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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V INDII 

Indická republika
Štátne zriadenie: federálna republika
Administratívne územné členenie: 28 štátov  
a 7 zväzových území
Hlavné mesto: Naí Dillí (New Delhi)
Úradné jazyky: hindčina, angličtina a 21 miestnych jazykov 
Z histórie
Vznik civilizácie v povodí rieky Indus sa datuje už od 5. tisícročia 
pred n. l. Árijské kmene sa na územie dnešnej Indie presunuli zo 
severozápadu v období 1 500 rokov pred n. l. a zlúčením  
s pôvodnými Drávidmi vznikla klasická indická kultúra. Ríša 
Maurjov a následne dynastia Guptovcov zjednotili veľkú časť 
Indie. Po islamských inváziách zo strednej Ázie a Perzie (7. až 
12. storočie) väčšina severnej a strednej Indie sa dostala pod 
nadvládu Dillíjskeho sultanátu a neskôr pod Mughalskú dynastiu, 
ktorá postupne rozšírila svoju vládu na väčšinu Indického 
subkontinentu. V 16. storočí začali do Indie prenikať Európania, 
využívali situáciu, keď proti sebe bojovali jednotlivé kráľovstvá,  
a vytvárali tu svoje kolónie. V 19. storočí väčšina indického 
územia spadala pod správu Britského impéria, v 20. storočí 
viedol nenásilný boj za nezávislosť Mahatma Gándhí, známy aj 
ako „Otec národa“. Nenásilné hnutie odporu vyvrcholilo v roku 
1947, keď India získala nezávislosť.  
V roku 1950 bola vyhlásená republika.
Bližšie informácie o Indii záujemcovia nájdu napríklad na stránke 
Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR  
(www.mzv.sk; Cestovanie a konzulárne informácie/Štáty sveta), 
na portáli indickej vlády http://india.gov.in alebo na  www.india-
tourism.com, kde je aj interaktívna mapa Indie.

Vstupnou bránou pre záujemcov o vysokoškolské štúdium v Indii 
môžu byť aj portály Štúdium v Indii www.studyinindia.ind.in,  
www.study-in-india.in, stránka Sekcie vysokého školstva 
ministerstva rozvoja ľudských zdrojov http://mhrd.gov.in/higher_
education# alebo vládny Indický národný portál/National Portal of 
India india.gov.in/topics/education/higher

Vzdelávací systém v Indii je často označovaný ako jeden  
z hlavných faktorov hospodárskeho rastu Indie. V súčasnosti 
sa na vysoké školy dostane vyše 12 % absolventov indických 
stredných škôl, pričom vláda by chcela toto číslo zvýšiť 
v priebehu niekoľkých rokov na 30 %. Čo sa týka počtu 
študentov, je indický systém vysokoškolského vzdelávania 
po Číne a USA tretí najväčší na svete. V počte vzdelávacích 
inštitúcií je však India na prvom mieste – s vyše 33-tisíc 
vysokoškolskými zariadeniami.  

V 2011 roku bolo v Indii  
42 centrálnych univerzít,  
275 štátnych univerzít,  
130 vysokých škôl univerzitného 
typu (Deemed Universities),  
90 súkromných univerzít,  
5 vysokých škôl zriadených 
samostatným zákonom,  
33 vysokých škôl národného 
významu, ako aj 33 000 
súkromných a štátnych vysokých 
škôl, vrátane 1 800 vysokých škôl 
pre ženy (Women´s colleges). 
V indickom vysokoškolskom 
systéme sa kladie dôraz na vedu 
a technológie. Indické vysoké 
školstvo pozostáva z veľkého 
počtu technických inštitútov, ako 
aj vysokých škôl s diaľkovým 
štúdiom. Na tieto inštitúcie 
dohliada Rada pre diaľkové 
štúdium (Distance Education 
Council). Najväčšou  
tzv. otvorenou univerzitou na svete, na ktorej sa študuje 
diaľkovo, prípadne prostredníctvom on-line kurzov, je Otvorená 
univerzita Indiry Gándhiovej (Indira Gandi National Open 
University). Študuje na nej približne 3,5 milióna študentov  
z celého sveta, iba v Indii má vyše 150 pobočiek. Štúdium je 
určené prevažne pre sociálne slabšie skupiny obyvateľstva, 
ktoré si nemôžu dovoliť štúdium na klasickej univerzite. 
Niektoré vysoké školy, ako napríklad Indický technologický 
inštitút (Indian Institutes of Technology), Indický inštitút 
manažmentu (Indian Institutes of Management), Národný 
technologický inštitút (National Insitute of Technology)  
a Univerzita Džaváharlála Néhrúa (Jawaharlal Nehru University) 
sú vďaka vysokému štandardu vzdelávania celosvetovo 
uznávané. Indický technický inštitút má ročne okolo 8 000 
absolventov. 

Systém vysokého školstva v Indii je v porovnaní so slovenským 
komplikovanejší.

