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Téma/Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V LATINSKEJ AMERIKE
Občania Slovenskej republiky môžu absolvovať vysokoškolské
štúdium v ktorejkoľvek krajine, ak spĺňajú podmienky, ktoré
sa vyžadujú od uchádzačov o štúdium v tej-ktorej krajine.
Najčastejšie (okrem ukončeného stredoškolského štúdia) je to
znalosť jazyka, v ktorom sa uskutočňuje štúdium.
V téme tohto Bulletinu SAIA sme sa rozhodli priniesť základné
informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v Latinskej
Amerike. Vysokoškolské vzdelávanie vo viacerých krajinách má
niekoľkostoročnú tradíciu, prvé univerzity tu vznikli
v 16. storočí (Universidad Autonoma de Santo Domingo
v dnešnej Dominikánskej republike bola založená už v roku
1538).
Záujemcom o štúdium (nielen) v krajinách Latinskej Ameriky sa
odporúča do prípravy na študijný pobyt zahrnúť otázku uznania
štúdia absolvovaného v zahraničí, či už celého alebo jeho časti.
Na Slovensku túto činnosť vykonáva Stredisko na uznávanie
dokladov o vzdelaní, ktoré pôsobí pri Ministerstve školstva, vedy,
výskumu a športu SR. Stredisko okrem iného uznáva záverečné
doklady o vzdelaní získané v zahraničí na výkon vybraných
regulovaných povolaní a posudzuje úroveň dosiahnutého
zahraničného vzdelania na akademické účely. Bližšie informácie
o činnosti strediska záujemcovia nájdu na stránke ministerstva:
www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-zo-zahranicia/
Skôr ako latinskoamerické univerzity sú na Slovensku
známe jazykové školy siete EF, na ktorých môžu
Slováci absolvovať rôzne dlhé jazykové kurzy, najmä
španielčiny. Na Slovensku pôsobí viacero agentúr,
ktoré sprostredkovávajú takéto kurzy.
V téme upozorníme tiež na najlepšie univerzity
Latinskej Ameriky podľa najznámejších svetových
rankingov. V ARWU (Academic Ranking of World
Universities) sa v roku 2013 v prvej päťstovke
umiestnilo 10 univerzít z regiónu Latinskej Ameriky,
a to jedna argentínska a jedna mexická, dve čílske
a šesť brazílskych. Najlepšou univerzitou regiónu je
podľa tohto rebríčka Univerzita v Sao Paole –
Universidade de Sao Paolo (Brazília), ktorá je na 101.
až 150. mieste. Táto univerzita dominuje aj ďalšiemu
rebríčku QS University Rankings. Ten už niekoľko
rokov zverejňuje rebríček 300 najlepších univerzít
Latinskej Ameriky – v roku 2013 v ňom boli univerzity
z 19 krajín, najviac z Brazílie (81).
Skôr než predstavíme základné informácie
o vybraných krajinách Latinskej Ameriky, vymedzíme
samotný pojem Latinská Amerika. Často sa používa
toto označenie na americký kontinent južne od
Spojených štátov (od Mexika po Argentínu a Čile,
vrátane Karibiku; ako synonymum Južnej Ameriky,
prípadne aj Strednej Ameriky a Karibiku). Podľa
zaužívanej definície do Latinskej Ameriky patria štáty,
v ktorých sa hovorí niektorým z románskych jazykov
(francúzština, španielčina, portugalčina) a ktoré boli
kolóniami Španielska, Portugalska a Francúzska.
Do Latinskej Ameriky podľa tejto zaužívanej
definície patria: Argentína, Bolívia, Brazília, Čile,
Dominikánska republika, Ekvádor, Guatemala,
Haiti, Honduras, Kolumbia, Kostarika, Kuba,
Mexiko, Nikaragua, Panama, Paraguaj, Peru,
Salvádor, Uruguaj a Venezuela. A to sú krajiny,
ktoré v skratke predstavíme...

Najlepšie univerzity Latinskej Ameriky
podľa Academic Ranking of World Universities 2013
Poradie
vo svete

Univerzita

Krajina

101 – 150

University of Sao Paulo
(Universidade de São Paulo)
www5.usp.br

Brazília

National Autonomous University of Mexico
(Universidad Nacional Autónoma de México)
www.unam.mx

Mexiko

University of Buenos Aires
(Universidad de Buenos Aires)
www.uba.ar

Argentína

Federal University of Minas Gerais
(Universidade Federal de Minas Gerais)
www.ufmg.br

Brazília

Federal University of Rio de Janeiro
(Universidade Federal do Rio de Janeiro)
www.ufrj.br

Brazília

Sao Paulo State University
(Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho)
www.unesp.br

Brazília

State University of Campinas
(Universidade Estadual de Campinas)
www.unicamp.br

Brazília

Catholic University of Chile
(Pontificia Universidad Católica de Chile)
www.uc.cl

Čile

Federal University of Rio Grande do Sul
(Universidade Federal do Rio Grande Do Sul)
www.ufrgs.br

Brazília

University of Chile
(Universidad de Chile)
www.uchile.cl

Čile

151 – 200

301 – 400

401 – 500

Bližšie informácie: http://www.shanghairanking.com/ARWU2013.html
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Najlepšie univerzity Latinskej Ameriky podľa QS University Rankings 2013
QS University Rankings od roku 2011 každoročne zverejňuje TOP 300 latinskoamerických univerzít. V roku 2013 v ňom boli
univerzity z 19 krajín, najviac brazílskych. Počet univerzít v TOP 300 podľa jednotlivých krajín: Argentína (30), Bolívia (2),
Brazília (81), Čile (30), Dominikánska republika (3), Ekvádor (9), Guatemala (3), Honduras (1), Kolumbia (42), Kostarika (4),
Kuba (5), Mexiko (50), Panama (5), Paraguaj (3), Peru (17), Salvádor (2), Uruguaj (4) a Venezuela (8).
Do nasledujúcej tabuľky sme pripravili 25 najlepších latinskoamerických univerzít. Zoznam sme rozšírili o najlepšie
univerzity z ďalších krajín Latinskej Ameriky, ktoré sa neumiestnili na prvých 25 priečkach.
Univerzita/vysoká škola

Krajina

1

Universidade de São Paulo – www5.usp.br

Brazília

2

Pontificia Universidad Católica de Chile – www.uc.cl

Čile

3

Universidade Estadual de Campinas

Brazília

4

Universidad de Los Andes Colombia – www.uniandes.edu.co

Kolumbia

5

Universidad de Chile

Čile

6

Universidad Nacional Autónoma de México – www.unam.mx

Mexiko

7

Tecnológico de Monterrey (ITESM)

Mexiko

8

Universidade Federal do Rio de Janeiro

Brazília

9

Universidad Nacional de Colombia

Kolumbia

Universidade Federal de Minas Gerais

Brazília

10
11

Universidade Estadual Paulista Júlio de Mesquita Filho

Brazília

12

Universidad de Buenos Aires – www.uba.ar

Argentína

13

Universidad de Santiago de Chile

Čile

14

Universidade Federal do Rio Grande Do Sul

Brazília

15

Universidad de Concepción

Čile

16

Instituto Politécnico Nacional

Mexiko

17

Universidade Federal de São Paulo

Brazília

18

Pontificia Universidade Católica do Rio de Janeiro

Brazília

19

Pontificia Universidad Católica Argentina Santa María de los Buenos Aires

Argentína

20

Pontificia Universidad Javeriana

Kolumbia

21

Universidade de Brasilia

Brazília

22

Universidad Nacional de Córdoba

Argentína

23

Pontificia Universidad Católica del Perú – www.pucp.edu.pe

Peru

24

Universidad Nacional de La Plata

Argentína

25

Universidad Austral – Argentina

Argentína

26

Universidad de Costa Rica – www.ucr.ac.cr

Kostarika

29

Universidad Central de Venezuela – UCV – www.ucv.ve

Venezuela

76

Universidad de la República (UdelaR) – www.universidad.edu.uy

Uruguaj

78

Universidad Nacional de Asunción – www.una.py

Paraguaj

81

Universidad de la Habana – www.uh.cu

Kuba

83

Pontificia Universidad Catolica del Ecuador – www.puce.edu.ec

Ekvádor

Universidad de San Carlos de Guatemala – USAC – www.usac.edu.gt

Guatemala

Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) – www.utp.ac.pa

Panama

Universidad Mayor de San Andrés – www.umsa.bo

Bolívia

Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM) – www.pucmm.edu.do

Dominikánska republika

Universidad Centroamericana „José Simeón Cañas“ – UCA – www.uca.edu.sv

Salvador

Universidad Nacional Autónoma de Honduras (UNAH) – www.unah.edu.hn

Honduras

151 – 160
161 – 170
201 – 250
251 – 300

Bližšie informácie: http://www.topuniversities.com/university-rankings/latin-american-university-rankings/2013
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Informácie na internete
Ak uvažujete o štúdiu v krajinách Latinskej Ameriky, pri zhromažďovaní informácií by
vám mohli pomôcť zorientovať sa niektoré webové stránky. Pri jednotlivých krajinách
upozorníme najmä na stránky tamojších ministerstiev školstva; všeobecné informácie
a zoznamy vysokoškolských univerzít nájdete na týchto stránkach:
www.topuniversities.com/where-to-study/region/latin-america/guide – stránka
rankingu QS University Rankings, informácie o štúdiu v jednotlivých krajinách
www.classbase.com/Countries – portál Classbase, informácie o systéme vzdelávania
a hodnotení v jednotlivých krajinách, zoznamy univerzít/vysokoškolských inštitúcií
http://www.altillo.com/universidades/index.asp – informačný portál pre študentov,
obsahuje zoznamy univerzít v jednotlivých krajinách Latinskej Ameriky, rozdelené
podľa regiónov krajín, ako aj podľa právnej formy (verejné/štátne, súkromné)
http://www.infoaces.org/buscador.php – INFOACES – komplexný informačný
systém o vysokom školstve v Latinskej Amerike
www.mzv.sk – portál Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR,
informácie o jednotlivých krajinách sveta (Cestovanie a konzulárne info/Štáty sveta)

