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Príležitosti pre študentov 1. stupňa VŠ
PRÍLEŽITOSTI PRE ŠTUDENTOV 1. STUPŇA VŠ
Tému novembrového čísla Bulletinu SAIA sme sa rozhodli
venovať štipendijným príležitostiam pre študentov 1. stupňa
vysokoškolského štúdia (krátkodobé alebo dlhodobé pobyty
počas bakalárskeho štúdia). Tie sme rozdelili do dvoch skupín
– štipendiá na študijné pobyty počas akademického roka
a štipendiá na letné školy a jazykové kurzy. Samostatne potom
uvádzame štipendiá na celé magisterské štúdium, o ktoré sa
môžu uchádzať absolventi a študenti končiacich ročníkov
1. stupňa VŠ.
Na niektoré tieto štipendiá prijíma žiadosti SAIA, n. o. Bližšie
informácie o týchto ponukách záujemcovia získajú v databáze
štipendií na www.saia.sk alebo v pracoviskách agentúry.
Pri ostatných ponukách uvádzame webovú stránku, na ktorej
záujemcovia získajú podrobnejšie informácie.
Upozorňujeme aj na niektoré zaujímavé portály, na ktorých
záujemcovia nájdu informácie o bakalárskych programoch, ktoré
ponúkajú európske univerzity (www.bachelorsportal.eu), ako aj
o štipendiách určených pre študentov 1. stupňa VŠ (databázy
na www.saia.sk alebo www.scholarshipportal.eu).

Pri štipendiách, ktoré vyplývajú z medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administratívne
zabezpečuje SAIA, n. o., sa z názvu, ktorý je modrou farbou, prekliknete do databázy štipendií (http://granty.saia.sk)
priamo do danej ponuky.
V prípade, ak sa už dá podávať žiadosť, v ponuke je ikona „Podaj žiadosť“.
Väčšina štipendií je určená viacerým cieľovým skupinám.
Upozorňujeme iba na podmienky platné pre študentov bakalárskeho štúdia.



ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÝ POBYT
POČAS BAKALÁRSKEHO ŠTÚDIA

RÔZNE KRAJINY
 Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné
štúdiá CEEPUS*
Uzávierka: 30. november 2013 (freemoveri, mobility mimo
schválených sietí), 15. jún 2014 (mobility v zimnom semestri
2014/2015 v rámci sietí), 31. október 2014 (mobility v letnom
semestri 2014/2015 v rámci sietí on-line na www.ceepus.info
Študenti 1. stupňa VŠ sa môžu zúčastniť semestrálnych pobytov
(3 až 10 mesiacov) a krátkodobých pobytov spojených
s vypracovaním bakalárskej práce (1 až 2 mesiace) v niektorej
z členských krajín programu (Albánsko, Bosna a Hercegovina,
Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko,
Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko,
Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine). V čase
nástupu na pobyt musia mať ukončené minimálne 2 semestre
štúdia.
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

 Grantový program Študenti do sveta
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:
www.nadaciatatrabanky.sk
Cieľom grantového programu Nadácie Tatra banky je podporiť
najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách
a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci
programu sú poskytované finančné granty na pokrytie časti
nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva
semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi
na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium
je určené študentom 2. až 3. ročníka vo veku do 30 rokov.
Program je určený študentom všetkých akreditovaných
vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie,
práva, manažmentu a IT.
 Štipendiá Google Europe pre študentov so
zdravotným postihnutím, uzávierka: spravidla
vo februári, bližšie informácie: www.google.com/
studentswithdisabilities-europe

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities

je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky,
informačných technológií alebo úzko súvisiacich technických
odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú zapísaní
na bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na
univerzite v Európe.

* štipendium administruje SAIA, n. o., bližšie informácie o podmienkach a podávaní žiadostí na http://granty.saia.sk
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 Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované
spoločnosťou Google, uzávierka: spravidla vo februári,
bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea
Pamätné štipendium A. Borgovej (The Google Anita Borg
Memorial Scholarship) je určené ženám s vynikajúcimi
študijnými výsledkami, ktoré budú v poslednom ročníku
bakalárskeho štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo
súvisiacich technických odvetví.

CYPRUS

 Štipendium StudyPortals, uzávierka: priebežne, bližšie
informácie: www.studyportals.eu/scholarship/

● dlhodobé odborné štúdium* (v oblastiach ako
manažment, turizmus alebo v inej oblasti), uzávierka:
25. február 2014

O StudyPortals Scholarship sa môžu uchádzať študenti z celého
sveta, ktorí študujú na vysokej škole. Štipendium vo výške
1 000 eur sa udeľuje každé tri mesiace.

BELGICKO
 NATO – interné stáže
uzávierka: spravidla koncom marca, bližšie informácie:
www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
Program spravidla 6-mesačných stáží v sídle centrály NATO
v Bruseli je určený občanom členských krajín NATO vo veku od
21 rokov (v čase nástupu na stáž). Uchádzač musí byť študent
(ukončené aspoň 2 roky štúdia) v rôznych odboroch: politické
vedy, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdiá, ekonómia,
financie, ľudské zdroje, informačné technológie, webový
alebo grafický dizajn, knižničná veda, aeronautika, technika,
médiá alebo žurnalistika, cudzie jazyky (ruština, arabčina).
Musí ovládať výborne aspoň jeden z dvoch oficiálnych jazykov
NATO (angličtina, francúzština), pričom praktická znalosť
druhého jazyka je vítaná. Nevyhnutná je schopnosť vykonávať
samostatný výskum a analýzu. Podmienkou pre nástup na stáž
je získanie bezpečnostnej previerky.

BIELORUSKO
 Štipendium vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a vedy Bieloruskej republiky
● 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia*, uzávierka: 18. marec 2014

 Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce
v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a kultúry Cyperskej republiky
● krátkodobé odborné štúdium* (v oblastiach ako
manažment, turizmus alebo v inej oblasti), uzávierka:
25. február 2014

Uchádzač musí ovládať úradný jazyk (novogrécky, turecký,
anglický) alebo francúzsky jazyk.

ČESKÁ REPUBLIKA
 Štipendium 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
● študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ*
(3 – 10 mesiacov), uzávierka: 13. február 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 4 semestre, byť
študentov slovenskej verejnej vysokej školy a mať akceptačný
list.
 Nadácia pre rozvoj vzdelávania – štipendiá pre
slovenských študentov 1. ročníka českej VŠ,
uzávierka: spravidla v septembri,
bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz
Štipendijný program Ľahší rozbeh podporuje slovenských
študentov prijatých do 1. ročníka na českej VŠ.

ČÍNA
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
školstva ČĽR v oblasti školstva
● ročný študijný pobyt*, uzávierka: 6. február 2014

Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre štúdia;
študent bieloruského jazyka 1 semester. Musí ovládať bieloruský
alebo ruský jazyk. Akceptačný list vítaný.

Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre; študent
sinológie 1 semester. Musí ovládať čínsky alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

BULHARSKO

EGYPT

 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
školstva a vedy Bulharskej republiky

 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva
SR a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého
výskumu Egyptskej arabskej republiky

● 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia*, uzávierka: 4. február 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre štúdia;
študent bulharského jazyka 1 semester. Musí ovládať bulharský
jazyk. Akceptačný list vítaný.

● 3- až 5-mesačný študijný pobyt*, uzávierka: 6. marec
2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre; študent
arabčiny 1 semester. Musí ovládať arabský alebo anglický jazyk.
● kurz arabského jazyka* (Arabské vzdelávacie centrum,
minimálne 1 mesiac počas akademického roka),
uzávierka: 6. marec 2014
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester a ovládať
arabský jazyk (základy).

* štipendium administruje SAIA, n. o., bližšie informácie o podmienkach a podávaní žiadostí na http://granty.saia.sk
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FRANCÚZSKO

JAPONSKO

 Štipendium francúzskej vlády na základe Dohody
v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej
a vedeckej spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej
republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych
záležitostí Francúzskej republiky

 Program japonskej vlády Monbukagakusho

● Jazykové štipendium pre študentov francúzštiny počas
vysokoškolského štúdia (2 až 4 týždne),
uzávierka: spravidla 28. februára,
bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org

CHORVÁTSKO
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
● semestrálny študijný pobyt* (minimálne 4 mesiace),
uzávierka: 20. február 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre, študent
slovanských jazykov 1 semester. Musí ovládať chorvátsky alebo
iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

INDIA
 Štipendiá indickej vlády
● ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte
hindského jazyka v Agre*, uzávierka: spravidla v apríli
Uchádzač (vo veku 21 až 35 rokov) musí mať záujem o štúdium
hindského jazyka (ovládať základy) a musí mať dobrú znalosť
angličtiny.