Základné členenie univerzít:
1. Centrálne a štátne univerzity – staršie univerzity 
sú financované priamo ministerstvom rozvoja ľudských 
zdrojov (Ministry of Human Resourse Development), novšie 
zakladajú a financujú vlády jednotlivých štátov federácie, 
2. Univerzity/vysoké školy univerzitného typu 
(Deemed Universities) – majú ten istý akademický štatút  
a privilégiá ako univerzity,  
3. Vysoké školy národného významu (Institutions 
of National Importance) – boli zriadené zákonom a sú 
financované zo zdrojov centrálnej vlády. 

Zákony upravujúce vysokoškolské vzdelávanie v Indii, ako 
aj zákony, ktorými boli zriadené niektoré vysoké školy, sú 
zverejnené stránke http://mhrd.gov.in/acts_rules_new

Sekcia vysokého školstva 
ministerstva rozvoja 
ľudských zdrojov  
v súčasnosti sleduje stav 
indického vysokého školstva. 
Predbežná správa All India 
Survey on Higher Education 
za roky 2010 – 2011 je 
zverejnená na stránke  
http://mhrd.gov.in.

http://www.studyinindia.ind.in
http://www.study-in-india.in/
http://mhrd.gov.in/higher_education#
http://mhrd.gov.in/higher_education#
http://india.gov.in/topics/education/higher
http://mhrd.gov.in/acts_rules_new
http://mhrd.gov.in/sites/upload_files/mhrd/files/All%20India%20Survey201011Book_2.pdf
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Klasifikácia vysokých škôl (Colleges)
Vysoké školy sa delia do viacerých skupín na základe typu 
poskytovaných kurzov (profesné/odborné), zriaďovateľa 
(súkromné/štátne) alebo na základe vzťahu k univerzite 
(pridružené/patriace priamo pod univerzitu).

1. Vysoké školy patriace priamo pod univerzitu – tieto 
VŠ sú riadené priamo zastrešujúcou univerzitou a väčšinou 
sa nachádzajú aj v areáli univerzity. 
2. Štátne vysoké školy – sú riadené priamo vládami 
jednotlivých štátov federácie. 
3. Odborné vysoké školy (Professional Colleges) – sú 
zamerané na štúdium medicíny, strojárstva a manažmentu. 
Sú financované a riadené štátom, alebo súkromným 
sektorom. 

Indické univerzity a vysoké školy poskytujú vysokoškolské 
vzdelanie v troch stupňoch:

1. stupeň (undergraduate) – trvá väčšinou 3 roky  
a končí sa bakalárskym diplomom. Štúdium v odboroch 
ako strojárstvo, medicína, zubné lekárstvo a farmácia trvá 
zvyčajne od 4 do 5,5 roka. 

2. stupeň (postgraduate) – trvá väčšinou 2 roky. 
Niektoré univerzity ponúkajú aj kratšie kurzy, napríklad 
v odboroch poľnohospodárstvo alebo informačné 
technológie. Dĺžka štúdia záleží na konkrétnej univerzite.

3. stupeň (PhD.) – štúdium je možné absolvovať iba 
na vysokej škole, ktorá spadá priamo pod univerzitu. 
Štúdium zahŕňa výskum a intenzívnu spoluprácu s vedúcim 
dizertačnej práce. 

Zoznam vysokoškolských inštitúcií patriacich pod Sekciu vysokého 
školstva ministerstva rozvoja ľudských zdrojov, ako sú napríklad 
centrálne univerzity, je zverejnený na stránke sekcie
http://mhrd.gov.in/autonomous_organisations?tid=22  

Život študentov v Indii
Väčšina zahraničných študentov si chváli príjemnú a srdečnú 
atmosféru, ako aj pohostinnosť Indov, s ktorými si vytvárajú 
celoživotné priateľstvá.

Životné náklady
Životné náklady v Indii sú veľmi nízke. Väčšine zahraničných 
študentov vystačí 150 eur na mesiac.

Študentské internáty
Mnohé univerzity majú pre svojich študentov vlastné internátne 
zariadenia. Väčšina z nich je určená pre indických študentov, 
ktorí si nemôžu dovoliť drahé ubytovanie. Internáty poskytujú 
síce lacné a bezpečné ubytovanie, pre ubytovaných však existujú 
viaceré pravidlá a obmedzenia, na aké zahraniční študenti 
nemusia byť zvyknutí.

Prenájom bytu
Študenti si môžu prenajať byt. Vo všeobecnosti platí, že prvé 
nájomné sa uhrádza spolu so zálohou. Tá býva spravidla vo 
výške desiatich mesačných nájmov.
Stravovanie
Indická kuchyňa je rôznorodá. Základom sú koreniny, ktoré sa 
používajú na zvýraznenie chuti jedla. V niektorých častiach Indie 
môžu mať zahraniční študenti problém nájsť mäsité jedlá, keďže 
väčšina Indov sú vegetariáni.

Zamestnanie
Zahraničným študentom nie je umožnené pracovať.

