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Téma/Vysokoškolské štúdium v USA

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V USA
Vysokoškolské vzdelávanie v Spojených štátoch amerických
poskytuje vyše 4-tisíc vysokoškolských inštitúcií, na ktoré
prichádza každoročne študovať viac ako pol milióna cudzincov.
Spojené štáty nemajú jeden štátny školský systém, s výnimkou
vojenských akadémií nie sú školy riadené federálnou vládou.
V téme tohto Bulletinu SAIA sme sa rozhodli priniesť základné
informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v USA.
Upozorníme na základné informácie o vysokoškolskom systéme,
o prijímaní na vysoké školy, o možnostiach financovania štúdia,
zaujímavé webové stránky, ako aj na najlepšie univerzity
podľa najznámejších svetových rankingov, v ktorých americké
univerzity obsadzujú popredné priečky a v porovnaní s inými
krajinami je ich v nich najviac.

Vysokoškolské vzdelanie sa delí na dva stupne – pregraduálne
a postgraduálne. Poskytujú ho vysokoškolské inštitúcie
viacerých typov, ktoré sú štátne (verejné) a súkromné.
Základné delenie vysokoškolských inštitúcií je na colleges
a univerzity. Všeobecne platí, že „colleges“ sú menšie
a zvyčajne ponúkajú iba pregraduálne štúdium, môžu byť
samostatné alebo súčasť univerzity. Na školách sa platí školné,
na štátnych býva nižšie. Väčšina štátov USA na štátnych školách
zvýhodňuje svojich rezidentov.
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Bureau of Educational and Cultural Affairs
U.S. Department of State

Pomôckou pre záujemcov o štúdium v USA
môžu byť aj publikácie Ak chcete študovať
�������� v Spojených štátoch amerických, ktorá je
v Spojených štátoch amerických
k dispozícii na stiahnutie na stránke Komisie
J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny
v SR – www.fulbright.sk (Štúdium v USA >
Možnosti štúdia v USA),
Your 5 Steps
Your 5 Steps to U.S.
to U.S. Study
Study, ktorá je na portáli
www.educationusa.info
(For International Students
> Your 5 Steps to U.S.
Study > Documents) alebo sprievodca
International Student Guide na stránke
UNDERGRADUATE
www.internationalstudentguidetotheusa.com
S u p por

Pre záujemcov o štúdium v USA bol vytvorený projekt
podporovaný americkým ministerstvom zahraničných vecí
EducationUSA. V jeho rámci po celom svete pracujú poradenské
centrá a vznikol informačný portál www.educationusa.info,
na ktorom sú zverejnené základné informácie o možnostiach
štúdia, o podmienkach prijatia či o finančnej pomoci (pozri
stranu 4).

Education
USA

������������������������������������������������������������������������

Záujemcom o štúdium v USA sa vo všeobecnosti odporúča
začať prípravu (od zisťovania základných informácií po žiadosť
o študentské víza) 12 až 18 mesiacov pred plánovaným
odchodom do USA.
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Pregraduálne štúdium (undergraduate study) obvykle trvá
2 alebo 4 roky a vedie k získaniu titulu (associate degree
a/alebo bakalár), postgraduálne štúdium (graduate study)
trvá spravidla 1 až 2 roky v prípade získania titulu Master
a viac pri doktorandskom štúdiu.
Študenti majú možnosť vybrať si z mnohých predmetov na
domácej škole, ale majú aj možnosť meniť školy. Ukončenie
prvých dvoch rokov štúdia na jednej inštitúcii (zvyčajne na
community college) a následné pokračovanie na inej škole je
bežné. Štúdium môže byť dlhšie, ak študent zmení hlavný odbor
štúdia (major) a v novej špecializácii musí najprv nazbierať
dostatok kreditov na udelenie titulu.
Akademický rok sa na jednotlivých univerzitách môže líšiť,
ale spravidla prebieha v dvoch ucelených 16- až 18-týždňových
semestroch. Na niektorých univerzitách sa akademický rok delí
na štvrťroky (quarters) alebo 10- až 12-týždňové trimestre.
Univerzity často ponúkajú aj 6- až 8-týždňové letné štúdium
(summer terms), ktoré je nepovinné a je určené pre tých,
ktorí chcú získať diplom rýchlejšie, prípadne chcú mať menej
náročné štúdium počas školského roka alebo chcú „dotiahnuť“
predmety, ktoré nezvládli počas roka.
Prijatie na univerzitu
O prijatí na univerzitu sa rozhoduje na základe podkladov, ktoré
uchádzač predkladá či už poštou alebo on-line. Väčšina škôl
vyžaduje prihlášku (application), výsledky predchádzajúceho
štúdia (academic records), doklad o znalosti jazyka (výsledok
skúšky TOEFL) a poplatok za prihlášku (application fee).