● celé bakalárske štúdium* (5 rokov), uzávierka: v júni
2014
Uchádzač (vo veku do 21 rokov) musí ovládať japonský alebo
anglický jazyk.
● odborné nadstavbové štúdium pre absolventov
stredných škôl*, uzávierka: v júni 2014
Uchádzač (vo veku do 21 rokov) musí ovládať japonský alebo
anglický jazyk.
 Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných
technických odborov, uzávierka: 20. január 2014,
bližšie informácie: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
(Student Programmes › You are a EU student)
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan
Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študenti dostávajú grant na pokrytie cestovného do Japonska
a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý bezplatne
jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa uskutoční od
septembra 2014 do augusta 2015 a skladá sa z týždňového
seminára o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu
japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme.
O program sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho štúdia
v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné
inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola
uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia.

KAZACHSTAN

● štúdium tradičného indického tanca a hudby*,
uzávierka: spravidla v júni

 Štipendium vyplývajúce z Memoranda medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti
vzdelávania

INDONÉZIA

● 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia*, uzávierka: 4. marec 2014

 Program indonézskej vlády Darmasiswa

Uchádzač musí mať ukončené minimálne 4 semestre. Vyžaduje
sa akceptačný list.

● ročný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka
a umenia: tradičný tanec, tradičná hudba a indonézske remeslá
(september – júl);
● 6-mesačný štipendijný program na štúdium indonézskeho
jazyka (august – január alebo február – júl).
uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie:
www.indonesia.sk

ISLAND
 Štipendium islandskej vlády na štúdium islandského
jazyka, uzávierka: 1. február 2014, bližšie informácie:
www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_
menntamalaraduneytis_en
Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné
štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na Islandskej
univerzite (od septembra 2014 do apríla 2015). O štipendium
sa môžu uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti
islandského alebo iného severského jazyka sú uprednostnení),
ktorí majú za sebou najmenej dva roky vysokoškolského štúdia
(maximálne vo veku do 35 rokov).

LITVA
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
● 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt*,
uzávierka: 11. marec 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre. Musí
ovládať litovský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa
akceptačný list.

LOTYŠSKO
 Lotyšské štipendiá, uzávierka: spravidla v máji, bližšie
informácie: www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/
scholarships_gov/latvian_scholarships/
● študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských
študentov
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov na
maximálne 10 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita
môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti
si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným
poistením.

* štipendium administruje SAIA, n. o., bližšie informácie o podmienkach a podávaní žiadostí na http://granty.saia.sk
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MACEDÓNSKO

POĽSKO

 Štipendium vyplývajúce z Program spolupráce medzi
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky
v oblasti vzdelávania a vedy

 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom
národného vzdelávania a športu Poľskej republiky

● študijný/výskumný pobyt* (3 – 10 mesiacov), uzávierka:
13. február 2014
Uchádzač musí ovládať macedónsky alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list.

MAĎARSKO
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
školstva MR v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
● 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia*, uzávierka: 27. február 2014
Uchádzač (študent denného štúdia) musí mať ukončené
minimálne 2 semestre, študent maďarčiny 1 semester. Musí
ovládať maďarský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa
akceptačný list.

● semestrálny študijný pobyt – polonistika*,
uzávierka: 20. február 2014
Uchádzač (študent polonistiky, slovakistiky alebo slavistiky) musí
mať ukončené minimálne 1 semester.
● semestrálny študijný pobyt – iné odbory*,
uzávierka: 20. február 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre. Musí
ovládať poľský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa
akceptačný list.

PORTUGALSKO
 Štipendiá portugalskej vlády, uzávierka: spravidla
v marci, bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt
● štipendiá na 8-mesačný študijný pobyt v oblasti
portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov so
záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti.

MEXIKO

RUMUNSKO

 Štipendium mexickej vlády

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

● 3- až 6-mesačný pobyt pre študentov na bakalárskom
stupni štúdia*, uzávierka: spravidla v auguste
Uchádzač ovládať španielsky jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

NEMECKO
 Copernicus – semestrálne štipendiá pre študentov
spoločenských vedných disciplín
uzávierka: spravidla 1. september a 1. marec, bližšie
informácie: www.copernicus-stipendium.de
Štipendisti sú umiestnení na Humboldt-Universität Berlin
alebo Universität Hamburg. Počas posledných dvoch mesiacov
absolvujú prax vo vybranej organizácii alebo firme.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti z odboru právo,
politológia, medzinárodné vzťahy, ekonómia, spoločenské
a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt
ukončené 4 semestre štúdia.

NÓRSKO

● 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia*, uzávierka: 7. február 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre, študent
rumunčiny 1 semester. Musí ovládať rumunský alebo iný
dohodnutý jazyk. Akceptačný list vítaný.

RUSKÁ FEDERÁCIA
 Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvom vzdelávania Ruskej
federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania
● 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského
štúdia*, uzávierka: 11. február 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 4 semestre, rusista
2 semestre. Musí ovládať ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný
list. Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.
● 2-mesačná jazyková stáž*, uzávierka: 11. február 2014

 Semestrálne granty pre študentov nórčiny na
európskych univerzitách, uzávierka: 15. marec 2014,
bližšie informácie: http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/
Study-in-Norway/Semester-Grants
Granty sú určené študentom, 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.

Uchádzač (študent rusistiky) musí mať ukončený minimálne
1 semester. Stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve.
● celé bakalárske štúdium* (3 – 4 roky), uzávierka:
11. február 2014
Uchádzač vo veku do 25 rokov musí ovládať ruský jazyk a mať
výborné študijné výsledky.

* štipendium administruje SAIA, n. o., bližšie informácie o podmienkach a podávaní žiadostí na http://granty.saia.sk
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SLOVINSKO
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom
školstva, vedy a športu Slovinskej republiky,
Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky
a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
● 3- až 10-mesačný študijný pobyt*, uzávierka:
20. február 2014

● seminár ukrajinského jazyka* (1 mesiac), uzávierka:
18. marec 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre (študent
ukrajinčiny 1 semester). Musí ovládať ukrajinský jazyk
(základy). Predpokladaný nástup v septembri.



ŠTIPENDIÁ NA LETNÉ ŠKOLY
A LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY

Uchádzač (vo veku do 26 rokov) musí mať ukončené minimálne
2 semestre. Musí ovládať slovinský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list.

BELGICKO

SRBSKO

 Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi
vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a vládou Valónskeho regiónu

 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou
krajinou JZR)
● 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt*,
uzávierka: 25. február 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre (študent
srbčiny minimálne 1 semester). Musí ovládať srbský alebo iný
dohodnutý jazyk.

ŠVAJČIARSKO
 Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia
pre štipendiá pre zahraničných študentov
● študijný pobyt pre umelcov/študentov umeleckého
zamerania*, uzávierka: 30. november 2013

● letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka* na Univerzite
v Liège, 3 týždne, uzávierka: 27. február 2014
Uchádzač musí byť študent odboru učiteľstvo francúzskeho
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre)
● letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry* na
Slobodnej univerzite v Bruseli, 3 týždne, uzávierka:
27. február 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 3 semestre štúdia
a ovládať francúzsky jazyk minimálne na úrovni A1.
 Štipendiá na letný kurz flámskeho (holandského)
jazyka, literatúry a kultúry, uzávierka: 1. február 2014,
bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_
worldwide/summercourses_in_dutch
Letný kurz Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) je
určený pre cudzincov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí študujú
flámčinu. Kurz sa koná v Gente od 27. júla do 15. augusta 2014.

Štipendium je možné využiť na študijné pobyty na umeleckých
školách a konzervatóriách. Uchádzač musí byť v poslednom
ročníku. Vyžaduje sa akceptačný list.