Zoznamy indických vysokoškolských inštitúcií nájdu záujemcovia aj 
na portáli http://www.studyguideindia.com

Podmienky na prijatie

Na väčšinu odborov sa študenti môžu hlásiť priamo na 
univerzitách/vysokých školách. Výnimku tvoria technické odbory, 
medicína, farmácia a MBA. U týchto odborov sú stanovené kvóty 
pre zahraničných študentov, preto je nutné najprv kontaktovať 
Veľvyslanectvo Indickej republiky v Bratislave. 
Základnou podmienkou je ukončenie príslušného vzdelania 
– strednej školy pri uchádzaní sa o prijatie do bakalárskeho 
programu, bakalárskeho stupňa pri uchádzaní sa o prijatie na 
magisterské štúdium a získanie magisterského diplomu pri 
žiadosti o prijatie na doktorandské štúdium.
Indické univerzity neuznávajú automaticky diplomy získané  
v zahraničí. Väčšina vyžaduje ekvivalenciu Asociáciou indických 
univerzít (Association of Indian University) ešte pred podaním 
prihlášky. Ide o spoplatnenú službu. Bližšie informácie, 
ako aj informácie o dokladoch o vzdelaní a certifikátoch 
štandardizovaných testov, ktoré univerzity akceptujú ako 
ekvivalent indickej maturity, sú zverejnené na stránke asociácie 
(http://www.aiuweb.org/Evaluation/evaluation.asp).
Indické univerzity si samy stanovujú termíny podávania 
prihlášok a ďalšie podmienky prijatia – môže ísť o prijímacie 
skúšky, požadované materiály a pod. Na väčšinu univerzít, ktoré 
ponúkajú študijné programy v angličtine (aj) pre cudzincov, sa 
prihlášky podávajú on-line a platí sa manipulačný poplatok.

Štúdium cudzincov
Cudzinci môžu v Indii študovať buď ako štipendisti indickej 
vlády v rámci rôznych programov, alebo ako samoplatcovia.

Školné
Na indických univerzitách a vysokých školách sa platí školné. 
Kým na štátnych školách sa pohybuje od 6- do 12-tisíc rupií 
(cca 85 – 170 €), na súkromných školách je priemerne 60-tisíc 
rupií (cca 850 €) a pohybuje sa od 40- do 150-tisíc rupií ročne 
(cca 560 – 2 100 €).

Jedna z najlepších polytechnických škôl sveta – Indian Institute 
of Technology – v januári tohto roka oznámila, že od septembra 
2013 zvyšuje školné. Z 50-tisíc vzrastie na 90-tisíc rupií (teda  
z asi 700 € na 1 270 €). 

http://mhrd.gov.in/autonomous_organisations?tid=22
http://www.studyguideindia.com
http://www.aiuweb.org/Evaluation/evaluation.asp
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V INDII 
 Štipendiá indickej vlády (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.saia.sk)

Oprávnený uchádzač Podmienky 
v čase podávania žiadosti Poznámky Prijímajúca strana poskytuje

celé bakalárske/magisterské/doktorandské štúdium 
uzávierka: spravidla v januári

bakalárske štúdium:
● študent posledného ročníka  
   SŠ 
● absolvent SŠ

magisterské štúdium:
● študent 1. stupňa VŠ 
   (v poslednom ročníku)
● absolvent 1. stupňa VŠ

doktorandské štúdium:
● študent 2. stupňa VŠ
   (v poslednom ročníku)
● absolvent 2. stupňa VŠ

● anglický jazyk ● cestovné náklady hradí  
   štipendista
● začiatok akademického roka  
   je 1. augusta 
● zoznam univerzít je  
   súčasťou prihlášky
● súčasťou výberu je  
   osobný pohovor 

● štipendium 2 500 – 4 000 Rs./mes.  
   podľa stupňa a typu štúdia 
● jednorazový príspevok na neočakávané  
   výdavky 3 000 – 12 500 Rs./rok 
● ubytovanie 
● školné poplatky 
● príspevok na záverečnú prácu
● zdravotné náklady
● exkurzie

ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre                                             
uzávierka: spravidla v apríli

● záujemcovia o štúdium 
   hindského jazyka

● občan SR 
● 12 rokov ukončenej 
   školskej dochádzky  
● vek od 21 do 35 rokov  
● dobrá znalosť 
   angličtiny 
● základy hindčiny vítané

● ubytovanie je zabezpečené  
   v hosteli (za 250 rupií  
   mesačne), v ktorom je  
   povinné bývanie  
● v hosteli je podávaná výlučne 
   vegetariánska strava

● 3 500 rupií mesačne 
● jednorazový príspevok 1 000 rupií  
   na knihy 
● spiatočnú letenku 
● dopravu z letiska do Agry

Program ITEC – odborný kurz (min. 2 týždne), napr. anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, IT kurzy atď. 
uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu

● zamestnanec štátnej alebo 
   verejnej správy, obchodnej 
   alebo priemyselnej komory
● vysokoškolský učiteľ  
● vedecký pracovník

● ukončené VŠ vzdelanie
● aktívna znalosť 
anglického jazyka
● 5-ročná pracovná 
skúsenosť
● vek 25 – 45 rokov
● zdravotná spôsobilosť

● zoznam kurzov je na  
   http://itec.mea.gov.in 
● uchádzač si vyberá jeden  
   z ponúkaných kurzov (musí si 
   zistiť, či kurz spadá do 
   štipendijného programu ITEC)