Štipendiá na štúdium v krajinách Latinskej Ameriky
Štipendií na vysokoškolské štúdium alebo študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia v krajinách Latinskej Ameriky pre občanov
Slovenskej republiky nie je veľa. Môžu sa uchádzať o Štipendiá mexickej vlády na štúdium v Mexiku, o štipendiá a cestovné
granty Národného štipendijného programu SR alebo napríklad o podporu v rámci Grantového programu Študenti do sveta
Nadácie Tatrabanky. Okrem toho existujú programy finančnej podpory rôznych nadácií alebo fondov, ktoré podporujú talentovaných
študentov v rôznych krajinách. Takéto ponuky možno vyhľadávať napríklad na portáli www.scholarshipportal.eu.
 Národný štipendijný program SR

Výška štipendia v krajinách Latinskej Ameriky,
do ktorých už bolo udelené štipendium NŠP SR

– štipendiá a cestovné granty

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých
škôl na pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské
štúdium), resp. študijný alebo výskumný pobyt počas doktorandského
štúdia na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp. výskumnom
pracovisku.
Študenti a doktorandi v dennej forme štúdia, ktorí majú trvalý pobyt
v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať aj o cestovný grant
v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom
v zahraničí.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk
Uzávierka: 30. apríl 2014

Mesačné štipendium
študent

doktorand

Čile

550 EUR

650 EUR

Ekvádor

600 USD

800 USD

Guatemala
Mexiko
Venezuela

350 EUR

450 EUR

6 000 pesos

7 300 pesos

350 EUR

450 EUR

Výška štipendia na mesiac sa stanovuje v súlade so
životnými nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so
zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu.
Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR.

 Grantový program Študenti do sveta

Grantový program Nadácie Tatrabanky podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali
skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. Grant je určený na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi
(max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí,
ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. Tento grant nie je určený na magisterské štúdium, postgraduálne štúdium,
diplomové projekty a na úhradu nákladov na materskej škole. Projekty musia byť realizované v časovom rozmedzí od polovice júna
2014 do konca augusta 2015. O grant sa môžu uchádzať študenti, ktorí v čase realizácie doplnkového vzdelávacieho podujatia
budú študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl, v čase predkladania projektu musia byť
študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania. Projekty nemôžu predkladať študenti 1. ročníka
bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí v nadchádzajúcom školskom roku budú čerství absolventi.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
Uzávierka: 15. apríl 2014
 Za vzdelaním do zahraničia

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom bakalárskeho alebo
magisterského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu Erasmus
alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje študentov technických
odborov.
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci)
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ARGENTÍNA
Argentina/República Argentina
Rozloha: 2 780 092 km2
Počet obyvateľov: 42 610 981 (2013)
Hlavné mesto: Buenos Aires
Úradný jazyk: španielsky
Administratívne územné členenie: 23 provincií, jeden federálny
obvod (hlavné mesto): Catamarca, Chaco, Chubut, Ciudad
Autonoma de Buenos Aires, Cordoba, Corrientes, Entre Rios,
Formosa, Jujuy, La Pampa, La Rioja, Mendoza, Misiones,
Neuquen, Rio Negro, Salta, San Juan, San Luis, Santa Cruz,
Santa Fe, Santiago del Estero, Tierra del Fuego-Antartida e Islas
del Atlantico Sur (Tierra del Fuego),Tucuman antarktický výsek,
ostrovy v južnom Atlantiku (Malvíny, Južné Georgíny, Južné
Orkády, Južné Sandwichove ostrovy)
Vysokoškolské vzdelanie v Argentíne poskytuje vyše 100
štátnych a súkromných univerzít a inštitútov. Podľa zvoleného
odboru môže byť štúdium jedno- až trojročné (spravidla
učiteľské a technické smery) alebo štvor- až šesťročné (právo,
medicína a iné). Na portáli Estudiar en Argentina záujemcovia
nájdu príručku Guide – University Education in Argentina for
International Students.

Najstaršou univerzitou v Argentíne a jednou z najstarších v Amerike je
National University of Córdoba, ktorú založili jezuiti v roku 1613
- www.unc.edu.ar.

V Argentíne sa platí školné, väčšina štátnych univerzít ho však
nevyberá. Platia sa rôzne administratívne poplatky (napríklad
za vystavenie certifikátov), ktorých výšku stanovujú jednotlivé
školy.
Akademický rok v Argentíne trvá od marca do novembra.
Cudzinci sa hlásia priamo na školu, na ktorej chcú študovať. Ak
je im ponúknuté miesto, môžu požiadať o študentské vízum,
ktoré je spravidla platné dva roky.

Buenosaireská univerzita (Universidad de Buenos Aires, UBA – http://
www.uba.ar/) je najväčšia, a umiestnením v najznámejších rebríčkoch
univerzít, aj najlepšia argentínska univerzita. Založená bola v roku 1821.

Argentínske univerzity od uchádzačov o štúdium spravidla
vyžadujú certifikát o znalosti španielčiny CELU (Certificate of

BOLÍVIA

Spanish Language and Use/Certificado de Español: Lengua
y Uso – http://www.celu.edu.ar/).
Zaujímavé webové stránky

http://portal.educacion.gov.ar/ – ministerstvo školstva
http://estudiarenargentina.siu.edu.ar/ – portál argentínskej
vlády pre cudzincov, ktorí sa zaujímajú o štúdium v Argentíne,
zoznam argentínskych univerzít s vyhľadávaním podľa provincií
a typu (štátne a súkromné univerzity alebo univerzitné inštitúty)

Bolivia/Estado Plurinacional de Bolivia

Rozloha: 1 098 581 km2
Počet obyvateľov: 10 461 053 (2013)
Hlavné mesto: Sucre
Úradný jazyk: španielsky, aymarský, kečuánsky a guaraní
Administratívne územné členenie: 9 departamentov: Beni,
Chuquisaca, Cochabamba, La Paz, Oruro, Pando, Potosí, Santa
Cruz, Tarija
Vysokoškolské štúdium v Bolívii ponúkajú štátne a súkromné
univerzity.
Zaujímavé webové stránky
http://www.minedu.gob.bo/ – ministerstvo školstva
http://www.bolivia.de/bolivien/bildung/ – zoznam bolívijských
univerzít

Najstaršou bolívijskou univerzitou je Universidad Mayor, Real
y Pontificia de San Francisco Xavier de Chuquisaca – http://
www.usfx.info/, ktorá bola založená v roku 1624.

BULLETIN SAIA 03/2014
05

Téma/Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike
BRAZÍLIA

ČILE

Brasil/República Federativa do Brasil

República de Chile

Administratívne územné členenie: federácia, 27 štátov vrátane
federálneho dištriktu: Acre, Alagoas, Amapa, Amazonas, Bahia,
Ceara, Distrito Federal, Espirito Santo, Goias, Maranhao, Mato
Grosso, Mato Grosso do Sul, Minas Gerais, Para, Paraiba,
Parana, Pernambuco, Piaui, Rio de Janeiro, Rio Grande
do Norte, Rio Grande do Sul, Rondonia, Roraima, Santa
Catarina, Sao Paulo, Sergipe, Tocantins

Administratívne územné členenie: 15 regiónov (Aisen del
General Carlos Ibanez del Campo, Antofagasta, Araucania,Arica
y Parinacota, Atacama, Bio-Bio, Coquimbo, Libertador General
Bernardo O’Higgins, Los Lagos, Los Rios, Magallanes y de
la Antartica Chilena, Maule, Tarapaca, Valparaiso + región
hlavného mesta (Region Metropolitana Santiago), 51 provincií,
355 komún

Vysokoškolské vzdelávanie v Brazílii poskytuje vyše 2 000
verejných a súkromných vysokoškolských inštitúcií. Väčšina
univerzít spadá pod federálnu vládu (ich skratka v portugalčine
začína písmenami UF) alebo vlády jednotlivých štátov. Na
verejných školách sa neplatí školné, na súkromných školách sa
pohybuje od 2- do 10-tisíc USD ročne. Dĺžka štúdia záleží od
zvoleného odboru (2 až 6 rokov).