BIELORUSKO

TAIWAN

● kurz bieloruského jazyka* (1 – 2 mesiace), uzávierka:
18. marec 2014

 Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho)
jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES),
uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:
www.roc-taiwan.org/sk, Taipejská reprezentačná kancelária,
Bratislava (e-mail: floriancicova@taipei.dialtelecom.sk).

 Štipendium vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a
vedy Bieloruskej republiky

Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre; študent
bieloruského jazyka 1 semester. Musí ovládať bieloruský alebo
ruský (základy) jazyk.

O štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium sa môžu uchádzať
zahraniční študenti, ktorí majú záujem naučiť sa mandarínsky
jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a
rozvíjať vzájomné porozumenie medzi Taiwanom a domovskou
krajinou.

BULHARSKO

UKRAJINA

Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester a ovládať
bulharský jazyk (základy). Uprednostnení môžu byť študenti
slovanských jazykov.

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

 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
školstva a vedy Bulharskej republiky
● letný kurz bulharského jazyka*, uzávierka:
4. február 2014

● 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia*, uzávierka: 18. marec 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre (študent
ukrajinčiny 1 semester). Musí ovládať ukrajinský alebo ruský
jazyk. Akceptačný list vítaný.

* štipendium administruje SAIA, n. o., bližšie informácie o podmienkach a podávaní žiadostí na http://granty.saia.sk
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ČESKÁ REPUBLIKA

IZRAEL

 Štipendium 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

 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry,
školstva a vedy

● letná škola slovanských štúdií* (1 mesiac), uzávierka:
13. február 2014
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester štúdia.

DÁNSKO
 Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov – letné
kurzy dánskeho jazyka, uzávierka: 1. marec 2014, bližšie
informácie: http://fivu.dk/en/education-and-institutions/
programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-culturalagreements-programme
Štipendiá sú určené pre študentov, ktorí sa chcú hlbšie
venovať dánskemu jazyku.

FÍNSKO
 Štipendiá na Letnú školu v Helsinkách, uzávierka:
spravidla v marci, bližšie informácie:
www.helsinki.fi/summerschool; www.cimo.fi

Helsinki Summer School sa v roku 2014 uskutoční od 5.

do 21. augusta. Uchádzač musí mať ukončené dva ročníky
bakalárskeho štúdia a plynulú znalosť anglického jazyka
(jazykový certifikát). Bližšie informácie majú byť zverejnené
začiatkom roka 2014.

● letný kurz modernej hebrejčiny*, uzávierka:
7. november 2013
Uchádzač (vo veku do 35 rokov) musí mať ukončené minimálne
2 semestre a ovládať hebrejčinu alebo ivrit (základy) a anglický
jazyk.

LITVA
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
● letný jazykový kurz* (3 až 4 týždne), uzávierka:
11. marec 2014
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester. Základy
litovského jazyka vítané.

LOTYŠSKO
 Lotyšské štipendiá – letná škola, uzávierka: spravidla
v máji, bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/eng/international_
cooperation/scholarships_gov/summer_schools_latvia/?tl_
id=18401&tls_id=688
Štipendijný príspevok dostáva organizátor letnej školy. Ak
príspevok nepokryje všetky výdavky spojené s letnou školou,
musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.

GRÉCKO

MAĎARSKO

 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou
republikou a Helénskou republikou

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

● letný kurz modernej gréčtiny*, uzávierka: spravidla
v marci
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 2 semestre; študenti
gréčtiny 1 semester a ovládať grécky jazyk (základy).

HOLANDSKO
 Štipendiá na letný kurz flámskeho (holandského)
jazyka, literatúry a kultúry, uzávierka: 1. február 2014,
bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_
worldwide/summercourses_in_dutch
Letný kurz Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) je
určený pre cudzincov vo veku od 18 do 35 rokov, ktorí študujú
flámčinu. Kurz sa koná v Zeiste od 14. júla do 2. augusta 2014.

CHORVÁTSKO
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
● letný kurz chorvátskeho jazyka* na Záhrebskej
slavistickej škole, uzávierka: 20. február 2014
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester a ovládať
chorvátsky jazyk (základy).

● letné jazykové kurzy* (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť,
Szeged, Debrecín), uzávierka: 27. február 2014
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre; študent
maďarčiny 1 semester. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti
maďarského jazyka (v prípade jazykového kurzu v anglickom
jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka).

MOLDAVSKO
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvo školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
● letný kurz moldavského jazyka* (21 dní), uzávierka:
31. január 2014
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester a ovládať
moldavský jazyk (základy).

NEMECKO
 Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby
– DAAD
● letný jazykový kurz*, uzávierka 15. november 2013
Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre
a ovládať nemecký jazyk (minimálne na úrovni B1).

* štipendium administruje SAIA, n. o., bližšie informácie o podmienkach a podávaní žiadostí na http://granty.saia.sk
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NÓRSKO

RUSKO

 Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
uzávierka: 27. január 2014, bližšie informácie:
www.uio.no/english/studies/summerschool/

 Štipendium vyplývajúce z Dohody medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania
Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania

Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej
letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré
bakalárske kurzy. Študenti škandinávskych štúdií sa môžu
uchádzať o štipendiá ISS Scandinavian Studies Scholarships. Od
uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (potvrdená
certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS). Medzinárodná letná škola
sa uskutoční od 21. júna do 1. augusta 2014.

● 1-mesačný letný kurz ruského jazyka*, uzávierka:
11. február 2014

POĽSKO
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom
národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
● letný kurz poľského jazyka* (napr. Varšava, Katovice,
Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne), uzávierka: 20. február
2014
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester a základnú
znalosť poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

Uchádzač musí mať ukončené minimálne 2 semestre a ovládať
ruský jazyk.

SLOVINSKO
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom
školstva, vedy a športu Slovinskej republiky,
Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky
a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
● letná škola a seminár slovinského jazyka*, uzávierka:
20. február 2014
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester a ovládať
slovinský jazyk (základy).

SRBSKO

PORTUGALSKO
 Štipendiá portugalskej vlády na 1-mesačné letné
kurzy portugalského jazyka a kultúry, uzávierka:
spravidla v marci až apríli, bližšie informácie:
www.instituto-camoes.pt
Štipendiá sú určené pre študentov portugalského jazyka so
záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, žiadosti predkladajú
príslušní učitelia portugalčiny.

 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry,
vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou
krajinou JZR)
● letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
v Belehrade*, uzávierka: 25. február 2014,
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester a ovládať
srbský jazyk (základy).

RAKÚSKO
 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede
a vzdelávaní – štipendiá na letné jazykové kurzy*
(maximálne 1 mesiac), uzávierka: 15. marec 2014 (on-line na
www.scholarships.at)
V roku 2014 sa môžu uchádzať študenti z prírodovedných
odborov (vrátane medicíny a poľnohospodárskych vied)



ŠTIPENDIÁ NA CELÉ MAGISTERSKÉ
ŠTÚDIUM

INDIA
 Štipendiá indickej vlády – celé magisterské štúdium,
uzávierka: spravidla v januári

RUMUNSKO
 Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce
medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
školstva, výskumu a mládeže Rumunska
● letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry*,
uzávierka: 7. február 2014
Uchádzač musí mať ukončený minimálne 1 semester a ovládať
rumunský jazyk (základy).

Uchádzač musí ovládať anglický jazyk. Štipendista si hradí
cestovné náklady.

JAPONSKO
 Program japonskej vlády Monbukagakusho
● výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé
magisterské štúdium, uzávierka:
koncom mája 2014
Uchádzač musí ovládať japonský alebo anglický jazyk. Prvých
6 mesiacov pobytu je kurz japonského jazyka, lebo výučba
prebieha v japončine.

* štipendium administruje SAIA, n. o., bližšie informácie o podmienkach a podávaní žiadostí na http://granty.saia.sk
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KÓREA
 Štipendium kórejskej vlády na celé magisterské
štúdium*, uzávierka: február 2014

 Štipendium na celé magisterské štúdium na Fakulte
protestantskej teológie Univerzity v Bonne,
uzávierka: spravidla 31. mája, bližšie informácie:
www.ecumenical-studies.de/

Uchádzač musí ovládať kórejský alebo anglický jazyk. Štúdiu
predchádza ročná jazyková príprava.

Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion
und Gesellschaft, ZERG) Univerzity v Bonne ponúka plné

 KDI School of Public Policy and Management,
uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie:
www.kdischool.ac.kr
Štipendium na celé magisterské štúdium so zameraním verejná
politika a manažment sú určené absolventom VŠ štúdia so
znalosťou anglického jazyka. Uprednostnení sú uchádzači
s pracovnými skúsenosťami. V programe nie je špeciálna
žiadosť o štipendium, všetci prijatí zahraniční študenti sa
posudzujú ako uchádzači o štipendium (Global Ambassador
Fellowship).

a čiastkové štipendium na ročné magisterské štúdium na
Fakulte protestantskej teológie.

RUSKÁ FEDERÁCIA
 Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvom vzdelávania Ruskej
federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania
● celé magisterské štúdium* (2 roky), uzávierka:
11. február 2014
Uchádzač musí ovládať ruský jazyk a mať výborné študijné
výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra,
umenie a medzinárodné vzťahy.

MEXIKO
 Štipendium mexickej vlády na celé magisterské
štúdium*, uzávierka: spravidla v auguste
Uchádzač musí ovládať španielsky jazyk. Vyžaduje sa
akceptačný list. Zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať
pobyt, je na stránke http://becas.sre.gob.mx

ŠVAJČIARSKO
 Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia
pre štipendiá pre zahraničných študentov
● študijný pobyt pre študentov umeleckého zamerania

NEMECKO
 Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby
– DAAD
● postgraduálne štúdium pre absolventov vysokej školy
– Masterstudium* (10 – 24 mesiacov), uzávierka:
15. november 2014
Uchádzač, študent 1. stupňa VŠ v poslednom ročníku, musí
ovládať nemecký a/alebo anglický jazyk. V čase uchádzania sa
o štipendium sa nesmie zdržiavať v Nemecku dlhšie ako
15 mesiacov.

Uchádzač, študent 1. stupňa VŠ v poslednom ročníku, musí mať
akceptačný list. Musí ovládať vyučovací jazyk príslušnej vysokej
školy (nemčina, francúzština, taliančina, prípadne angličtina).

TURECKO
 Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na celé
magisterské štúdium, uzávierka: spravidla v marci, bližšie
informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
Štipendiá sú určené pre uchádzačov do 30 rokov:

 Štipendiá Nadácie Beatrice a Rochusa
Mummertovcov na celé magisterské štúdium, uzávierka:
spravidla 1. november, bližšie informácie:
www.mummertstiftung.de

- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické
vedy (Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship)

Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung ponúka štipendijné
pobyty pre študentov ekonomických, prírodovedných
a technických disciplín na Univerzite v Kolíne (www.uni-koeln.de)
a Technickej vysokej škole v Aachene (www.rwth-aachen.de)
alebo z oblasti turizmu na Nemeckej športovej vysokej škole
v Kolíne (www.dshs-koeln.de). V rámci štipendijného pobytu
štipendisti absolvujú prax vo vybraných nemeckých firmách.
Štipendium je určené študentom 3. a 4. ročníkov technických,
prírodovedných a ekonomických disciplín, ktorí by mali mať
štúdium ukončené záverečnou skúškou (bakalár) s vynikajúcimi
študijnými výsledkami. Nadácia očakáva, že sa štipendista po
ukončení študijného pobytu vráti na Slovensko a zamestná
sa v slovenskej firme, verejnej správe alebo vysokej škole na
Slovensku.

- Štipendijný program İbniho Sinu zameraný na lekárske vedy
(İbni Sina Medical Sciences Scholarship Program) – lekárstvo,
stomatológia, farmácia, ošetrovateľstvo, veterina

- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy

(İbni Haldun Social Sciences Scholarship)

- Štipendijný program Junusa Emreho na štúdium tureckého
jazyka (Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program)
- Islamské štúdiá (Islamic Studies Scholarship Program)
 Turecká rada pre vedecký a technologický výskum
(TÜBİTAK) – štipendiá na celé magisterské štúdium,
uzávierka: spravidla v marci a októbri, bližšie informácie:
www.tubitak.gov.tr
Program Graduate Scholarship Programme for International
Students je určený uchádzačom, ktorí majú záujem
o absolvovanie celého magisterského štúdia (vo veku do 30
rokov) v Turecku. Štipendium sa poskytuje maximálne na
2 roky.

* štipendium administruje SAIA, n. o., bližšie informácie o podmienkach a podávaní žiadostí na http://granty.saia.sk
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Príležitosti pre študentov 1. stupňa VŠ
ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
Webové stránky s informáciami o štipendiách
www.saia.sk – SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) – informácie o štipendiách vyplývajúcich z
bilaterálnych dohôd, z ponúk zahraničných vlád, štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, štipendiá
Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD pre Slovensko, štipendiá multilaterálneho programu CEEPUS; vyhľadávacia
databáza štipendií
www.stipendia.sk – portál Národného štipendijného programu SR na podporu mobilít
www.iedu.sk – Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC) – informácie o Programe
celoživotného vzdelávania Európskej únie LPP
www.fulbright.sk – Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR – informácie o štipendiách USA pre občanov SR
www.eurodesk.sk – portál európskej informačnej siete pre mládež
www.scholarshipportal.eu – štipendiá na štúdium v Európe
Webové stránky o vzdelávacích systémoch, databázach vysokoškolských inštitúcií
www.studyportals.eu – portál, na ktorom je možné vyhľadávať bakalárske a magisterské programy na európskych vysokých
školách
www.ploteus.org – Portal of Learning Opportunities Throughout the European Space – informácie o vzdelávacích
možnostiach v Európe
www.study-in-europe.org – informácie o štúdiu v 32 európskych krajinách; prehľad univerzít, študijných programov
a kurzov, štipendií
www.enic-naric.net – portál ENIC-NARIC (Európska sieť informačných stredísk – Národné informačné strediská pre
uznávanie dokladov o vzdelaní) – informácie o uznávaní zahraničných diplomov
www.eurydice.org – informácie o štúdiu v európskych krajinách
http://univ.cc/ – zoznam a webstránky univerzít celého sveta, vyše 8 900 univerzít v 204 štátoch
www.braintrack.com – Braintrack University-Index – linky
na vyše 13 000 vysokoškolských inštitúcií v 194 krajinách sveta
www.euroeducation.net – databáza s profilmi vyše 900
vysokoškolských inštitúcií v Európe
www.language-learning.net – vyhľadávač jazykových
kurzov, vyše 10 000 škôl v 115 krajinách, ktoré ponúkajú kurzy
88 jazykov
www.aecinfo.org – Asociácia európskych konzervatórií,
hudobných akadémií a vysokých škôl, kontaktné adresy
www.educationusa.info/5_steps_to_study –
informačný portál siete EducationUSA, základné informácie
o vyhľadávaní vysokých škôl v USA, podmienkach prijatia či
o finančnej pomoci

Magisterské programy ponúkané európskymi univerzitami, ako
aj štipendiá na štúdium počas magisterského štúdia, možno
vyhľadávať na portáloch www.mastersportal.eu
a www.scholarshipportal.eu.
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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: 30. apríl 2014 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2014/2015)
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. november 2013 (freemoveri, mobility mimo schválených 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

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 31. január 2014
Špecifický program Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý bol založený na podporu akademických výmen s finančnou
podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko). Štipendiá sú určené na magisterské, postgraduálne
a doktorandské štúdium.
 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)

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

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

Štipendium StudyPortals
Uzávierka: priebežne
O StudyPortals Scholarship sa môžu uchádzať študenti z celého sveta, ktorí študujú na vysokej škole. Štipendium vo výške
1 000 eur sa udeľuje každé tri mesiace.
Bližšie informácie: www.studyportals.eu/scholarship/
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Štipendiá a granty
 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 27. február 2014 on-line na www.saia.sk
 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne

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

3 týždne

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.
 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne

Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.

Štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie)
Uzávierka: 1. február 2014
 letné kurzy flámskeho (holandského) jazyka, literatúry a kultúry

Letné kurzy sú určené pre cudzincov, ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk.
Uchádzači musia mať znalosti holandského jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré
sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium. Kurz sa koná v Gente od 27. júla do 15. augusta 2014.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch
 výskumné štipendiá

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum
v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/taalunie-scholarships-research

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 4. február 2014 on-line na www.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení
môžu byť študenti slovanských jazykov.
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 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: 25. február 2014 (odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.saia.sk
 krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
 dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)

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

školských programov

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

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

na spoločných projektoch

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

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 13. február 2014 on-line na www.saia.sk
 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

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

Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

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

Akadémia vied Českej republiky
Uzávierka: priebežne
 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov

Cieľom štipendia je získať pre pracoviská Akadémie vied ČR vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku
40 rokov. Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk Akadémie vied ČR. Žiadosti sa podávajú priebežne, posudzované sú
v 1. a 3. štvrťroku kalendárneho roka.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship_purkyne/index.html
 Mimoriadna podpora Akadémie vied ČR pre zahraničných bohemistov

Cieľom je podporiť výskum českého kultúrneho dedičstva, uľahčiť a zintenzívniť spoluprácu českých a zahraničných
vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom českého kultúrneho dedičstva, najmä v oblasti českého jazyka,
literatúry a dejín (predovšetkým dejín kultúry). Žiadosti podávajú riaditelia hostiteľských vedeckých pracovísk AV ČR.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/podpora_bohemiste/index.html
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 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR
v oblasti školstva
Uzávierka: 6. február 2014 on-line na www.saia.sk
 ročný študijný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 ročný výskumný pobyt

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: 2. december 2013
Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme je určené absolventom vysokých škôl na doktorandské štúdium na
hongkonských univerzitách. Poskytuje sa na 3 roky (výnimočne na 4 roky). Uchádzač musí najneskôr do 2. decembra 2013
podať predbežnú prihlášku v systéme Research Grants Council, aby získal referenčné číslo, ktoré musí uviesť v prihláške do
programu jednotlivých participujúcich univerzít. Tie majú na rok 2014/2015 stanovené uzávierky nasledovne:
City University of Hong Kong (10. december 2013), Hong Kong Baptist University (2. december 2013), Lingnan University
(3. december 2013), The Chinese University of Hong Kong (2. december 2013), The Hong Kong Institute of Education
(5. december 2013), The Hong Kong Polytechnic University (5. december 2013), The Hong Kong University of Science and
Technology (4. december 2013), The University of Hong Kong (2. december 2013). Podmienky prijatia na doktorandský
program stanovujú jednotlivé univerzity a sú zverejnené na ich webových stránkach.
Bližšie informácie: www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm, https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov
Uzávierka: 1. marec 2014
 Dlhodobé štipendiá (The Long-Term Scholarships)

Štipendiá sú určené študentom magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku
a kultúre, alebo štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom. Študenti bakalárskeho štúdia sa môžu uchádzať o štipendium iba
v prípade, ak študovali dánsky jazyk dva roky.
Zoznam inštitúcií, na ktorých sa môže štipendijný pobyt uskutočniť, je zverejnený na stránke dánskeho ministerstva vedy,
inovácií a vysokého školstva: http://fivu.dk (Education and institutions › Programmes supporting cooperation and mobility › The

Cultural Agreements programme › The Long Term Scholarships › Selected EU-countries, Iceland, Serbia, Switzerland and Turkey ›
List of Danish institutions offering Long Term Scholarships). Zoznam má byť aktualizovaný vo februári 2014.
 Letné kurzy dánskeho jazyka (Danish Summer Language Scholarship)

Štipendiá sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa chcú hlbšie venovať
dánskemu jazyku.
Zoznam kurzov má byť zverejnený vo februári 2014 na stránke dánskeho ministerstva vedy, inovácií a vysokého školstva:
http://fivu.dk (Education and institutions › Programmes supporting cooperation and mobility › The Cultural Agreements
programme › Danish Summer Language Scholarships › List of summer courses in Denmark)

Bližšie informácie: http://fivu.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-culturalagreements-programme
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 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.

Upozornenie Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR z 26. septembra 2013: Ministerstvo v súvislosti s aktuálnou
situáciou v Egypte odporúča občanom SR zvážiť nevyhnutnosť cestovania do Egypta, resp. zvážiť nevyhnutnosť cestovania do určitých
oblastí. Podrobnosti o aktuálnej situácii v Egypte na www.mzv.sk.

 FRANCÚZSKO
Eiffelove štipendiá excelentnosti
Uzávierka: 8. január 2014

Bourses d’Excellence Eiffel sú určené na magisterské a doktorandské štúdium pre najlepších študentov. Dĺžka poskytovania
štipendia pri magisterskom štúdiu závisí od jeho typu a môže byť 12 až 36 mesiacov, pri doktorandskom štúdiu maximálne
10 mesiacov.

Bližšie informácie: www.campusfrance.org/fr/eiffel a www.campusfrance.org/sites/default/files/vademecum_eiffel_2014-2015.pdf

 GRÉCKO
Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 31. január 2014
Štipendiá sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov,
postdoktorandov, umelcov, prekladateľov gréckej literatúry, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, postgraduálnych
študentov a doktorandov.
Bližšie informácie: www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php

 HOLANDSKO
OSN – letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo

(The United Nations International Law Fellowship Programme)
Uzávierka: 8. november 2013

Štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu je určené absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov, ktorí majú skúsenosti
v oblasti medzinárodného práva. Komunikačným jazykom odbornej školy, ktorá sa uskutoční od 30. júna do 8. augusta 2014,
bude francúzština.
Bližšie informácie: www.un.org/law/ilfp/

Štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie)
Uzávierka: 1. február 2014
 letné kurzy flámskeho (holandského) jazyka, literatúry a kultúry

Letné kurzy sú určené pre cudzincov, ktorí študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk.
Uchádzači musia mať znalosti holandského jazyka na minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré
sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium. Kurz sa koná v Zeiste od 14. júla do 2. augusta 2014.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch
 výskumné štipendiá

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum
v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/taalunie-scholarships-research
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 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy).
 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program.

Medzinárodný štipendijný program pre skúsených výskumníkov NEWFELPRO
Uzávierka: 4. marec 2014
Program NEWFELPRO (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia) umožňuje
zahraničným výskumníkom zo všetkých vedeckých oblastí získať štipendium na 12- a 24-mesačný výskumný pobyt
v Chorvátsku (Incoming fellowship scheme).
Bližšie informácie: www.newfelpro.hr

 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 islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka
Uzávierka: 1. február 2014

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka na Islandskej

univerzite od septembra 2014 do apríla 2015. Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo
iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku
do 35 rokov). Štipendijný program administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum).
Uchádzač o štipendium sa musí do 1. februára 2014 prihlásiť aj na štúdium na Islandskej univerzite: http://english.hi.is/
university/applications_study
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
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 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: 7. november 2013 on-line na www.saia.sk
 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov
 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov

2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu
Uzávierka: 31. december 2013
O 2- až 12-mesačný pobyt v rámci Visiting Professors Program sa môžu uchádzať vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo
výskumných ústavov. Pobyt sa uskutoční medzi októbrom 2014 a septembrom 2015.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting_prof_long_doc.html

 JAPONSKO
Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
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.
 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
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)
Japonská nadácia – Program intelektuálnej výmeny 2014 – 2015
Uzávierka: 2. december 2013
Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami
na poli humanitných a spoločenských vied a potrebujú pre svoju vedeckú činnosť previesť výskum týkajúci sa Japonska priamo
v tejto krajine.
Požadované dokumenty musia byť na adresu japonského veľvyslanectva doručené poštou alebo po dohovore s kultúrnou
sekciou osobne. Kandidát musí absolvovať na veľvyslanectve krátky pohovor. Termín doručenia prihlášky a následného
pohovoru je potrebné vopred si telefonicky dohodnúť na telefónnom čísle 02/5980 0101. Prihlášky zaslané e-mailom alebo
faxom veľvyslanectvo neakceptuje.
Bližšie informácie: www.jpf.go.jp, http://www.sk.emb-japan.go.jp/japan_foundation.html, culture@bv.mofa.go.jp

Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2014
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študenti dostávajú grant 15 000 eur na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý
bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa uskutoční od septembra 2014 do augusta 2015 a skladá sa
z týždňového seminára o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo
firme. O program sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie,
strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako
súčasť štúdia.
Bližšie informácie: http://www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.
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 JORDÁNSKO
Štipendiá ACOR pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2014
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka viacero štipendií,
o niektoré sa môžu uchádzať študenti/výskumní pracovníci akejkoľvek národnosti. Vysokoškolskí a postgraduálni študenti
a doktorandi sa môžu uchádzať o podporu účasti na projektoch archeologického výskumu v Jordánsku, ako Bertt and Sally de
Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, Pierre and Patricia Bikai Fellowship.
Bližšie informácie: http://www.acorjordan.org, www.bu.edu/acor/1page14-15.htm

 LUXEMBURSKO
Vzdelávacie prekladateľské stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. november 2013
Stáže (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti,
ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať
jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné
jazyky EÚ.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 13. február 2014 on-line na www.saia.sk
 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

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

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 27. február 2014 on-line na www.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom denného štúdia 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny
1 semester) a 2. stupňa VŠ vo veku maximálne 30 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk
potvrdený v akceptačnom liste.
 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt

Štipendium je určené interným doktorandom vo veku maximálne do 40 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný
dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.
 letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.
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Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 10. január 2014
V spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka Medzinárodný vyšehradský fond 10 dvojmesačných štipendií ročne
(výška štipendia je 2 000 eur) 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: www.osaarchivum.org; www.visegradfund.org/scholarships/osa/

Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 24. január 2014

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

Bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
Uzávierka: priebežne (spravidla od januára do októbra) on-line na www.saia.sk
Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný/pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom
odbore podľa typu štipendijného programu.
 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov
 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)
 1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného

štúdia na univerzite

 odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie

informácií o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom
médiu)

 prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)
 program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie

a manažmentu vzdelávania

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 31. január 2014 on-line na www.saia.sk
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt, ktorý je určený doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým

pracovníkom, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

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

študentom 2. stupňa VŠ a vysokoškolským učiteľom so základmi moldavského jazyka.
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 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 15. november 2013 on-line na www.saia.sk, zároveň aj on-line www.funding-guide.de (štipendiá pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty; štipendiá na celé doktorandské štúdium);
15. november 2013 v DAAD (štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry)
 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín, vrátane štipendií ERP

(European Recovery Programme) pre ekonómov – Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer
(10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

– Forschungskurzstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler (1 – 6 mesiacov)

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty

– Forschungsjahresstipendien für Doktoranden und Nachwuchswissenschaftler (7 – 10 mesiacov)

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

– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler (1 – 3 mesiace)

 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl – Stipendien zum Besuch von Hochschulsommerkursen

für fortgeschritttene Studierende

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD – Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

(1 – 3 mesiace)

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry – Studienstipendien für Künstler

DAAD – odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. február 2014 (pre odborné exkurzie a študentské praxe začínajúce sa po 1. júni 2014)
 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ na: http://www.daad.de/hochschulen/
kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html.

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ na http://www.daad.de/hochschulen/
kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html. DAAD hradí 30 eur na osobu na deň a poistenie.

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2013
Štipendiá BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) sú určené absolventom vysokej školy
a doktorandom na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku
700 eur alebo 860 eur (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane,
maximálne trikrát.
Bližšie informácie: www.bayhost.de

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 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 prijímania žiadostí je trikrát ročne
(koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
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Berlínsky program pre umelcov
Uzávierka: 1. január 2014

Berliner Künstlerprogramm umožňuje umelcom (sochárom, maliarom, spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta. Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia, vytvorenie
kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami kultúrneho života. Štipendisti dostanú štipendium na pokrytie životných
nákladov a budú mať zabezpečené ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).
Bližšie informácie: www.berliner-kuenstlerprogramm.de

Program Waltera Hallsteina – štipendium pre mladých a kvalifikovaných študentov
Uzávierka: 15. február 2014
Štipendium je určené pre mladých a kvalifikovaných študentov na semestrálny pobyt s cieľom spoznať právne, správne
a sociálne štruktúry spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko a Európskej únie. Štipendium je určené študentom, ktorí
študujú európske odbory.
Bližšie informácie: www.bw-stipendium.de

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 27. január 2014
Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré bakalárske
a magisterské kurzy. V roku 2014 sa uskutočnia od 21. júna do 1. augusta. Študenti škandinávskych štúdií sa môžu uchádzať
o štipendiá ISS Scandinavian Studies Scholarships. Slovensko patrí medzi krajiny, ktorých občania sú pri udeľovaní štipendia
uprednostnení. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).
Bližšie informácie: www.uio.no/english/studies/summerschool/

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk
Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu
poľského jazyka).
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ (ukončený

minimálne 1 semester) a študentov 2. stupňa VŠ

 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentov

2. stupňa VŠ

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ

(ukončený minimálne 1 semester), študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná
znalosť poľského jazyka. Prednosť majú slovakisti a polonisti

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. február a 15. júl (každoročne)
Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva

Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska

a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným
profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD.
Bližšie informácie: http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1
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 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2014 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) pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od
vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2014 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi
z prírodovedných odborov (vrátane medicíny a poľnohospodárskych vied)
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2014 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: 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 61 210 eur/rok alebo postdoktoranda-seniora
67 270 eur/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 eur. Program administruje
Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/projects/meitner.html

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 7. február 2014 on-line na www.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste.
 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Akceptačný alebo pozývací list je vítaný.
 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).
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 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 11. február 2014 on-line na www.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončených minimálne 4 semestre; rusisti 2 semestre) a študentom
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list (u študentov ruského jazyka je akceptačný list vítaný).
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.
 2-mesačná jazyková stáž

Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester) a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční
v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.
 1-mesačný letný kurz ruského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte
ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.
 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov,
ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy.
 celé magisterské štúdium (2 roky)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy.

 SLOVENSKO
Štipendium Radislava Matuštíka pre mladých kurátorov
Uzávierka: 17. január 2014
Cieľom projektu Galérie mesta Bratislavy je podpora mladých kurátorov a získanie kurátorskej praxe v galérii. Štipendium je
určené študentom magisterského štúdia umenovedných a umeleckých odborov vysokých škôl; interným doktorandom
a absolventom do troch rokov od ukončenia štúdia. Výstava víťazného projektu sa uskutoční v máji až júni 2014 v Galérii
aktualít Pálffyho paláca GMB.
Bližšie informácie: http://gmb.bratislava.sk/sk/content/stipendium-pre-mladych-kuratorov

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 20. február 2014 on-line na www.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku
do 26 rokov na štúdium a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa
akceptačný list.
 letná škola a seminár slovinského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy).
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 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou
krajinou JZR)
Uzávierka: 25. február 2013 on-line na www.saia.sk
 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre, študenti srbčiny minimálne 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk.
 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade

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

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 30. november 2013
 Štipendium pre postdoktorandov

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom na výskumný pobyt na prehĺbenie poznatkov
a uskutočnenie výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť.
V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 5 rokov. Uprednostnení budú
uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami.
Dĺžka pobytu je 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia o 6 mesiacov)
 Štipendium na študijný pobyt pre umelcov

Štipendium je určené študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom umeleckého zamerania. Pre uchádzačov platí veková hranica
35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium). Vyžaduje sa akceptačný list.
 Štipendium na výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom a výskumným pracovníkom na maximálne 12-mesačný pobyt. Pre uchádzačov platí
veková hranica 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium).

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku CERN na doktorandské štúdium
Uzávierka: 19. november 2013
Štipendium sa poskytuje uchádzačom zapísaným na doktorandské štúdium, resp. ktorí plánujú doktorandské štúdium (nemusí
byť určená výskumná téma) na 6- až 36-mesačný pobyt. Zameranie: prírodovedné, technické vedy, aplikované vedy s výnimkou
experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky. Podmienkou je dobrá znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka.
Po odoslaní elektronickej žiadosti bude uchádzačovi doručený potvrdzujúci e-mail, obsahujúci link na formulár „Report
o uchádzačovi – Report on candidate”. Tento link je potrebné preposlať aspoň jednej odporúčajúcej osobe (profesor alebo
vedúci z predchádzajúcej stáže).
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme

 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCKF)
Uzávierka: 15. január 2014
Cieľom nadácie je podpora výučby čínskeho jazyka a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných
krajín. Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom grantových programov (Ph.D. Dissertation Fellowship; CCK Post-Doctoral
Fellowship).
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/e-europeDDPD.htm
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 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 2014 (pobyty začínajúce sa v septembri 2014)
Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine.
Bližšie informácie: http://www.bfny.org/english/applicants.cfm.