● spiatočnú letenku 
● školné
● ubytovanie
● zdravotnú starostlivosť
● vreckové
● príspevok na knihy a študijnú  
   cestu

Štúdium tradičného indického tanca a hudby
uzávierka: spravidla v júni

● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● iné

● štipendium 
● jednorazový príspevok na neočakávané 
   výdavky 
● ubytovanie
● školné poplatky
● príspevok na záverečnú prácu
● zdravotné náklady
● exkurzie

 Národný štipendijný program na podporu mobilít 

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia (minimálne 1 semester/trimester, maximálne jeden 
    akademický rok)
 štipendiá pre doktorandov (1 až 12 mesiacov)
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov  
     a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá NŠP sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty. 
Uzávierka: 30. apríl 2013 on-line na www.stipendia.sk

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
www.stipendia.sk
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50 najlepších indických univerzít podľa rankingu
India Today 2012
1. Delhi University, Delhi
2. Banaras Hindu University, Varanasi
3. University of Calcutta
4. Jawaharlal Nehru University, Delhi
5. Aligarh Muslim University, Aligarh
6. Osmania University, Hyderabad
7. University of Madras, Chennai
8. University of Allahabad, Allahabad
9. University of Hyderabad, Hyderabad
10. Jamia Millia Islamia, Delhi
11. Pondicherry University, Puducherry
12. University of Mysore, Mysore
13. Andhra University, Visakhapatnam
14. Maharaja Sayajirao University of Baroda, Vadodara
15. University of Lucknow, lucknow
16. North Eastern Hill University, Shillong
17. Goa University, Panaji
18. Guru Nanak Dev University, Amritsar
19. Madurai Kamaraj University, Madurai
20. Bangalore University, Bangalore
21. Karnatak University, Dharwad
22. Jain University, Bangalore
23. Birla Institute of Technology and Science, Pilani
24. Gauhati University, Guwahati
25. Symbiosis International University, Pune
26. Visva Bharati, Birbhum
27. Sant Gadge Baba Amravati University, Amravati
28. Mahatma Gandhi University, Kottayam
29. Punjabi University, Patiala
30. Burdwan University, Bardhaman
31. Christ University, Bangalore
32. Mangalore University, Mangalore
33. Kurukshetra University, Kurukshetra
34. University of Kerala, Thiruvananthapuram
35. Amity University, Noida
36. Ranchi University, Ranchi
37. Kakatiya University, Warangal
38. Sri Venkateswara University, Tirupati
39. Bharathidasan University, Tiruchirappalh
40. Utkal University, Bhubaneswar
41. Himachal Pradesh University, Shimla
42. Dr Babasaheb Ambedkar Marathwada University, 
      Aurangabad
43. Banasthali Vidyapith, Jaipur
44. SRM Institute of Science and Technology, Chennai
45. Assam University, Silchar
46. University of Calicut, Malappuram
47. Bharati Vidyapeeth, Pune
48. Patna University, Patna
49. Cochin University of Science and Technology, Kochi
50. Mahatma Gandhi Kashi Vidyapeeth, Varanasi
Zdroj: http://indiatoday.intoday.in/story/india-today-universities-ranking-

2012-delhi-university-tops/1/189290. html

NAJLEPŠIE INDICKÉ UNIVERZITY/VYSOKÉ ŠKOLY

V najznámejších svetových rebríčkoch najlepších univerzít mala 
India po jednom zástupcovi. V Academic Ranking  
of World Universities bol v roku 2012 na 301. až 400. mieste 
Indický vedecký inštitút v Banglore (Indian Institute of 
Science, Banglore, www.iisc.ernet.in) a v The Times Higher 
Education World University Rankings 2012 – 2013 bol na 
251. až 275. mieste Indický technologický inštitút  
v Bombaji (Indian Institute of Technology, Bombay,  
www.iitb.ac.in).
Od roku 2010 zverejňuje ranking 50 najlepších indických 
univerzít denník India Today (http://indiatoday.intoday.in).   

Informácie o štúdiu v Indii záujemcovia nájdu na Indickom 
národnom portáli india.gov.in, ako aj na stránke Veľvyslanectva 
Indickej republiky v SR www.indianembassy.sk

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY 

http://mhrd.gov.in/higher_education – Sekcia 
vysokoškolského vzdelávania ministerstva rozvoja ľudských 
zdrojov

www.ugc.ac.in/ – University Grants Commission, zoznamy 
vysokoškolských inštitúcií 
http://india.gov.in – Indický národný portál
www.iccrindia.net – Indická rada pre kultúrne vzťahy, 
informácie o štipendiách (Cultural Exchange Programme) 
www.icssr.org – Indická rada pre výskum v oblasti 
spoločenských vied
www.indianembassy.sk – Indické veľvyslanectvo v Bratislave

http://india.gov.in/topics/education/higher
http://india.gov.in/topics/education/higher
http://www.indianembassy.sk
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy 
štipendií a grantov na www.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je 
možné podať žiadosť. 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 2013 on-line na www.stipendia.sk 

V rámci programu sa poskytujú nasledujúce typy podpory:

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 
 štipendiá pre doktorandov
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov  
     a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS

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

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, 
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceepus.info

Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta 
Uzávierka: 15. apríl 2013

Cieľom grantového programu 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 prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania 
(bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých 
akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička 
Uzávierka: 10. máj 2013 (letné školy 2013 a pobyty počas zimného semestra akademického roka 2013/2014)

Štipendijný program poskytuje štipendiá na študijné pobyty, stáže, výskumné pobyty a letné školy kdekoľvek  
v Európe a v Turecku študentom alebo doktorandom s trvalým pobytom v SR študujúcim v odboroch: právo, ekonómia, 
informačné technológie, technické odbory, prírodné vedy a medicína. 
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=301
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.nadaciatatrabanky.sk
http://www.nadaciaspp.sk/index.php?sid=17&lang=sk#top
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OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske 
systémy (CRP) na rok 2014 – vedecké štipendiá
Uzávierka: v septembri 2013, výzva má byť zverejnená v krátkom čase

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

 AUSTRÁLIA

Endeavour Awards – vládne štipendiá na rok 2014
Uzávierka: 30. jún 2013

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

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

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

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

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

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

 prednáškový a/alebo študijný  a/alebo výskumný pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky a/alebo tvorby 
     školských programov   

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a odborníkom v oblasti pedagogiky, ktorí ovládajú úradný jazyk 
(novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky jazyk.

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

 7-dňový pobyt pre vedeckých pracovníkov za účelom účasti na kongresoch, kolokviách alebo za účelom práce 
    na spoločných projektoch 

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

http://www.oecd.org/tad/crp/researchfellowshipsandconferencesponsorship-co-operativeresearchprogramme.htm
http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/InformationForInternationalApplicants/Pages/default.aspx
http://www.go8.edu.au/university-staff/programs-_and_-fellowships-1/go8-european-fellowships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=93
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=94
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=95
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 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 31. máj 2013 on-line na www.saia.sk 

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

Medzinárodná vedecko-technická spolupráca:  Spoločné projekty pracovísk z ČR a SR
Uzávierka: 30. máj 2013

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

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

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

 ČÍNA
Štipendiá čínskej vlády pre študentov z krajín Európskej únie (EU Window)
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Štipendiá čínskej vlády EU Window sú určené občanom členských krajín Európskej únie na ročné štúdium v Číne. 
Uchádzač o štipendium na Chinese training program musí mať maturitu a byť vo veku do 35 rokov, uchádzač  
o general scholar program musí mať absolvované najmenej dva roky bakalárskeho štúdia a byť vo veku do 45 rokov  
a o senior scholar program musí mať minimálne magisterský titul alebo mať minimálne akademický titul docent a byť vo 
veku do 50 rokov. Uchádzač o štipendium sa musí pred podaním žiadosti registrovať na http://laihua.csc.edu.cn. 
Bližšie informácie o štipendiách sú zverejnené na stránke Čínskej štipendijnej rady (CSC):  
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2049

 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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/cesko/slovensko-cesko-2013
http://www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh
http://laihua.csc.edu.cn
http://www.csc.edu.cn/laihua/scholarshipdetailen.aspx?cid=97&id=2049
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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Štipendijný pobyt na štúdium arabského jazyka 
Uzávierka: jún 2013

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

 FÍNSKO 

Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni 
Uzávierka: 30. apríl (na jesenný semester), 31. október (na jarný semester)

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

 FRANCÚZSKO 

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

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

 HOLANDSKO
Stáže na Medzinárodnom kriminalistickom súde v Haagu (ICC) 
Uzávierka: 1. máj 2013 a 1. november 2013 

 
Medzinárodný kriminalistický súd v Haagu umožňuje kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať  
3- až 6-mesačnú stáž v niektorom z orgánov súdneho dvora. Kandidáti si môžu vybrať z troch programov:

1. Presidency and Chambers (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. medzinárodných vzťahov, politických 
vied, histórie, diplomacie, manažmentu, žurnalistiky, sociálnej psychológie a príbuzných disciplín; vyžaduje sa znalosť 
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
2. Office of the Prosecutor (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. histórie, medzinárodných vzťahov, 
politických vied, žurnalistiky, tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, 
manažmentu ľudských zdrojov, psychológie, administratívnych vied a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť 
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
3. Registry (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, medzinárodných vzťahov, politických vied, žurnalistiky, 
tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov, 
psychológie a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť 
arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny). 

Bližšie informácie: www.icc-cpi.int (Recruitment » Internships and visiting professionals)

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=544
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_to_masters_students_in_finnish
http://www.apvv.sk
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/francuzsko/slovensko-francuzsko-2013
http://www.campusfrance.org/fr/stefanik
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 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 30. apríl 2013 on-line na www.saia.sk 

 
 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. 

 INDIA

Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.saia.sk

Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné  
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej 
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov  
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka.  
Zoznam kurzov je zverejnený na http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz 
spadá do štipendijného programu ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, 
vreckové, príspevok na knihy a študijnú cestu. 