Vysokoškolské vzdelanie poskytujú univerzity a vysoké
školy. Štruktúra korešponduje s európskym a americkým
systémom, skladá sa z troch stupňov – Licenciatura (ekvivalent
bakalárskeho stupňa), Magister a Doctor. Licenciatúra je
spravidla štvorročný program, štúdium strojárstva alebo
architektúry môže byť dlhšie.

Rozloha: 8 547 403,5 km2
Počet obyvateľov: 201 009 622 (2013)
Hlavné mesto: Brazília/Brasília
Úradný jazyk: portugalský

Rozloha: 756 102 km2
Počet obyvateľov: 17 216 945 (2013)
Hlavné mesto: Santiago de Chile
Úradný jazyk: španielsky

Od uchádzačov o štúdium na štátnych aj súkromných
univerzitách sa vyžaduje zloženie prijímacej skúšky. Buď
skúšky Vestibular alebo ENEM (Exame Nacional do Ensino
Médio), niekedy oboch, niektoré univerzity majú vlastné
skúšky. Niektoré verejné vysoké školy využívajú na prijímanie
uchádzačov, ktorí absolvovali skúšku ENEM, systém SISU
(Sistema de Seleção Unificada – http://sisu.mec.gov.br/).
Vstupná skúška Vestibular sa spravidla koná od novembra do
januára.
Od zahraničných uchádzačov sa okrem absolvovania prijímacej
skúšky vyžaduje aj dokladovanie znalosti portugalského jazyka
certifikátom Certificado de Proficiência em Língua Portuguesa

Uchádzači o štúdium na štátnych univerzitách musia absolvovať
test Prueba de Seleccion Universitaria (PSU). Každá univerzita
si stanovuje vlastné podmienky, vo všeobecnosti však tradičné
univerzity vyžadujú vyššie skóre ako súkromné univerzity.
Zaujímavé webové stránky
http://www.mineduc.cl/ – ministerstvo školstva
http://www.ues.cl/universidades/universidades_en_chile
– zoznam univerzít
http://universidades.universia.cl/ – zoznam univerzít
http://sitios.cl/directorio/universidades.htm – zoznam univerzít
podľa regiónov

para Estrangeiros (CELPE-Bras) – http://celpebras.inep.gov.
br/inscricao/.
Zaujímavé webové stránky
http://portal.mec.gov.br/index.php – portál ministerstva
školstva, na stránke je aj vyhľadávač federálnych univerzít
a univerzitných inštitútov
http://www.studyinbrazil.org – portál o štúdiu v Brazílii

http://www.thisischile.cl/2/Studying.aspx – portál o Čile,
informácie aj o vysokoškolskom vzdelávaní

Najlepšou čílskou univerzitou je Pontificia Universidad Católica de Chile
– http://www.uc.cl/

Najlepšou brazílskou univerzitou je podľa najznámejších rankingov
Univerzita v Sao Paule (USP – Universidade de São Paulo) www5.usp.br/
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike
DOMINIKÁNSKA REPUBLIKA

EKVÁDOR

República Dominicana

Ecuador/República del Ecuador

Administratívne územné členenie: 31 provincií a 1 distrikt:
Azua, Baoruco, Barahona, Dajabon, Distrito Nacional, Duarte,
Elias Pina, El Seibo, Espaillat, Hato Mayor, Independencia,
La Altegracia, La Romana, La Vega, Maria Trinidad Sanchez,
Monsenor Nouel, Monte Cristi, Monte Plata, Pedernales, Peravia,
Puerto Plata, Salcedo, Samana, Sanchez Ramirez, San Cristobal,
San Jose de Ocoa, San Juan, San Pedro de Macoris, Santiago,
Santiago Rodriguez, Santo Domingo, Valverde

Administratívne územné členenie: 24 provincií: Azauay, Bolivar,
Canar, Carchi, Chimborazo, Cotopaxi, El Oro, Esmeraldas,
Galapagos, Guayas, Imbabura, Loja, Los Rios, Manabi, MoronaSantiago, Napo, Orellana, Pastaza, Pichincha, Santa Elena,
Santo Domingo de los Tsachilas, Sucumbios, Tungurahua,
Zamora-Chinchipe

Rozloha: 48 670 km2
Počet obyvateľov: 10 219 630 (2013)
Hlavné mesto: Santo Domingo
Úradný jazyk: španielsky

Rozloha: 283 561 km2
Počet obyvateľov: 15 439 429 (2013)
Hlavné mesto: Quito
Úradný jazyk: španielsky

Vysokoškolské vzdelávania poskytujú univerzity a vysoké školy,
ktoré sú štátne a súkromné. Ponúkajú bakalárske, magisterské
a doktorandské programy. Platí sa školné, na verejných školách
je nižšie ako na súkromných. Hoci v krajine je najstaršia
univerzita Latinskej Ameriky, tunajšie vysoké školy sú pomerne
mladé, väčšina vznikla v druhej polovici 20. storočia.
Zaujímavé webové stránky
http://www.seescyt.gov.do – ministerstvo vysokého školstva,
vedy a technológií; zoznam dominikánskych vysokých škôl

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné
vysoké školy. Väčšina ponúka štvorročné bakalárske a dvojročné
magisterské štúdium. Ekvádor v súčasnosti reformuje svoj
univerzitný systém. V roku 2012 zaviedla vláda štandardnú
skúšku spôsobilosti, ktorú musia absolvovať všetci uchádzači
o štúdium na 29 verejných vysokých školách. V rámci plánu
zvýšiť kvalitu výučby majú mať všetci vyučujúci do roku 2017
aspoň magisterský titul, v ideálnom prípade doktorandský.
Doktorandské štúdium v Ekvádore v súčasnej dobe ponúkajú
iba tri vysoké školy. Vláda sa tiež zamerala na obmedzenie
činnosti tzv. garážových univerzít, ktoré nedodržiavajú
stanovené štandardy.
Zaujímavé webové stránky
http://educacion.gob.ec/ – ministerstvo školstva

Víza
Záujemcovia o štúdium v krajinách Latinskej Ameriky
potrebujú tzv. študentské víza. Bližšie informácie o ich získaní
nájdu na stránkach ministerstiev zahraničných vecí alebo na
veľvyslanectvách týchto krajín.

V Dominikánskej republike je najstaršia univerzita Latinskej Ameriky.
Universidad Autonoma de Santo Domingo – http://uasd.edu.do – založil
pápež Pavol II. v roku 1538. Najlepšou univerzitou podľa QS University
Rankings je Pontificia Universidad Catolica Madre y Maestra (PUCMM)
– http://www.pucmm.edu.do/

Veľvyslanectvo na
Slovensku majú
Brazília a Kuba,
veľvyslanectvo
s pôsobnosťou aj
pre Slovensko majú
vo Viedni (Rakúsko)
Argentína, Bolívia,
Čile, Ekvádor,
Guatemala, Kolumbia,
Kostarika, Mexiko,
Nikaragua, Panama,
Paraguaj, Peru,
Salvádor, Uruguaj
a Venezuela.
Dominikánska
republika a Honduras
nemajú veľvyslaectvo
s akreditáciou pre SR.

Najlepšou ekvádorskou univerzitou podľa QS University Rankings je
Pontificia Universidad Catolica del Ecuador – http://www.puce.edu.ec/,
ktorá vznikla v roku 1946.

Dominikánska
republika má
v Európe viacero
zastupiteľstiev,
slovenské ministerstvo
zahraničných vecí
však na svojom
webe upozorňuje, že
nemôže zaručiť, že
tieto neakreditované
úrady pre SR poskytnú
slovenským občanom
požadované služby.
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Webové stránky
ministerstiev zahraničných vecí
krajín Latinskej Ameriky
Argentína

www.mrecic.gov.ar

Bolívia

www.rree.gov.bo

Brazília

www.mre.gov.br

Čile

www.minrel.cl

Dominikánska
republika

www.serex.gov.do

Ekvádor

www.mmrree.gov.ec

Guatemala

www.minex.gob.gt

Honduras

www.sre.gob.hn

Kolumbia

www.minrelext.gov.co

Kostarika

www.rree.go.cr

Kuba

www.cubaminrex.cu

Mexiko

www.sre.gob.mx

Nikaragua

www.cancilleria.gob.ni

Panama

http://mire.gob.pa

Paraguaj

www.mre.gov.py

Peru

www.rree.gob.pe

Salvádor

www.rree.gob.sv

Uruguaj

www.mrree.gub.uy

Venezuela

www.mre.gov.ve

Téma/Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike
GUATEMALA

HAITI

República de Guatemala

Republique d´Haiti

Administratívne územné členenie: 21 departmentov
(departamento) a kraj hlavného mesta (distrito capital): Alta
Verapaz, Baja Verapaz, Chimaltenango, Chiquimula, El Progreso,
Escuintla, Guatemala, Huehuetenango, Izabal, Jalapa, Jutiapa,
Peten, Quetzaltenango, Quiche, Retalhuleu, Sacatepequez,
San Marcos, Santa Rosa, Solola, Suchitepequez, Totonicapan,
Zacapa

Administratívne územné členenie: 9 departmentov: Artibonite,
Centre, Grand´Anse, Nord, nord-Est, Nord-Quest, Quest, Sud,
Sud-Est

Rozloha: 108 890 km2
Počet obyvateľov: 14 373 472 (2013)
Hlavné mesto: Guatemala/Ciudad de Guatemala
Úradný jazyk: španielsky

Rozloha: 27 750 km2
Počet obyvateľov: 9 893 934 (2013)
Hlavné mesto: Port-au-Prince
Úradný jazyk: francúzsky, kreolčina

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné vysoké
školy. Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové. Prvý stupeň
je licenciatura (ekvivalent bakalárskeho štúdia). Dĺžka štúdia
záleží od zvoleného odboru a môže byť troj- až sedemročné
(medicína). Druhý stupeň je maestrado (magisterské štúdium),
ktoré trvá rok alebo dva, tretí stupeň je doctorado.