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna
Uzávierka: posledný pracovný deň v mesiaci počas celého roka 2013
Cieľom programu Štipendií pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna (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 tvorivé voľno (sabbatical) na domácej inštitúcii 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

 USA
Stredoškolský štipendijný program
Uzávierka: 29. november 2013
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami

American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ and
Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia ponúka 1-ročné študijné pobyty na súkromných stredných školách v USA

a Veľkej Británii. Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných gymnázií (vek najviac 17 rokov v čase
podávania prihlášky). Štipendium zahŕňa školné, stravné, ubytovanie, vreckové a poistenie. Krytie nákladov na cestovné, víza
a časť vreckového vyžaduje finančnú spoluúčasť (sponzori, rodičia, a pod.).
Bližšie informácie: ww.osf.sk

Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. február 2014
Program spolupráce medzi EÚ a USA vo vysokoškolskom vzdelávaní, odbornom školení a výučbe podporuje špecifickú
európsku sekciu Fulbrightovho štipendijného programu. Táto sekcia poskytuje podporu ako pre jednosemestrálne, tak aj pre
celoročné štúdium výskumu a prednášok týkajúcich sa európskych záležitostí alebo vzťahov medzi EÚ a USA na akreditovaných
inštitúciách v Európe alebo USA. Program poskytuje štipendiá na výskum a/alebo postgraduálne štúdium a štipendiá pre
odborníkov v oblasti medzinárodného vzdelávania.
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.fulbright.be, www.fulbrightschuman.eu

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendiá Warburgovho inštitútu Londýnskej univerzity
uzávierka: 29. november 2013

The Warburg Institute ponúka doktorandom a postdoktorandom so zameraním na históriu a kultúru štipendiá na krátkodobé
pobyty, ktoré sa budú realizovať na School of Advanced Study v Londýne. Štipendiá sú určené doktorandom s minimálne

jedným rokom výskumu na dizertačnej práci a postdoktorandom maximálne 5 rokov od získania titulu PhD.
Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/
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Stredoškolský štipendijný program
Uzávierka: 29. november 2013
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami

American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ and
Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia ponúka 1-ročné študijné pobyty na súkromných stredných školách v USA

a Veľkej Británii. Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných gymnázií. Vek najviac 17 rokov
v čase podávania prihlášky (študenti narodení od 1. 3. 1997 do 31. 8. 1998). O HMC štipendium sa môžu uchádzať študenti,
ktorých rodičia v roku 2013 nedosiahnu kumulovaný hrubý príjem vyšší ako 25 000 GBP. Štipendium zahŕňa školné, stravné,
ubytovanie, vreckové a poistenie. Krytie nákladov na cestovné, víza a časť vreckového vyžaduje finančnú spoluúčasť (sponzori,
rodičia, a pod.).
Bližšie informácie: ww.osf.sk

Ročné stáže pre učiteľov a budúcich učiteľov
Uzávierka: 16. december 2013
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s Asociáciou riaditeľov súkromných
stredných škôl vo Veľkej Británii (HMC) realizuje program ročných stáží pre učiteľov. Program umožňuje učiteľom stredných,
prípadne základných škôl a študentom posledných ročníkov vysokých škôl s pedagogickým zameraním jednoročnú stáž na
súkromných školách vo Veľkej Británii, kde učia v angličtine aspoň jeden predmet iný ako anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.osf.sk

Inštitút pre strategický dialóg: Weidenfeld Scholarships & Leadership Programm
Uzávierka: 10. január 2014, 24. január 2014 (podľa kurzu)
Štipendiá umožňujú vynikajúcim absolventom vysokých škôl a mladým profesionálom absolvovať postgraduálne štúdium
na Univerzite v Oxforde. Uchádzači o štipendium musia mať bakalársky titul. Štipendium pokrýva školné a životné náklady.
Program administruje Inštitút pre strategický dialóg (Institute for Strategic Dialogue, ISD). Občania SR sa môžu uchádzať
v roku 2014 o štipendiá The Weidenfeld-Hoffmann Scholarship and Leadership Programme a The Weidenfeld-Roland Berger

Scholarship and Leadership Programme.

Bližšie informácie: www.strategicdialogue.org/programmes/education-and-leadership/weidenfeld-scholarships-and-leadershipprogramme/

Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky
Uzávierka: 31. január 2014
Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky

(Astronomy and Space Physics, Condensed Matter and Materials Physics, Energy, Particle Physics, Photonics, Physics and
Life Sciences, Nuclear and Plasma Physics) na 3,5-ročné doktorandské štúdium v Škótsku na niektorej z 8 univerzít združenia
(Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Heriot-Watt, St. Andrews, Strathclyde, University of the West of Scotland).
Bližšie informácie: http://apply.supa.ac.uk/.

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium
Uzávierka: 28. február 2014
Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské
vedy v období od júna 2014 do septembra 2016. Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač musí mať
doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou pre uchádzačov sú už nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej
univerzity.
Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/visiting.fellowships.html
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 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU
Od 11. do 17. novembra sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku.
Výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC a ďalšie
organizácie pri príležitosti TVT 2013 pripravujú sprievodné podujatia
ako dni otvorených dverí, prednášky, seminára, prezentácie, konferencie,
workshopy, besedy, výstavy a iné. Ich zoznam záujemcovia nájdu
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Sprievodné podujatia.

 BESEDA SO SLOVENSKÝMI A ZAHRANIČNÝMI ŠTIPENDISTAMI NŠP
EURAXESS Servisné centrum pre výskumných pracovníkov pri SAIA, n. o., v rámci akcií Týždňa vedy a techniky na
Slovensku organizuje besedu so slovenskými a zahraničnými štipendistami Národného štipendijného programu SR.
Uskutoční sa 11. novembra 2013 od 16:00 do 18:00 v Klube umelcov (Dostojevského rad 2, Bratislava).
Slovenskí a zahraniční výskumníci – bývalí a terajší štipendisti – sa pri neformálnej diskusii podelia o svoje
skúsenosti, rady, tipy a triky pri plánovaní štipendijného pobytu: ako postupovali pri hľadaní, oslovovaní
a komunikovaní s prijímajúcou univerzitou, aké problémy či príjemné skúsenosti mali štipendisti pri vybavovaní
a realizácii štipendijného pobytu, ako hodnotia zahraničné a slovenské univerzity, čomu sa vo svojom výskume
venujú, aké vidia rozdiely a podobnosti medzi slovenským a zahraničným univerzitným prostredím, ako sa
prispôsobili životu v cudzej krajine, a mnoho iného...
Bližšie informácie o aktivitách pripravovaných servisným centrom a regionálnymi pracoviskami SAIA sú zverejnené
na: http://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/euraxess-aktivity-pocas-tyzdna-vedy-a-techniky

 TVT 2013: Z AKTIVÍT REGIONÁLNYCH PRACOVÍSK SAIA
NITRA
Štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí (seminár), 12. november, 09:00 – 12:00
(Študentský domov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre, časť Nová doba, Trieda A. Hlinku 38)
Štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí (seminár), 14. november, 09:00 – 12:00
(Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave, Fakulta sociálnych vied, Bučianska 4/A)
ŽILINA
Cyklus vstupov v študentskom rádiu RAPEŠ v rámci relácie Štartér, denne 11. – 14. novembra,
19:00 – 20:00
Štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí (seminár), 12. november, 12:30
(Veľká poslucháreň budovy Detašovaného pracoviska Fakulty riadenia a informatiky Žilinskej univerzity
v Prievidzi, Bakalárska 2)
Ako získať štipendium na študijný pobyt a/lebo jazykový kurz v zahraničí (seminár),
13. november, 15:00 (Verejná knižnica Michala Rešetku v Trenčíne, Hasičská 1)
Štipendiá na štúdium do celého sveta! (prezentácia), 14. november, 08:50 (Detašované pracovisko Vysokej
školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Žiline, Legionárska 8203/2)
Ako na to? (beseda so zahraničnými štipendistami Národného štipendijného programu na slovenských
univerzitách), 14. november, 14:00 (Univerzitná knižnica Žilinskej univerzity v Žiline,
Ul. vysokoškolákov 24)
BANSKÁ BYSTRICA
Pobyt v zahraničí zadarmo? (workshop), 11. november, 15:00 (Štátna vedecká knižnica Univerzity Mateja
Bela v Banskej Bystrici, Lazovná 9)
Štipendium, mobilita a výskum – čo majú spoločné? (beseda), 12. november, 16:00 (rektorát Technickej
univerzity vo Zvolene, zasadačka, Ul. T. G. Masaryka 24)
Čo ponúka EURAXESS a SAIA výskumníkom? (seminár), 13. november (Centrum vedy a výskumu,
zasadačka, Univerzita Mateja Bela, Cesta na amfiteáter 1)
KOŠICE
Informačný deň so SAIA (seminár), 12. november, 14:00 – 15:00 (Prírodovedecká knižnica UPJŠ v Košiciach,
Park Angelium 9)
PREŠOV
Štipendiá na študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí (seminár), 13. november, 16:00
(Knižnica P. O. Hviezdoslava v Prešove, Levočská 1)
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Seminár ACA (Academic Cooperation Association): Mobility windows and the internationalisation
of the curriculum
5. december 2013, Brusel, Belgicko (zvýhodnená registrácia do 14. novembra 2013)
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=687