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

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

 
 štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College)   

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

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

Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: žiadosti predkladá prijímajúca inštúcia alebo nominačná autorita v stanovených termínoch (uchádzač by mal 
poskytnúť vyžadované podklady najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu)

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

2013 – 2014: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2013/appli_long_2013.html
2014 – 2015: 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)

2013 – 2014: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2013/appli_short_2013.html
2014 – 2015: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://itec.mea.gov.in
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
http://www.sav.sk/index.php?lang=sk&charset=&doc=services-news&source_no=25&news_no=4834
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2013/appli_long_2013.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2013/appli_short_2013.html
http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html
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Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2014
Uzávierka: 31. august 2013 

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

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

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

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá 
Uzávierka: 1. máj 2013 

Lotyšská Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūra) ponúka štipendiá na vysokoškolské 
štúdium (10 mesiacov, môže byť udelené maximálne dvakrát), o ktoré sa môžu uchádzať študenti 1., 2. a 3. stupňa 
vysokoškolského štúdia, výskumné štipendiá (na maximálne 5 mesiacov) pre doktorandov a vysokoškolských učiteľov  
a štipendiá na letnú odbornú školu pre študentov 1., 2. a 3. stupňa vysokoškolského štúdia a učiteľov vysokej školy.  
Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

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

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

 MACEDÓNSKO
Štipendium Ministerstva školstva a vedy Macedónskej republiky
Uzávierka: 1. máj 2013 

 štipendium na bakalárske štúdium (v macedónskom jazyku)
Ministerstvo školstva a vedy Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium na macedónskych 
verejných vysokých školách, na ktorých je vyučovacím jazykom macedónčina. Štipendium je určené cudzincom vo veku do 
30 rokov. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny (súčasťou štipendia je intenzívny kurz macedónčiny). 
Bližšie informácie: http://www.stipendii.mon.gov.mk/foreign-in-macedonian

http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/
http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/ae2014.pdf
http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm
http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/
http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html
http://www.stipendii.mon.gov.mk/foreign-in-macedonian
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Štipendiá macedónskej vlády 
Uzávierka: 1. jún 2013

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

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

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

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

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

Štipendiá, na ktoré je uzávierka spravidla v auguste:

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

 štipendium na celé magisterské štúdium

 štipendium na celé doktorandské štúdium

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

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

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

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

 1- až 12-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov

 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)

 1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného 
     štúdia na univerzite

http://stipendii.mon.gov.mk/foreign-in-english
http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/madarsko/slovensko-madarsko-2013
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=305
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=311
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=308
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 odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií pre pracovníkov médií so záujmom o šírenie 
     informácií o Mexiku (potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom 
     médiu)

 prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences)

 program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie  
     a manažmentu vzdelávania

 NEMECKO
DAAD – Nemecká akademická výmenná služba: Odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 2013 

Odborné exkurzie (7 – 12 dní)
Odborné exkurzie 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) pre skupiny študentov VŠ od 10 do 15 osôb pod vedením učiteľa VŠ. Študenti musia mať 
ukončené minimálne 3 semestre. DAAD hradí 30 eur na osobu na deň a poistenie. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský 
učiteľ na http://www.daad.de/hochschulen/kooperation/partnerschaft/gruppenreisen/05028.de.html. 
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de

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

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

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

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

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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=306
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=309
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=310
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html
http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html
http://www.gfzk-leipzig.de/?page_id=63
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 NÓRSKO
Medzinárodné Ibsenove štipendiá  
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Nórska vláda ponúka jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu projektov týkajúcich sa 
nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: www.ibsenawards.com/scholarship/about 

 NOVÝ ZÉLAND

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

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

 PORTUGALSKO

NATO – ACT Internship Programme 
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Stáže, ktoré sa uskutočnia v roku 2014 na Spojeneckom veliteľstve NATO pre transformáciu (Allied Command Transformation 
– ACT) v Joint Analysis Lessons Learned Centre (JALLC) v portugalskom Monsante, sú určené študentom alebo absolventom 
vysokej školy. Uchádzač musí mať minimálne 21 rokov, študent musí mať do 31. decembra 2013 ukončené minimálne dva roky 
univerzitného štúdia, absolvent musel získať titul najskôr 1. januára 2013. Uchádzač musí ovládať jeden z dvoch oficiálnych 
jazykov NATO (angličtina, francúzština). Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky. 
Bližšie informácie: www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme (Organization/Employment/Internship Programme)

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: priebežne on-line na www.scholarships.at
Každý predkladateľ žiadosti sa musí pred prvým prihlásením zaregistrovať do systému na www.scholarships.at.  
Až po zaregistrovaní sa predkladateľ žiadosti môže prihlásiť do systému a vytvoriť žiadosť o štipendium.