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a verejné
a súkromné inštitúcie. Väčšina štátnych a súkromných vysokých
škôl sídli v metropole Port-au-Prince. Na Haiti sa platí školné.
Zaujímavé webové stránky
http://www.eduhaiti.gouv.ht/ – ministerstvo školstva
a odborného vzdelávania

Uchádzač o univerzitné štúdium musí ovládať španielčinu,
mať bachillerato (ekvivalent maturitnej skúšky) a absolvovať
prijímací test Examen de Admision.
Zaujímavé webové stránky
http://www.mineduc.gob.gt – ministerstvo školstva
Najväčšou univerzitou na Haiti je Haitská štátna univerzita – Université
d’Etat d’Haiti (UEH) – http://www.ueh.edu.ht/etudes/index.php

HONDURAS
República de Honduras

Rozloha: 112 090 km2
Počet obyvateľov: 8 448 465 (2013)
Hlavné mesto: Tegucigalpa
Úradný jazyk: španielsky

Najlepšia, najstaršia a najväčšia guatemalská univerzita je Universidad
de San Carlos – http://www.usac.edu.gt/. Vznikla v 17. storočí (1676),
v súčasnosti má okolo 60-tisíc študentov a v QS University Rankings je
medzi 300 najlepšími latinskoamerickými univerzitami na 151. až 156.
mieste.

Administratívne územné členenie: 18 departmentov (Atlantida,
Choluteca, Colon, Comayagua, Copan, Cortes, El Paraiso,
Francisco Morazan, Gracias a Dios, Intibuca, Islas de le Bahia,
La Paz, Lempira, Ocotepeque, Olancho, Santa Barbara, Valle,
Yoro)
Vysokoškolské vzdelávanie v Hondurase poskytuje 11 štátnych
a súkromných vysokých škôl. Spravidla ponúkajú 3- až 4-ročné
študijné programy končiace titulom Bachillerato universitario
alebo Licentiate (Licenciatura).
Zaujímavé webové stránky
http://www.se.gob.hn – ministerstvo školstva

Najlepšiou honduraskou univerzitou je Universidad Nacional Autónoma
de Honduras (UNAH) – https://www.unah.edu.hn/. V QS University
Rankings 2013 je medzi 300 najlepšími latinskoamerickými univerzita na
251. až 300. mieste.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike
KOLUMBIA

KUBA

República de Colombia

República de Cuba

Rozloha: 1 138 910 km2
Počet obyvateľov: 45 745 783 (2013)
Hlavné mesto: Bogota Santa Fé de Bogotá
Úradný jazyk: španielsky

Rozloha: 110 860 km2
Počet obyvateľov: 11 061 886 (2013)
Hlavné mesto: Havana/La Habana
Úradný jazyk: španielsky

Administratívne územné členenie: 32 departmentov a 1 dištrikt
hlavného mesta: Amazonas, Antioquia, Arauca, Atlantico,
Bogota, Bolivar, Boyaca, Caldas, Caqueta, Casanare, Cauca,
Cesar, Choco, Cordoba, Cundinamarca, Guainia, Guaviare,
Huila, La Guajira, Magdalena, Meta, Narino, Norte de Santander,
Putumayo, Quindio, Risaralda, Archipielago de San Andres,
Provincia y Santa Catalina, Santander, Sucre, Tolima, Valle de
Cauca, Vaupes, Vichada

Administratívne územné členenie: 15 provincií a 1 osobitný
obvod (municipio especial): Artemisa, Camaguey, Ciego de
Avila, Cienfuegos, Ciudad de La Habana, Granma, Guantanamo,
Holguin, Isla de la Juventud, La Habana, Las Tunas, Matanzas,
Pinar del Rio, Sancti Spiritus, Santiago de Cuba, Villa Clara

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, vysokoškolské
inštitúty a odborné vysoké školy. Ponúkajú bakalárske,
magisterské a doktorandské programy.
Zaujímavé webové stránky
http://www.mineducacion.gov.co – ministerstvo školstva

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, vysoké
školy, odborné vysoké školy, pedagogické inštitúty a centrá
vysokoškolského vzdelávania. Všetky vysoké školy sú verejné.
Prvý stupeň vysokoškolského štúdia – Licenciatura – trvá
spravidla štyri až päť rokov (medicína päť až šesť rokov). Druhý
stupeň – Diplomado/Maestría/Especialista – trvá spravidla dva
roky. Ďalším stupňom je troj- až štvorročný program Candidato
a Doctor en Ciencias, po ktorom môže nasledovať rok výskumu
vedúci k titulu Doctor en Ciencias.
Zaujímavé webové stránky
www.mes.edu.cu – ministerstvo vysokého školstva

Najlepšiou kolumbijskou univerzitou je podľa QS University Rankings
Universidad de Los Andes Colombia – www.uniandes.edu.co

KOSTARIKA
República de Costa Rica

Najlepšiou kubánskou univerzitou je podľa QS University Rankings
Universidad de la Habana – www.uh.cu. Je zároveň najstaršou
univerzitou na ostrove, bola založená v roku 1728.

Rozloha: 51 100 km2
Počet obyvateľov: 4 695 942 (2013)
Hlavné mesto: San José (de Costa Rica)
Úradný jazyk: španielsky
Administratívne územné členenie: 7 provincií (Alajuela, Cartago,
Guanacaste, Heredia, Limon, Puntarenas, San Jose)
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú štátne a súkromné vysoké
školy. Podmienky prijatia stanovujú školy, väčšinou vyžadujú
preukázanie schopnosti študovať v španielčine.
Zaujímavé webové stránky
http://www.mep.go.cr/ – ministerstvo školstva
http://www.sinaes.ac.cr/ – Sistema Nacional de Acreditación de
la Educación Superior, informácie o vysokoškolskom vzdelávaní

Najlepšiou kostarickou univerzitou je podľa QS University Rankings
Universidad de Costa Rica – www.ucr.ac.cr
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike
MEXIKO

NIKARAGUA

Estados Unidos Mexicanos

República de Nicaragua

Administratívne územné členenie: 31 federálnych štátov
(Aguascalientes, Baja Califirnia Sur, Baja Califorrnia Norte,
Campeche, Chiapas, Chihuahua, Coahuila de Zaragoza, Colima,
Durango, Guanajuato, Guerrero, Hidalgo, Jalisco, Estado de
México, Michoacan de Ocampo, Morelos, Nayarit, Nuevo Leon,
Oaxaca, Puebla, Queretaro de Arteaga, Quintana Roo, San
Luis Potosi, Sinaloa, Sonora, Tabasco, Tamaulipas, Tlaxcala,
Veracruz, Yuvatan, Zacatecas) a 1 federálny dištrikt (Distrito
Federal)

Administratívne územné členenie: 15 departmentov (Boaco,
Carazo, Chinandega, Chontales, Esteli, Granada, Jinotega, Leon,
Madriz, Managua, Masaya, Matagalpa, Nueva Segovia, Rio San
Juan, Rivas) a 2 autonómne regióny (Atlantico Norte, Atlantico
Sur)

Rozloha: 1 964 375 km2
Počet obyvateľov: 116 220 947 (2013)
Hlavné mesto: Mexiko/Ciudad de Mexico, D.F.
Úradný jazyk: španielsky

Rozloha: 130 370 km2
Počet obyvateľov: 5 788 531 (2013)
Hlavné mesto: Managua
Úradný jazyk: španielsky

Vysokoškolské štúdium poskytujú univerzity, vysoké školy
a inštitúty. Systém je podobný americkému, je trojstupňový,
bakalárske štúdium trvá štyri roky, naň nadväzuje magisterský
a doktorandský stupeň
Štipendiá mexickej vlády (ponuku administruje SAIA,
žiadosti sa podávajú on-line na www.saia.sk; uzávierka je
spravidla v auguste)

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity, vysoké školy
a technické inštitúty. Ponúkajú 4- až 5-ročné bakalárske
programy (Licenciado), 5- až 6-ročné inžinierske programy
(Ingeniero) a 6-ročné štúdium medicíny (Doctor en Medicina).
Na tieto programy nadväzujú 2-ročné magisterské (Máster)
a 3- až 5-ročné doktorandské štúdium (Doctorado).
Základnými podmienkami prijatia na univerzity je doklad
o ukončení strednej školy (Bachillerato; ekvivalent maturitnej
skúšky), absolvovanie prijímacej skúšky a preukázanie
schopnosti platiť školné.
Zaujímavé webové stránky
http://www.mined.gob.ni/ – ministerstvo školstva

 celé magisterské štúdium (ročné s možnosťou

predĺženia 12 mesiacov)

 celé doktorandské štúdium (ročné s možnosťou

predĺženia 24 mesiacov)

 3- až 6-mesačný pobyt pre študentov na

bakalárskom stupni štúdia

 ročný špecializačný pobyt
 ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny

s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov

Bližšie informácie:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx?n=Mexiko
alebo http://amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becaspara-extranjeros

Najstaršou nikaragujskou univerzitou je Universidad Nacional Autonoma
de Nicaragua – www.unanleon.edu.ni, ktorá bola založená v roku 1812.