 Konferencia Revolúcia v medzinárodnom vysokoškolskom vzdelávaní: dopad na mobilitu,
kvalifikácie, siete (The international higher education revolution: Impacts on mobility,
qualifications, networks)
11. – 12. december 2013, Londýn, Veľká Británia
Konferencia organizácie The Observatory on Borderless Higher Education zameraná na súčasné trendy v on-line
vzdelávaní.
Bližšie informácie: http://www.obhe.ac.uk/conferences/confflyer_dec13

 Deň akademickej mobility a internacionalizácie IV
12. december 2013, Bratislava (Hotel Park Inn Danube, Rybné námestie 1)
Cieľom podujatia, ktoré pripravuje SAIA, n. o., v spolupráci s partnerskými organizáciami, je poskytnúť
pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú medzinárodnej spolupráci
a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie o nových politikách, zmenách v legislatíve a podporných
programoch na Slovensku, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch v oblasti ich pôsobenia.
Štvrtý ročník podujatia sa zameriava najmä na oblasť rozvoja ľudských zdrojov vo vysokoškolskom vzdelávaní
a vede z pohľadu internacionalizácie vysokých škôl, ako aj problematike spoločných študijných programov
a ich akreditácie na Slovensku. Keďže v roku 2014 štartujú programy EK Horizont 2020 a Erasmus+, ako aj nové
obdobie OP Vzdelávanie a OP Výskum a vývoj, jeden blok bude venovaný aktuálnym informáciám o nich.
Program Dňa akademickej mobility a internacionalizácie je rozdelený do troch blokov: 1. Zamestnávanie cudzincov
v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu a počas štúdia; 2. Spoločné študijné programy a ich akreditácia; 3. Aktuálny
vývoj v programoch podporujúcich mobilitu študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov
a internacionalizáciu vysokých škôl.
Bližšie informácie: www.saia.sk/sk/konferencie/damai4/

 ESOF 2014 (EuroScience Open Forum) – Veda stavia mosty
21. – 26. jún 2014, Kodaň, Dánsko
Najväčšie interdisciplinárne, celoeurópske stretnutie zamerané na výskum a inovácie, ktoré sa organizuje každé
dva roky. Stretávajú sa na ňom špičkoví vedci, mladí výskumníci, podnikatelia, zástupcovia verejnej správy, médií
a verejnosti, aby diskutovali o nových objavoch a budúcom smerovaní vo výskume, podporili dialóg o úlohe vedy
a techniky v spoločnosti, stimulovali verejný záujem a diskusiu o vede a technike.
Bližšie informácie: http://esof2014.org/

 SÚŤAŽ O ROČNÝ ŠTUDIJNÝ POBYT V AUSTRÁLII
Záujemcovia o štúdium v Austrálii môžu v rámci súťaže „Win your Future Unlimited“ vytvorením originálnej on-line
pohľadnice vyhrať ročný študijný pobyt s krytím všetkých nákladov spojených so štúdiom, pobytom, dopravou
a poistením. Súťaže sa môžu zúčastniť cudzinci, ktorí budú mať 5. decembra 2013 minimálne 18 rokov
a 5. decembra 2014 maximálne 30 rokov, a ktorí neštudujú a neštudovali v Austrálii. Uzávierka súťaže je
18. novembra 2013.
Bližšie informácie: www.futureunlimited.com.au.
komerčná informácia
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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.

 Veľtrh vzdelávania a pracovných príležitostí PRO EDUCO & PRO JOB 2013
19. až 22. november 2013, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk/

 BEST3, 21. – 24. november 2013, Salzburg, Rakúsko
Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 International Education Exhibition, november 2013, Pakistan
Karáčí (23. až 24. november), Lahore (26. až 27. november)
Bližšie informácie: www.theinternationaladmissions.com/admissionsexpo

 Saco (Sveriges akademikers centralorganisation) Student Fairs, november/december 2013, Švédsko
Stockholm (28. až 30. november), Malmö (4. december)
Bližšie informácie: http://www.saco.se/en/saco-student-fairs/

 Veľtrh vzdelávania Studia
3. až 4. december 2013, Helsinki, Fínsko
Bližšie informácie: http://www.messukeskus.com/Sites2/Studia/en/Pages/default.aspx

 Veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2014
28. až 29. január 2014, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Veľtrh práce Profesiadays

5. až 6. marec 2014, Bratislava
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Edufairs, apríl 2014, Turecko
Ankara (22. apríl), Izmir (24. apríl), Istanbul (26. a 27. apríl)
Bližšie informácie: www.edufairs.net

 BEST3, 6. – 9. marec 2014, Viedeň, Rakúsko
Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2014, Pobaltie
Vilňus, Litva (20. marec), Riga, Lotyšsko (22. marec), Tallin, Estónsko (23. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/?lnk=news/1/178

 DNI OTVORENÝCH DVERÍ PRE MATURANTOV NA VYSOKÝCH ŠKOLÁCH
Slovenské vysoké školy pre záujemcov o vysokoškolské štúdium každoročne pripravujú Dni otvorených dverí
pre maturantov. Informácie o nich okrem svojich webových stránok zverejňujú aj na Portáli vysokých škôl.
V čase uzávierky tohto čísla tu boli zverejnené termíny Dní otvorených dverí na týchto fakultách:
2013
12. november

Fakulta prírodných vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

13. november

Letecká fakulta, Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

20. november

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline

21. november

Fakulta dramatických umení, Akadémia umení v Banskej Bystrici

2. december

Fakulta sociálnych vied, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

13. december

Fakulta informatiky a informačných technológií, Slovenská technická univerzita v Bratislave

17. december

Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove
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2014
14. január

Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

16. január

Drevárska fakulta, Technická univerzita vo Zvolene

17. január

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

24. január

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

25. január

Pedagogická fakulta, Univerzita Komenského v Bratislave

28. január

Fakulta elektrotechniky a informatiky, Slovenská technická univerzita v Bratislave

3. február

Jesseniova lekárska fakulta Univerzity Komenského, Martin

4. február

Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky, Technická univerzita vo Zvolene

6. február

Podnikovohospodárska fakulta Ekonomickej univerzity so sídlom v Košiciach
Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

7. február

Obchodná fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu, Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta hospodárskej informatiky, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ústav medzinárodných programov, Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta ekonomiky a manažmentu, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta biotechnológie a potravinárstva, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Elektrotechnická fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky (Detašované pracovisko, Prievidza), Žilinská univerzita v Žiline

8. február

Pedagogická fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

11. február

Strojnícka fakulta, Žilinská univerzita v Žiline
Pravoslávna bohoslovecká fakulta, Prešovská univerzita v Prešove

12. február

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

14. február

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky, Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta masmediálnej komunikácie, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

20. február

Fakulta stredoeurópskych štúdií, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozofická fakulta, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Reformovaná teologická fakulta, Univerzita J. Selyeho v Komárne

28. február

Fakulta humanitných vied, Žilinská univerzita v Žiline

20. marec
6. máj

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

Zdroj: www.portalvs.sk
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