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

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

http://www.ibsenawards.com/scholarship/about
http://www.newzealandeducated.com/scholarships
http://www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/scholarships/incoming/international_doctoral_research_scholarships
http://www.newzealandeducated.com/int/en/institutions_courses/scholarships/incoming/international_doctoral_research_scholarships
http://www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme
http://www.scholarships.at
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://projekt.aktion.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=279
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=280
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
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Fond pre vedecký výskum (Fonds zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung): Program Lise Meitnerovej pre 
vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne 

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

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského 
ministerstva zahraničných vecí
Uzávierka: 15. máj 2013 on-line na www.saia.sk

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

 SLOVENSKO
Štipendijný program KIA Motors Slovakia pre žiakov stredných odborných škôl a pre študentov vysokých škôl
Uzávierka: 3. máj 2013

 Štipendijný program pre žiakov stredných odborných škôl 
V školskom roku 2013/2014 je určený žiakom stredných odborných škôl so zameraním: mechanik nastavovač, mechanik 
strojov a zariadení, mechatronik, mechanik elektrotechnik, programátor zváracích a obrábacích strojov a zariadení, 
autoopravár – elektrikár, karosár, lakovník, mechanik špecialista automobilovej výroby. Podmienkou je odborná prax v Kia 
Motors Slovakia, dobré študijné a učebné výsledky pred a počas obdobia poberania štipendia, po skončení SOŠ ochota 
pracovať v spoločnosti (pracovný pomer hneď po skončení SOŠ v závislosti od dĺžky poberania štipendia). 

 Štipendijný program pre študentov vysokých škôl
V akademickom roku 2013/2014 je určený študentom vysokých škôl 4. a 5. ročníka štúdia, prípadne v predposlednom  
a v poslednom ročníku doktorandského štúdia, ktorí sú po ukončení štúdia ochotní pracovať na pozíciách špecialistov  
v oblasti: výroby (prevádzky lisovňa, karosáreň, lakovňa, montáž, motoráreň), logistiky a plánovania výroby, kvality, 
údržby strojov a zariadení, nákupu, prípadne administratívy. Podmienkou sú výborné študijné výsledky, ochota odpracovať 
minimálne 8 hodín mesačne v rámci štipendia, po skončení VŠ ochota pracovať v spoločnosti (záväzok zotrvať v pracovnom 
pomere 1 až 2 roky v závislosti od dĺžky poberania štipendia), aktívna znalosť anglického jazyka a znalosť práce s PC, 
flexibilita, komunikatívnosť, samostatnosť, orientácia na výsledok. 

Bližšie informácie: http://www.kia.sk/index.php?context=376 (Zamestnanie/Štipendijný program)

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

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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
http://www.kia.sk/index.php?context=376
http://www.nadacia-volkswagen.sk/oblasti-podpory/univerzity/
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Program Štipendium SAV 
Uzávierka: 30. jún 2013

Cieľom programu je priviesť na pracoviská SAV excelentných pracovníkov zo zahraničia vo veku do 40 rokov, ktorí dlhodobo 
pracujú v zahraničí v oblasti vedy a výskumu. Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk SAV, ktoré majú záujem o navrhovaného 
pracovníka, pričom ten musí spĺňať nasledovné kritériá pre oprávneného žiadateľa: vek do 40 rokov v čase podania žiadosti, 
ukončené doktorandské štúdium a získaný titul PhD. (od získania titulu PhD. uplynuli v čase podania žiadosti minimálne  
3 roky), kontinuálny študijný a/alebo vedecký pracovný pobyt v zahraničí v trvaní minimálne 2 roky, ktorý skončil maximálne  
6 mesiacov pred dátumom podania prihlášky alebo stále trvá.
Bližšie informácie: http://stipendium.sav.sk/

 TAIWAN
Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 30. apríl 2013

Visegrad–Taiwan Scholarships, udeľované Medzinárodným vyšehradským fondom a Národnou radou pre vedu Taiwanu (National 
Science Council, NSC), sú určené doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) s dobrou 
znalosťou angličtiny alebo čínštiny na 10-mesačné študijné a výskumné pobyty (s možnosťou predĺženia na 20 mesiacov) na 
Taiwane so zameraním na nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, biotechnológie, informačné technológie, turizmus, 
spoločenské a humanitné vedy.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/

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

Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným 
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le Lettere v Bogliascu 
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine. 
Bližšie informácie: www.bfny.org/english/fellowships.cfm.

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

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

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: spravidla v júni, prihlasovanie sa má začať v máji

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

Prihlasovanie on-line na www.turkiyeburslari.gov.tr alebo www.trscholarships.org
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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http://stipendium.sav.sk/
http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/
http://www.bfge.org
www.bfny.org/english/fellowships.cfm
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
http://www.turkiyeburslari.gov.tr
http://www.trscholarships.org
www.turkiyeburslari.gov.tr
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 USA

Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF)  
Uzávierka: 15. apríl 2013 

Slovensko-americká nadácia (Slovak-American Foundation) ponúka štipendiá v rámci dvoch programov: Profesionálna stáž 
a Vedecko-výskumná prax. Profesionálna stáž pre študentov a čerstvých absolventov umožňuje záujemcom získať 
pracovné skúsenosti v dynamických firmách a rôznych mestách. SAF poskytuje štipendium na 6-mesačnú alebo 12-mesačnú 
stáž (internship). Vedecko-výskumná prax umožňuje vedúcim univerzitným a výskumným pracovníkom vykonávať 
nezávislé alebo spoločné výskumné projekty v USA. SAF podporuje projekty až do výšky 60 000 USD za jeden rok. Štipendium 
umožňuje profesorom a univerzitným výskumníkom zobrať so sebou rodinu. 
Bližšie informácie: http://www.slovakamericanfoundation.org