Zaujímavé webové stránky
http://www.sep.gob.mx – ministerstvo školstva
www.edumexico.net – všeobecné informácie o štúdiu v Mexiku

Rebúlica de Panamá

PANAMA
Rozloha: 75 420 km2
Počet obyvateľov: 3 559 408 (2013)
Hlavné mesto: Panama/Panamá
Úradný jazyk: španielsky
Administratívne územné členenie: 9 provincií (Bocas del Toro,
Chiriqui, Cocle, Colon, Darien, Herrera, Los Santos, Panama,
Veraguas)

Najlepšiou mexickou univerzitou je podľa QS University Rankings
Universidad Nacional Autónoma de México – www.unam.mx.

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné
vysokoškolské inštitúcie (univerzity a vysoké školy). Bakalárske
štúdium trvá 4 roky, magisterské spravidla rok. Vyučovacím
jazykom je španielčina, niektoré univerzity ponúkajú aj
programy v angličtine. Na súkromných školách sa platí školné.
V Paname pôsobia aj pobočky amerických univerzít, napríklad
Florida State University a University of Louisville.
Zahraniční študenti musia mať študentské víza. O tie môžu
požiadať, ak sú prijatí na denné štúdium na verejnej alebo
súkromnej škole, ktorá má akreditáciu ministerstva školstva.
Počas štúdia nemôžu pracovať (iba v prípade, ak je prax
súčasťou programu).
Zaujímavé webové stránky
http://www.meduca.gob.pa/ – ministerstvo školstva
Najlepšou panamskou univerzitou je podľa QS University Rankings
Universidad Tecnológica de Panamá (UTP) – www.utp.ac.pa.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike
PARAGUAJ

PERU

República del Paraguay

Perú/República del Perú

Administratívne územné členenie: 17 departmentov a hlavné
mesto: Alto Paraguay, Alto Parana, Amambay, Asuncion
(mesto), Boqueron, Caaguazu, Caazapa, Canindeyu, Central,
Concepcion, Cordillera, Guaira, Itapua, Misiones, Neembucu,
Paraguari, Presidente Hayes, San Pedro

Administratívne územné členenie: 25 regiónov a jedna ústavou
zriadená provincia – Lima. Regióny: Amazonas, Ancash,
Apurimac, Arequipa, Ayacucho, Cajamarca, Callao Cusco,
Huancavelica, Huanuco, Ica, Junin, La Libertad, Lambayeque,
Lima, Loreto, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Piura, Puno,
San Martin, Tacna, Tumbes, Ucayali

Rozloha: 406 752 km2
Počet obyvateľov: 6 623 252 (2013)
Hlavné mesto: Asunción
Úradný jazyk: španielsky a guaraní

Rozloha: 1 285 216 km2
Počet obyvateľov: 29 849 303 (2013)
Hlavné mesto: Lima
Úradný jazyk: španielsky, kečuánsky, aymarský

Hoci najstaršia univerzita v Paraguaji (Universidad Nacional de
Asunción) bola založená už v roku 1889, vzdelávanie bolo počas

éry diktátora A. Stroessnera (1957 – 1989) zatlačené do úzadia.
Vysokoškolské vzdelanie v krajine sa začalo rozvíjať až v 90.
rokoch 20. storočia, keď vláda v rámci reformy vzdelávania
vytvorila 10 nových univerzít.
Zaujímavé webové stránky
www.mec.gov.py – ministerstvo školstva a kultúry

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné
odborné vysoké školy a univerzity. Bakalárske štúdium
(Licenciatura) trvá zvyčajne 3 až 4 roky (3- až 4-tisíc hodín
štúdia), naň nadväzuje magisterské (Maestría) a doktorandské
(Doctorado) štúdium.
Zaujímavé webové stránky
www.minedu.gob.pe – ministerstvo školstva

Najlepšou paraguajskou univerzitou je podľa QS University Rankings
Universidad Nacional de Asunción – www.una.py.
Najlepšou peruánskou univerzitou je podľa QS University Rankings
Pontificia Universidad Católica del Perú – www.pucp.edu.pe. Najstaršou
Universidad Nacional Major de San Marcos – www.unmsm.edu.pe
– založená v roku 1551.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Latinskej Amerike
SALVÁDOR

VENEZUELA

República de El Salvador

República Bolivariana de Venezuela

Administratívne územné členenie: 14 departmentov
(Ahuachapan, Cabanas, Chalatenango, Cuscatlan, La Libertad,
La Paz, La Union, Morazan, San Miguel, San Salvador, Santa
Ana, San Vicente, Sonsonate, Usulutan)

Administratívne územné členenie: 23 štátov, dištrikt
hlavného mesta (Distrito Capital) a Federálne závislé územia
(Dependencias Federales, spolu 72 ostrovov): Amazonas,
Anzoatequi, Apure, Aragua, Barinas, Bolivar, Carabobo, Cojedes,
Delta Amacuro, Dependencias Federales, Distrito Capital,
Falcon, Guarico, Lara, Merida, Miranda, Monagas, Nueva
Esparta, Portuguesa, Sucre, Tachira, Trujillo, Vargas, Yaracuyi,
Zulia

Rozloha: 21 041 km2
Počet obyvateľov: 6 108 590 (2013)
Hlavné mesto: San Salvador
Úradný jazyk: španielsky

Rozloha: 912 050 km2
Počet obyvateľov: 28 459 085 (2013)
Hlavné mesto: Caracas
Úradný jazyk: španielsky

Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje vyše 20 univerzít
a vysokých škôl. Jedna je verejná (s pobočkami vo viacerých
mestách), ostatné sú súkromné, väčšinou riadené cirkvou.
Bakalárske štúdium (Licenciatura) trvá spravidla 4 až 5 rokov,
magisterské programy trvajú spravidla 3 až 4 roky.
Zaujímavé webové stránky
www.mined.gob.sv – ministerstvo školstva

Vysokoškolské vzdelávanie vo Venezuele poskytuje vyše sto
vysokoškolských inštitúcií. Technické inštitúty (odborné vysoké
školy) ponukajú trojročné programy, univerzitné štúdium
(bakalárske) trvá 5 rokov, naň nadväzuje magisterské
a doktorandské.
Zaujímavé webové stránky
www.me.gob.ve – ministerstvo školstva

Najlepšiou salvádorskou univerzitou je podľa QS University Rankings
Universidad Centroamericana „José Simeón Cañas“ – UCA –
www.uca.edu.sv

Najlepšiou venezuelskou univerzitou je podľa QS University Rankings
Universidad Central de Venezuela – UCV – www.ucv.ve

URUGUAJ
Uruguay/República Oriental del Uruguay
Rozloha: 176 215 km2
Počet obyvateľov: 3 324 460 (2013)
Hlavné mesto: Montevideo
Úradný jazyk: španielsky

Administratívne územné členenie: 19 departmentov: Artigas,
Canelones, Cerro Largo, Colonia, Durazno, Flores, Florida,
Lavalleja, Maldonado, Montevideo, Paysandu, Rio Negro, Rivera,
Rocha, Salto, San Jose, Soriano, Tacuarembo, Treinta y Tres
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje jedna štátna univerzita
(Universidad de la República – http://www.universidad.edu.uy/)
a štyri súkromné univerzity.
Zaujímavé webové stránky
www.mec.gub.uy – ministerstvo školstva a kultúry
http://educacion.mec.gub.uy/innovaportal/file/1629/1/
universidades_y_carreras_julio_2013.pdf – zoznam univerzít
a študijných programov
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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, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené
podrobné informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti,
v ponuke je tlačidlo “Podaj žiadosť”.
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
 samostatné cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov,

vysokoškolských učiteľov a výskumných/umeleckých pracovníkov

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

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/

Štipendiá EMBO na krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom
Štipendium medzinárodnej organizácie EMBO (European Molecular Biology Organisation) na krátkodobý výskumný pobyt je
určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od získania doktorandského titulu viac
ako 10 rokov), ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu v Európe alebo v inej krajine sveta. Po ukončení
pobytu sa štipendista musí vrátiť na domácu inštitúciu minimálne na 6 mesiacov. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Štipendium je určené na pokrytie cestovných výdavkov a životných nákladov.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

