá EURAXESS reagovať na potreby priemyselných organizácií a ich výskumníkov, ako
doplniť potrebné informácie na národnom portáli EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk), poskytnúť čo najlepšie
služby a zamerať svoju prácu na tie oblasti, ktoré pomôžu prijímaniu výskumných pracovníkov zo zahraničia či
Slovenska, ako aj nadviazať lepšiu spoluprácu medzi Vašou organizáciou, akademickým sektorom a európskou
sieťou EURAXESS.
Dotazník je dostupný na webstránke www.euraxess.sk v časti EURAXESS pre výskumné organizácie a priemysel:
http://www.euraxess.sk/sk/main/euraxess-pre-vyskumne-organizacie-a-priemysel/euraxess-dotaznik-priemysel.

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (11. – 17. 11. 2013)
Od 11. do 17. novembra sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Výskumné organizácie, univerzity
a školami, združenia, zväzy, VÚC ďalšie organizácie, ktoré pri príležitosti TVT 2013 pripravujú sprievodné podujatia
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ich
môžu zverejniť prostredníctvom formulára na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Sprievodné podujatia.

 PUBLIKÁCIE NA INTERNETE
De Moor, B. & Henderikx, P.: International Curricula and Student Mobility
Štúdia Ligy európskych výskumných univerzít (League of European Research Universities, LERU) sa zaoberá
možnosťami využitia spolupráce v oblasti výskumu na dosiahnutie excelentnosti vo vzdelávaní, a to zvyšovaním
a rozvíjaním nových a rozmanitých foriem študentskej mobility. Štúdia sa zaoberá troma schémami mobility,
ako výmena alebo siete a spolupráca. Ponúka podrobný opis daných modelov a ich cieľov, vplyvu, kvality alebo
riadenia. K dispozícii sú porovnania a odporúčania pre tvorcov politík a univerzity na európskej, národnej
a inštitucionálnej úrovni.
Publikácia je k dispozícii na stiahnutie na stránke www.leru.org v časti Publications (http://www.leru.org/files/
publications/AP12_International_Curricula_and_Student_Mobility_final.pdf).
She Figures 2012 – Gender in Research and Innovation, Statistics and Indicators
Už štvrté vydanie štúdie kľúčových ukazovateľov, ktoré sú dôležité pre porozumenie postavenia žien vo vede
a výskume. Zbierku dát pre túto štúdiu uskutočňuje od roku 2003 každé tri roky Generálne riaditeľstvo pre výskum
a inovácie Európskej komisie (DG for Research and Innovation of the European Commission) v spolupráci
s Helsinskou skupinou pre ženy vo vede (Helsinki Group on Woman and Science) a jej podskupinou štatistických
korešpondentov. Publikácia je k dispozícii na stiahnutie na stránke: http://ec.europa.eu/research/science-society
(http://ec.europa.eu/research/science-society/document_library/pdf_06/she-figures-2012_en.pdf).

 VYŠLO DRUHÉ ČÍSLO NEWSLETTRA EURAXESS SLOVENSKO
Informácie o rozvoji spolupráce EURAXESS Slovensko s miestnymi kontaktnými bodmi a s priemyslom,
ako aj o aktuálnych výzvach, zaujímavých podujatiach či publikáciách prináša Newsletter siete Euraxess
Slovensko 2/2013, ktorý je zverejnený na http://www.euraxess.sk/sk/main/dokumenty/newsletter.

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 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
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 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

 International Education Brazil EXPO Roadshow, september 2013, Brazília

Florianopolis (13. september), Porto Alegre (15. september), Rio de Janeiro (16. september),
Brasilia (18. september), Sao Paulo (21. september), Campinas (23. september)
Bližšie informácie: www.universityfairs.com/fairs/international-education-brazil-expo-roadshow-fall-2013-7968

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,
8. – 10. október 2013, Bratislava
Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk

 Dni medzinárodného vzdelávania, október 2013, Pobaltie

Tallinn, Estónsko (3. október), Riga, Lotyšsko (5. október), Vilnius, Litva (6. október)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=info/29/82

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

 StudyCentral European Education Fair
6. až 7. november 2013, Berlín, Nemecko

Bližšie informácie: http://www.webaworld.com/students-events-6-7-nov-2013.html

 Medzinárodný veľtrh „Vzdelanie a kariéra“
7. až 9. november 2013, Moskva, Ruská federácia
Bližšie informácie: http://www.msk.znanie.info/

 China Education Expo 2013, november 2013, Čína

Peking (2. – 3. november), Si-an (5. november), Wu-chan (7. november), Šanghaj (9. – 10. november),
Čcheng-tu (13. november)
Bližšie informácie: http://www.chinaeducationexpo.com

 Medzinárodný veľtrh „Štúdium v zahraničí“, 14. – 16. november 2013, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: http://webaconnect.ning.com/events/ukraina-international

SAIA, n. o., v závere júna vydá publikáciu

Štipendiá a granty

Štipendiá a granty 2014/2015.
Publikácia je určená všetkým, ktorí sa chcú uchádzať
o štipendiá alebo iné formy finančnej podpory mobilít.
V ponuke sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov,
doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných
pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov
stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl
do vyše 50 krajín sveta.
Bližšie informácie po vydaní publikácie budú
zverejnené na:
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-inepublikacie/bulletin-saia/
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