NATO – ACT Internship Programme 
Uzávierka: 30. apríl 2013 

Stáže, ktoré sa uskutočnia v roku 2014 na Vrchnom veliteľstve NATO pre transformáciu (HQ SACT, Headquarters, Supreme 
Allied Commander Transformation) v Norfolku (Virgínia), sú určené študentom alebo absolventom vysokej školy. Uchádzač 
musí mať minimálne 21 rokov, študent musí mať do 31. decembra 2013 ukončené minimálne dva roky univerzitného štúdia, 
absolvent musel získať titul najskôr 1. januára 2013. Uchádzač musí ovládať jeden z dvoch oficiálnych jazykov NATO (angličtina, 
francúzština). Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky. 
Bližšie informácie: www.act.nato.int/general-info/act-internship-programme (Organization/Employment/Internship Programme)

Medzinárodné štipendium Rogera K. Summita
Uzávierka: 30. apríl 2013

Štipendium Rogera K. Summita (5 000 USD) je určené študentom odboru knihovníctvo a informačné vedy z celého sveta.   
Bližšie informácie: www.proquest.co.uk/en-UK/aboutus/advocacy/summitscholar.shtml

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

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

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o. 
 
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje 
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj  
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu 
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd. 
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2013/2014 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín: 

 Česká republika
 Čína,
 Egypt
 Fínsko,
 Izrael,
 Rusko,
 Švajčiarsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2013/2014 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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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.

 International Education Europe EXPO Roadshow, apríl 2013, Španielsko a Taliansko
Barcelona (22. apríl), Madrid (24. apríl)
Rím (29. apríl), Miláno (30. apríl)
Bližšie informácie: www.universityfairs.com/fairs/international-education-europe-expo-roadshow-spring-2013-5319

 EINSTEIG Fairs, apríl, máj, september, október, november 2013, Nemecko
Frankfurt (26. – 27. apríl), Karlsruhe (3. – 4. máj), Dortmund (20. – 21. september),  
Mníchov (11. a 12. október), Berlín (15. – 16. november)
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com

 MasterMap Messe, apríl, máj, október 2013, Nemecko 
Hamburg (23. apríl), Mníchov (30. apríl), Berlín (28. máj), Dortmund (29. október), Kolín (30. október)
Bližšie informácie: http://www.mastermap.de/messe/

 StudyWorld 2013, 3. – 4. máj 2013, Berlín, Nemecko
8. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania. 
Bližšie informácie: http://www.studyworld2013.com

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

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

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

 CENA ZA VÝSKUM V EURÓPSKEJ KULTÚRNEJ POLITIKE
Mladí akademici a výskumníci do 35 rokov, ktorí dosiahli titul MA v oblasti spoločenských vied, verejnej správe  
či umenia, sa môžu uchádzať o Cultural Policy Research Award (CPRA), cenu Európskej kultúrnej nadácie, 
Riksbankens Jubileumsfond a organizácie ENCATC. Jej cieľom je rozširovanie základného a aplikovaného výskumu  
v oblasti aktuálnych tém európskej kultúrnej politiky. Medzi odporúčané témy výskumu patria: nadnárodná 
dimenzia kultúrnej politiky; európska kultúrna politika na globálnom poli; sociálny rozmer kultúrnej politiky; 
hodnoty a etika v kultúrnej politike. Uzávierka projektov je 31. mája 2013.
Bližšie informácie: http://www.encatc.org

 OTVORENÁ GRANTOVÁ SCHÉMA HOSŤUJÚCI PROFESOR 2013
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách 
ekonomického a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému na hosťovanie zahraničného 
profesora/profesorky ekonómie. Cieľom programu je okrem iného umožniť vysokým školám pozvať významných 
zahraničných odborníkov a priniesť zahraničné poznatky a pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ. 
Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je vymedzená na jeden semester (letný semester šk. roka 
2013/2014 alebo zimný semester šk. roka 2014/2015). 
O grant sa môžu uchádzať univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru a katedry ekonomického 
zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách. Návrhy na pôsobenie zahraničného hosťujúceho 
profesora treba zaslať nadácii do 31. októbra 2013.
Bližšie informácie: http://www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=58

http://webaconnect.ning.com/events
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
http://www.nuffic.nl/nederlandse-organisaties/docs/onderwijspromotie/fairs-worldwide.pdf
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-europe-expo-roadshow-spring-2013-5319
http://www.universityfairs.com/fairs/international-education-europe-expo-roadshow-spring-2013-5319
http://www.einstieg.com
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.mastermap.de/messe/
http://www.studyworld2013.com
http://www.webaworld.com/students-events-19-20-jun-2013.html
http://www.webaworld.com/students-events-21-jun-2013.html
http://www.webaworld.com/students-events-6-7-nov-2013.html
http://www.encatc.org/pages/index.php?id=19
Otvoren� grantov� sch�ma Hos<0165>uj�ci profesor 2013
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

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

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

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

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

http://www.iua.ie/research-innovation/rcm/
http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=655
http://www.eaie.org/home/conference/istanbul.html
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