Granty Európskej výskumnej rady
Uzávierka: 25. marec 2014 (ERC Starting Grants), 20. máj 2014 (ERC Consolidator Grants)
 ERC Starting Grants sú určené pre vynikajúcich mladých výskumných pracovníkov, ktorí majú 2 až 7 rokov výskumnej praxe

od získania titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu), dosiahli významné vedecké úspechy, majú pred sebou sľubnú výskumnú
kariéru a predkladajú excelentný výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej organizácii sídliacej
v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových organizácií.
Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie. Bližšie informácie o procese
podávania návrhu projektu sú zverejnené na: http://erc.europa.eu/starting-grants
Aktuálna výzva: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-stg.html

 ERC Consolidator Grants sú určené pre vynikajúcich skúsených výskumných pracovníkov, ktorí majú 7 až 12 rokov výskumnej

praxe od získania titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu), dosiahli významné vedecké úspechy, majú pred sebou sľubnú
výskumnú kariéru a predkladajú excelentný výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej
organizácii sídliacej v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových
organizácií.
Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie. Bližšie informácie o procese
podávania návrhu projektu sú zverejnené na: http://erc.europa.eu/consolidator-grants.
Aktuálna výzva: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2014-cog.html
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Štipendiá a granty
Grantový program Študenti do sveta
Uzávierka: 15. apríl 2014
Grantový program Nadácie Tatrabanky je určený na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi
(maximálne dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít
v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. O grant sa môžu uchádzať študenti, ktorí v čase realizácie
doplnkového vzdelávacieho podujatia budú študovať formou denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl,
v čase predkladania projektu musia byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania. Projekty
nemôžu predkladať študenti 1. ročníka bakalárskeho štúdia a študenti, ktorí v nadchádzajúcom školskom roku budú čerství
absolventi.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom bakalárskeho
alebo magisterského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu
Erasmus alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje študentov
technických odborov.
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici

 AUSTRÁLIA
Endeavour Awards – vládne štipendiá na rok 2015
Uzávierka: koniec mája/začiatok júna 2014 (bližšie informácie majú byť zverejnené v apríli 2014)
Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Scholarships and Fellowships 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: https://aei.gov.au/Scholarships-and-Fellowships/Pages/default.aspx

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 18. marec 2014 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.
Akceptačný list vítaný.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský
alebo ruský jazyk (základy).
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Štipendiá a granty
 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 31. marec 2014 on-line na www.granty.saia.sk (predĺžená uzávierka)
 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.

 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.granty.saia.sk
 prednáškový a/alebo študijný a/alebo výskumný pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky a/alebo tvorby

školských programov

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

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

na spoločných projektoch

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

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 29. máj 2014 on-line na www.granty.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.

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
Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 31. marec 2014
Hongkonská Lingnan University ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships. O štipendium sa môžu
uchádzať absolventi stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným vysvedčením + minimálne
1 650 bodov v teste SAT I), študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník) a absolventi uznávaných
univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom
a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho polovice).
Bližšie informácie: www.ln.edu.hk/admissions/da/intl

 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.granty.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

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

 FÍNSKO
Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni
Uzávierka: 30. apríl 2014 (na jesenný 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: www.cimo.fi (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students outside
Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)

 FRANCÚZSKO
Štipendium Champagne-Ardenne pre študentov z Nitrianskeho samosprávneho kraja
Uzávierka: 14. apríl 2014
V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne-Ardenne a Nitrianskym samosprávnym krajom ponúka Regionálna rada
v Champagne-Ardenne na akademický rok 2014/2015 štipendium na rok univerzitného štúdia na úrovni Master 1 (prvý ročník
magisterského štúdia) alebo Master 2 (druhý ročník magisterského štúdia) na Remešskej univerzite (www.univ-reims.fr)
a Technickej univerzite (www.utt.fr) a pomaturitné štúdium na gymnáziu s cieľom získať BTS (Brevet de Technicien Supérieur)
alebo absolvovať prípravku CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles).
Uchádzač musí pochádzať, študovať alebo mať trvalý pobyt v Nitrianskom samosprávnom kraji.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Ponuka-stipendii-Champagne-Ardenne

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou
Uzávierka: 25. marec 2014 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom narodeným po 1. januári 1973.
Nie je možné poberať ho spolu s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych
verejných univerzít a zo zoznamu schválených postgraduálnych študijných programov.
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 letný kurz modernej gréčtiny

Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester),
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom narodeným
po 1. januári 1973.
 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo
francúzskeho jazyka.

 HOLANDSKO
Stáže na Medzinárodnom kriminalistickom súde v Haagu (ICC)
Uzávierka: 1. máj 2014
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)

 INDIA
Ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre
Uzávierka: 15. apríl 2014 on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium je určené záujemcom o štúdium hindského jazyka vo veku od 21 do 35 rokov, ktorí majú ukončených 12 rokov
školskej dochádzky. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny, základy hindčiny sú vítané.

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

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. máj 2014 (prihlášku nadácii predkladá prijímajúca inštitúcia)
Nadácia Clauda Leona (Claude Leone Foundation) ponúka štipendiá pre postdoktorandov (titul PhD. alebo ekvivalent udelený
pred menej ako 5 rokmi) z celého sveta na výskumné pobyty na prírodovedeckých, technických a lekárskych fakultách
univerzít a vo výskumných organizáciách v Juhoafrickej republike. V roku 2014 nadácia ponúka 46 štipendijných miest.
Štipendijný pobyt trvá 2 roky a výška štipendia je 185 000 ZAR/ročne (cca 12 500 EUR).
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

 KANADA
Štipendiá CIHR na celé magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 15. marec 2014

Canadian Institutes of Health Research (CIHR) ponúkajú absolventom 1. stupňa VŠ štúdia štipendium na celé magisterské

štúdium a absolventom 2. stupňa VŠ štúdia na celé doktorandské štúdium. Od uchádzačov sa vyžaduje výborná znalosť
anglického jazyka. Podmienkou na zapojenie sa do vzdelávacieho programu je prijatie na jednu zo 4 pridružených akademických
inštitúcií (Faculté de droit de l’Université de Sherbrooke; Faculty of Law, University of Alberta; Faculty of Law, University of
Toronto; Schulich School of Law, Dalhousie University).

Bližšie informácie: http://hlep.ca/call-for-applications-2014-2015-cihr-graduate-fellowships-in-health-law-ethics-and-policy/

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. máj 2014
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa. Štipendium je určené na pokrytie životných
nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 350 LVL/mesiac pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania) a 470 LVL/mesiac pre doktorandov. Študenti získajú štipendium na maximálne 10 mesiacov, doktorandi
na 11 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si
hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.
 výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov
Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho výška je 20 LVL/deň, štipendista dostane aj príspevok na
ubytovanie, maximálne 120 LVL/mesiac. Štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.
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 letná škola
O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia.
Štipendijný príspevok vo výške 500 LVL dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené
s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.
Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA (Valsts izglītības attīstības aģentūrā).
Bližšie informácie: http://www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/scholarships/

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. máj 2014
 Štipendiá Roberta Schumana pre absolventov vysokých škôl na stáže všeobecného alebo žurnalistického
zamerania v Európskom parlamente
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.
 Stáže pre ľudí so zdravotným postihnutím
Stáže (5-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií, ako aj osobám, ktorých
vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným
postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.
 Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl (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

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 10. apríl 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/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship; www.visegradfund.org/scholarships/osa/

 MALAJZIA
Malajzijské medzinárodné štipendium MIS na celé postgraduálne a postdoktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2014
Program malajzijskej vlády Malaysia International Scholarship (MIS) poskytuje cudzincom štipendiá na celé postgraduálne
a postdoktorandské štúdium v Malajzii. Štipendium je určené absolventom 1. stupňa VŠ a študentom 2. stupňa VŠ (na
postgraduálne štúdium) do veku 40 rokov, a absolventom 3. stupňa VŠ do veku 45 rokov, s výbornou znalosťou anglického
jazyka (doloženie jazykového certifikátu TOEFL alebo IELTS podmienkou). Vyžaduje sa akceptačný list.
Bližšie informácie: www.malaysiascholarships.my/2014/01/malaysia-international-scholarship-mis.html;
https://biasiswa.moe.gov.my/INTER/index_mis.php
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 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
Uzávierka: priebežne (spravidla od januára do 30. novembra) on-line na www.granty.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

 NEMECKO
DAAD – odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 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

Goetheho štipendium na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 31. máj 2014
Premiérka Spolkovej krajiny Durínsko vypísala Goethestipendium. Štipendium sa udeľuje vynikajúcim absolventom vysokých
škôl, predovšetkým doktorandom zo strednej a východnej Európy. Študenti musia pracovať na témach ako sú nemecká
literatúra, dejiny hudby, umenie, 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_2014.pdf

Štipendium Centra pre náboženstvo a spoločnosť Univerzity v Bonne na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 31. máj 2014
Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity Bonn ponúka plné a čiastkové
štipendium na magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie. Po úspešnom absolvovaní ročného magisterského štúdia
študent získa titul Master of the Arts (MA).
Bližšie informácie: www.ecumenical-studies.de/
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KAAD (Katolícka akademická zahraničná služba) – študijné a výskumné pobyty
Uzávierka: 30. jún 2014
Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst ponúka v rámci Osteuropaprogramm
pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá na študentské a vedecké pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať
študenti (po skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý má slúžiť predovšetkým
na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp. diplomovej práce. Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí pracovníci,
ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si rozširujú a prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až
dvojročný vzdelávací pobyt, príp. nadstavbové štúdium. V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt predĺžený
na 3 roky. Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať o štipendium na krátkodobý (max. 6 mesiacov) výskumný pobyt.
Bližšie informácie: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

Medzinárodné stáže v parlamente
Uzávierka: 30. jún 2014
Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne
a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program (od 1. marca do 31. júla) 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: http://www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/ips/info/slowakei.html

 NÓRSKO
Semestrálne granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 15. marec 2014
Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. Granty sa
udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Štipendista, ktorého pobyt sa uskutoční mimo Osla, môže získať aj
cestovný grant na cestu z Osla do miesta sídla univerzity.
Bližšie informácie: http://siu.no/eng/Front-Page/Global-menu/Study-in-Norway/Semester-Grants

Medzinárodné Ibsenove štipendiá
Uzávierka: 30. apríl 2014
Nórska vláda ponúka od roku 2008 každoročne jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu
projektov týkajúcich sa nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: www.ibsenawards.com/scholarship/about

 PORTUGALSKO
Štipendiá portugalskej vlády
Uzávierka: spravidla v marci až apríli (termíny 1. fázy on-line prihlasovania sú spravidla zverejnené krátko pred uzávierkou)
Žiadosti administruje Inštitút Camões (Instituto Camões – IC). V 1. fáze sa podávajú on-line na www.instituto-camoes.pt,
v 2. fáze uchádzači zasielajú elektronicky požadované dokumenty. Štipendiá sú zamerané na štúdium a výskum portugalského
jazyka a kultúry, od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka. Udeľované sú štipendiá:
 štipendiá na 1-mesačné letné kurzy portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov portugalského jazyka

so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, žiadosti predkladajú príslušní učitelia portugalčiny,

 štipendiá na 8-mesačný študijný pobyt v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov

so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti,

 program Fernãa Mendesa Pinta na podporu výskumu a vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry

(max. 12 mesiacov) – určený pre študentov 2. stupňa alebo 1. stupňa v poslednom ročníku, zapojených do projektov
vedeckej alebo odbornej prípravy v oblasti portugalského jazyka ako cudzieho jazyka,

 výskumný program – štipendiá na špecializované štúdiá v oblasti portugalského jazyka a kultúry (2. stupeň VŠ a PhD.,

max. 12 mesiacov) – určené pre pedagogických alebo vedeckých pracovníkov,
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 program Pessoa na projekty odbornej prípravy a výskumu v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určený pre vedúcich

katedier portugalského jazyka alebo portugalských štúdií,

 program Vieira – určený pre portugalčinárov – prekladateľov alebo tlmočníkov, zapojených do projektov odbornej prípravy

alebo zlepšovania v oblasti prekladu a tlmočenia.

Bližšie informácie: http://www.instituto-camoes.pt

 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 mesiacov) 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)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.
 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, 15. máj 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)

Rakúska akadémia vied: Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 15. marec 2014
Cena je určená pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu,
chémiu a fyziku. Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia
výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna
a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award

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
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 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) na výskumný pobyt pre doktorandov
a postdoktorandov
Uzávierka: 1. apríl 2014 (posledná uzávierka)
V rámci programu Sciex sú financované výskumné pobyty doktorandov (Doktorandské štipendium Sciex/Sciex
Doctoral Candidate Fellowship), výskumníkov s titulom PhD., ktorí nedosiahli ešte vyšší kariérny stupeň v oblasti výskumu
(Postdoktorandské štipendium Sciex/Sciex PostDoc Fellowship) a krátkodobé návštevy školiteľov/tútorov

štipendistov. Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarsky školiteľ/tútor potenciálneho štipendistu.
Oficiálnym komunikačným jazykom je angličtina. Školitelia (tútori) a štipendisti ju musia ovládať minimálne na úrovni B2
podľa ELP (European Language Passport). Pracovným jazykom v rámci pobytu medzi štipendistom a tútormi však môže byť
aj iný dohodnutý jazyk.
Začiatok štipendijného pobytu doktoranda môže byť naplánovaný najskôr 1 rok po získaní magisterského alebo ekvivalentného
titulu, postdoktoranda najneskôr 5 rokov od získania titulu PhD. Umiestnenie štipendistu v rámci poslednej výzvy trvá minimálne
6 mesiacov a maximálne 13 mesiacov, musí sa realizovať od 1. októbra 2014 do 31. októbra 2015.
Bližšie informácie: www.sciex.sk
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) – The Doctoral Student Programme
Uzávierka: 6. máj 2014

The Doctoral Student Programme je určený absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodné,
technické vedy a aplikované vedy, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane Slovenska) a sú zapísaní na
doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma).
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme

Štipendium na celé magisterské štúdium na Fakulte prírodných vied Univerzity v Ženeve
Uzávierka: 15. marec 2014
Fakulta prírodných vied Univerzity v Ženeve poskytuje zahraničným študentom štipendiá na celé magisterské štúdium. Štipendiá
sú určené vynikajúcim študentom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inej krajine. Štipendium (10 000 až 15 000 CHF/ročne)
sa udeľuje najprv na jeden akademický rok. V prípade úspešného štúdia je následne predĺžené. Žiadosti sa zasielajú e-mailom
dekanovi fakulty.
Bližšie informácie: http://www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Masters/ExcellenceMasterFellowships_en.html

 ŠPANIELSKO
Talentia – štipendiá pre postdoktorandov v Andalúzii
Uzávierka: 5. máj 2014
Andalúzska agentúra pre vzdelávanie (Agencia Andaluza del Conocimiento, AAC), ktorá pôsobí pri Regionálnom ministerstve
ekonómie, inovácií, vedy a zamestnania (Consejería de Economía, Innovación, Ciencia y Empleo) ponúka štipendiá pre
skúsených výskumníkov. Talentia Postdoc, spolufinancované programom Marie-Curie Európskej únie, umožňujú absolvovať
24-mesačný výskumný pobyt na vybraných inštitúciách v Andalúzii. Uchádzači môžu pochádzať z akejkoľvek krajiny,
pred podaním žiadosti však 24 mesiacov nesmeli pracovať v Španielsku.
Bližšie informácie: http://www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2014
Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky).
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
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Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2014
Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2014 (pobyty začínajúce sa vo februári 2015)
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.

Granty na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka a kultúry
Uzávierka: 28. marec 2014 (kurz od 7. do 26. júla) a 3. apríl 2014 (kurz od 28. júla do 16. augusta)

Università Degli Studi di Milano organizuje letné kurzy talianskeho jazyka a kultúry, ktoré sa uskutočnia v júli a auguste 2014
v Gargnano del Garda. Uchádzači musia mať minimálne 18 rokov a znalosť taliančiny na úrovni B1/B2. Univerzita ponúka
60 cudzincom vo veku do 40 rokov granty.
Bližšie informácie: http://www.calcif.unimi.it/bando.html.

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK)
Uzávierka: posledný pracovný deň každého mesiaca (hosťujúci vedeckí pracovníci), 21. apríl 2014 (výskumní pracovníci)
 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov počas tvorivého voľna

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
 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia

Program Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia (Research Fellowship Programme for Foreign Citizens) je
určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým postdoktorandom na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku.
Štipendistom je poskytnuté mesačné štipendium a cestovný grant. Začiatok podávania žiadostí je 17. marca 2014.
Bližšie informácie: http://www.tubitak.gov.tr
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na celé magisterské alebo doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2014
Turecké štipendiá na celé magisterské alebo doktorandské štúdium sú určené pre uchádzačov do 30 rokov o magisterské
štúdium a do 35 rokov o doktorandské štúdium. Absolventi bakalárskeho alebo magisterského štúdia (titul musia získať
najneskôr do 30. júna 2014), sa môžu uchádzať o tieto štipendiá:
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium Ibniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
- Štipendijný program Junusa Emreho na štúdium tureckého jazyka (Yunus Emre Turkish Language Scholarship)

- Islamské štúdia (Islamic Theology Scholarship Programme)
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

BULLETIN SAIA 03/2014
24

Štipendiá a granty
 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 18. marec 2014 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 seminár ukrajinského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.
Upozornenie: S ohľadom na aktuálne dianie na Ukrajine odporúčame venovať pozornosť upozorneniam a oznámeniam

Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR zverejňované na www.mzv.sk v časti Cestovanie a konzulárne info/
Štáty sveta/Ukrajina.

 USA
Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt
Uzávierka: 30. marec (každoročne)

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak Scholars umožňuje jednotlivcom zo Slovenska a Česka pôsobiacim

vo vládnom, komerčnom alebo akademickom sektore (nie študenti) absolvovať výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu.
Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelí Slovenská a Česká republika. Uprednostnený je výskumný zámer v oblasti
vzdelávania, vedy, verejnej správy, politických vied, ekonómie a sociológie. Výskum bude prebiehať od augusta do decembra
kalendárneho roka, v ktorom bola podaná prihláška, v trvaní 3,5 mesiaca. Od uchádzača sa vyžaduje niekoľko rokov praxe
a vynikajúca znalosť anglického jazyka.
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/ruth-crawford-mitchell-fellowship-czech-or-slovak-scholars

Štipendium na prácu s fondom knižnice Trumanovho inštitútu
Uzávierka: 1. apríl (každoročne)

Harry S. Truman Library Institute Research Grants Program umožňuje postdoktorandom a vedeckým pracovníkom zaoberajúcim
sa verejnou a zahraničnou politikou a životom a kariérou H. S. Trumana absolvovať 1- až 3-týždňový výskumný pobyt v knižnici
Trumanovho inštitútu.

Bližšie informácie: www.trumanlibrary.org/grants

Štipendiá Slovensko-americkej nadácie (SAF)
Uzávierka: 1. apríl 2014
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
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Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2015/2016
Uzávierka: 30. jún 2014

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher)
alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké
disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.
Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské
vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL).
Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabepečuje
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 2014/2015 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín:
 Bulharsko,
 Izrael,
 Mexiko,
 Nemecko (DAAD) – letný jazykový kurz,
 Rumunsko,
 Švajčiarsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2014/2015 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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V skratke
 GRANTOVÝ PROGRAM NA PODPORU SLOVENSKÝCH ŠTUDENTOV
NAJLEPŠÍCH UNIVERZÍT Z CELÉHO SVETA
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu chce obnoviť grantový program na podporu slovenských študentov
najlepších univerzít z celého sveta, ktorí by sa zaviazali po úspešnom ukončení štúdia nastúpiť do štátnej správy.
Program nadväzuje na Štipendium M. R. Štefánika v rokoch 2006 – 2008 a v roku 2011. Ministerstvo materiál
predložilo vo februári na medzirezortné pripomienkové konanie. Podľa tlačovej správy ministerstva školstva by
uchádzači o štipendium mali študovať na univerzitách do 200. miesta v rebríčku hodnotenia Shanghai Academic
Ranking of World Universities a v rebríčku inštitúcií Project RePEc. Štipendium pokryje všetky opodstatnené náklady
spojené so štúdiom, vrátane školného, nákladov na živobytie počas maximálne dvoch akademických rokov štúdia,
ako aj náklady na cestu do a z miesta štúdia, cestovné poistenie a pod. Po ukončení štúdia nastúpi štipendista na
dohodnutú pracovnú pozíciu. Ak z vlastného zavinenia odpracuje vo verejnej správe menej ako 3 roky alebo nezíska
vysokoškolské vzdelanie, na ktoré mal poskytnuté štipendium, bude povinný vrátiť finančné prostriedky
v sume poskytnutého štipendia, pričom nesplatená časť sa bude úročiť vo výške úrokovej sadzby, ktorou poskytuje
študentom pôžičky Fond na podporu vzdelávania. Štipendium sa tak v rámci grantovej schémy bude poskytovať
ako pôžička, ktorá je za stanovených podmienok bezúročná a s odkladom splácania. Po schválení grantového
programu by prvá výzva na podávanie žiadostí o štipendium mohla byť vypísaná ešte v priebehu tohto roka.
Program by podľa aktuálnych informácií mal byť po jeho otvorení administrovaný priamo ministerstvom.
Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/stipendiami-lakame-absolventov-z-najprestiznejsich-univerzit/

 SOKRATOV INŠTITÚT OTVÁRA DRUHÝ ROČNÍK DOPLNKOVÉHO ŠTÚDIA
Sokratov inštitút, projekt Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica (www.zivica.sk), ktorého akademickým
partnerom je Technická univerzita vo Zvolene (www.tuzvo.sk), otvára ďalší ročník akreditovaného doplnkového
štúdia pre študentov vysokých škôl. Prihlásiť sa môžu do 30. apríla 2014 on-line na www.sokratovinstitut.sk
študenti vyššieho ako prvého ročníka 1. stupňa vysokoškolského štúdia akejkoľvek vysokej školy, ktorí sú občanmi
SR. Výučba prebieha vo Vzdelávacom centre Zaježová (www.zivica.sk/zajezova) počas predĺžených víkendov
(raz mesačne od štvrtka podvečer do nedeľného obeda). Štúdium je bezplatné vďaka finančnej podpore vlád
Švajčiarskej konfederácie a Slovenskej republiky v rámci Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
Bližšie informácie: http://www.sokratovinstitut.sk

 LETNÁ ŠKOLA VISEGRAD SUMMER SCHOOL 2014
Od 29. júna do 12. júla 2014 sa uskutoční už 13. ročník Vyšehradskej letnej školy. Visegrad Summer School je
vzdelávací program, v rámci ktorého je vytvorený priestor pre interdisciplinárnu interakciu pre mladých ľudí z členských
štátov regiónu V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko a Slovensko), ako aj občanov z krajín Východného partnerstva. Program
letnej školy zahŕňa odborné diskusie, workshopy a prednášky odborníkov v oblasti politického, kultúrneho, sociálneho
a ekonomického života na úrovni jednotlivých regiónov a Európskej únie. Registrovať sa možno do 31. marca 2014.
Vybraní uchádzači budú o prijatí informovaní do 30. apríla. Bližšie informácie: www.visegradsummerschool.org.

 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:
20. marec
25. marec

Inštitút fyzioterapie, balneológie a liečebnej rehabilitácie so sídlom v Piešťanoch,
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta manažmentu, Prešovská univerzita v Prešove

7. apríl

Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine (Žilinská univerzita v Žiline)

6. máj

Stavebná fakulta, Technická univerzita v Košiciach

27. máj

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie, Slovenská technická univerzita v Bratislave

Zdroj: www.portalvs.sk
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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.

 Národné dni kariéry
24. – 25. apríl 2014, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: http://www.ndk.sk/

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

 StudyWorld 2014, 23. – 24. máj 2014, Berlín, Nemecko
9. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.
Bližšie informácie: www.studyworld2014.com

 EINSTEIG Fairs, 13. a 14. jún 2014, Frankfurt, Nemecko
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com

 WEBA Central Europe Agent Workshops and Student Fairs

18 a 19. jún 2014, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.webaworld.com/events-18-19-jun-2014.html

 WEBA Higher Education Workshops 2014

10. až 11. september 2014, Mníchov, Nemecko
Bližšie informácie: www.webaworld.com/events-10-11-sep-2014-germany.html

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,
7. – 9. október 2014, Bratislava
Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk

 EINSTEIG Fairs, september, október, november 2014, Nemecko
Dortmund (12. a 13. september), Karlsruhe (10. a 11. október), Berlín (14. – 15. november),
Mníchov (21. a 22. november)
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com

 China Education Expo 2014, október, november 2014, Čína
Peking (25. – 26. október), Kuang-čou (28. október), Čcheng-tu (30. október), Šanghaj (1. – 2. november)
Bližšie informácie: http://www.chinaeducationexpo.com

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Changing Landscapes in Learning and Teaching
3. – 4. apríl 2014, Brusel, Belgicko
Výročná konferencia EUA (European University Association).
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-brussels.aspx

 Financovanie študentskej mobility – štipendiá, granty a pôžičky (Funding student mobility –
Scholarships, grants and loans)
10. apríl 2014, Brusel, Belgicko
Ďalší zo seminárov ACA (Academic Cooperation Association)

 Posilnenie spolupráce arabských a európskych univerzít: Význam regionálnej mobility
(Strengthening Arab-Euro University Collaboration: The importance of regional mobility)
10. – 12. jún 2014, Ammán, Jordánsko
Konferenciu organizujú Asociácia európskych univerzít (European University Association, EUA – www.eua.be)
a Asociácia arabských univerzít (Association of Arab Universities, AARU – www.aaru.edu.jo).
Bližšie informácie: www.eua.be/events/upcoming.aspx
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 Europe in the world. Higher education developments across the globe
15. – 17. jún 2014, Bordeaux, Francúzsko
Výročná konferencia ACA (Academic Cooperation Association). Zvýhodnená registrácia do 26. mája 2014.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=737

 Doktorandské vzdelanie: Myslieť globálne, konať lokálne (Doctoral Education: Thinking globally,
acting locally)
19. – 20. jún 2014, Liverpool, Veľká Británia
Siedme výročné stretnutie EUA-CDE (EUA Council for Doctoral Education)
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-cde-liverpool.aspx

 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/

 26. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
16. – 19. september 2014, Praha, Česká republika
Téma: Stepping into a new era’
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/prague.html

 9. Európske fórum zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Changing education – QA and the
shift from teaching to learning
13. – 15. november 2014, Barcelona, Španielsko
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eqaf-barcelona.aspx
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