Aj keď všetky americké vysoké školy prijímajú študentov
akejkoľvek rasy, farby pleti a vyznania, malé percento bolo
založené s poslaním vytvorenia náboženskej atmosféry na
škole, čisto ženského alebo čisto mužského vzdelávania alebo
s poslaním vytvoriť prostredie na vzdelávanie a život ľudí
rovnakého pôvodu. Odporúčame vám prečítať si, aké si školy, na
ktoré sa hlásite, stanovili poslanie, aby ste vedeli posúdiť, či sa
vaše smerovanie zhoduje so smerovaním škôl.
Z viac ako 4 000 amerických vysokých škôl a univerzít je
vyše 800 spojených s nejakou cirkevnou denomináciou alebo
náboženskou tradíciou, asi 60 je mužských vysokých škôl
a asi 50 ženských. Súčasťou amerického vysokoškolského
vzdelávacieho systému sú aj vzdelávacie inštitúcie, ktoré slúžia
študentom určitého pôvodu, ako napríklad Historicky černošské
vysoké školy a univerzity (Historically Black Colleges and
Universities – HBCUs), vzdelávacie inštitúcie slúžiace hispánskej
populácii (Hispanic-serving Institutions – HSIs) a indiánske
vysoké školy a univerzity (Tribal Colleges and Universities).

Zdroj: Ak chcete študovať v Spojených štátoch amerických
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Téma/Vysokoškolské štúdium v USA
Výberové školy požadujú aj test študijných predpokladov
(SAT – Scholastic Aptitute Test alebo ACT – American College
Testing Program) a esej (personal essay), prípadne odporúčania
od učiteľov alebo vedúcich rôznych krúžkov (letters of
recommendation).
Keďže prijatie nie je automatické, odporúča sa podať prihlášky
na 5 až 10 škôl. Záujemcovia o bakalárske štúdium by všetky
otázky súvisiace s prijímacím procesom mali smerovať na
Prijímacie oddelenie pre štúdium (Office of Undergraduate
Admissions) na vysokej škole/univerzite, o ktorú sa zaujímajú.

Každá vysokoškolská inštitúcia má svoje vlastné pravidlá
a termíny podania prihlášok. Uzávierky sú väčšinou od januára
do marca, ale môžu prebiehať aj od novembra do júna.
Niektoré školy prijímajú priebežne (rolling admissions), kým sa
nenaplní prvý ročník. Výberové školy majú uzávierku
v predtermínoch (early decision), spravidla už v novembri,
a záujemca sa môže hlásiť iba na jednu školu. Tým dáva najavo
odhodlanie študovať na danej škole.

Záujemcovia o štúdium na amerických vysokých školách
môžu využiť aj služby špecializovaných agentúr, ktoré
sprostredkovávajú takéto štúdium. Viaceré pôsobia aj na
Slovensku.

Štandardizované jazykové a vedomostné testy vyžadované od uchádzačov o vysokoškolské štúdium v USA
TOEFL iBT® Test (Test of English as a Foreign Language/Test z angličtiny ako cudzieho jazyka) – www.ets.org/toefl
Test sa vyžaduje od uchádzačov
o bakalárske, magisterské
a postgraduálne štúdium. Každá
škola si stanovuje počet bodov,
ktoré musí študent dosiahnuť, aby
bol prijatý na štúdium.
Forma: počítačová

Platnosť testu: 2 roky
Poplatok: 225 USD
Testovanie na Slovensku:
Bratislava, Košice, Nitra,
Skalica, Žilina

Registrácia: on-line (najneskôr
7 dní pred testom, za príplatok
35 USD aj 3 pracovné dni pred
testom)

Výsledky sú zverejnené na
webstránke www.ets.org/toefl
15 pracovných dní po teste

Aktuálne termíny sú zverejnené na stránke www.ets.org (ETS Home > TOEFL > TOEFL iBT > Register for the Test > Test Centers and
Dates). Skúška sa organizuje približne 30-krát za rok. Každé skúšobné centrum si vyberá, v ktorých termínoch sa skúška uskutoční.
Na registračnej stránke si uchádzač vytvorí profil, potom vyberie miesto, dátum a hodinu. Termíny, ktoré už sú obsadené, sa počas registrácie
na skúšku nezobrazujú.
ACT (American College Testing Program) – www.act.org
Využíva sa pri prijímaní na
bakalárske štúdium. Hodnotí sa
angličtina, matematika, čítanie
a analytické myslenie.
Forma: papierová

Poplatok: 54,50 USD
Platnosť testu: neobmedzená

Registrácia: najneskôr dva týždne
pred termínom testu na
www.actstudent.org/regist/
outside/

Výsledky 4 až 7 týždňov po
testovaní

Aktuálne termíny sú zverejnené na www.actstudent.org/regist/dates.html. Na Slovensku nie je v súčasnosti testovacie centrum ACT.
Najbližšie sú v Rakúsku, Česku, Poľsku a Maďarsku (www.actstudent.org/regist/outside/)
SAT (Scholastic Aptitude Test) – www.collegeboard.org
Využíva sa pri prijímaní na
bakalárske štúdium.
SAT – Reasoning Test meria
verbálne a matematické
schopnosti; SAT – Subject Test
meria vedomosti z konkrétneho
predmetu a cudzieho jazyka.

Poplatok:
SAT: 52,50 USD
SAT Subject Test: 26 USD +
poplatok za príslušný test (jazyk
26 USD, ostatné testy 16 USD)

Registrácia: on-line alebo poštou.
Každý kandidát si môže stiahnuť
jeden test, vrátane informácií
o eseji (www.collegeboard.com/
student/testing/sat/prep_one/test.
html).
Bližšie informácie:
contact-sat@etcglobal.org

Výsledky 4 až 5 týždňov po
napísaní testu. Uchádzači, ktorí sa
zaregistrovali on-line si výsledky
môžu pozrieť na webstránke.

Aktuálne termíny sú zverejnené na http://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates. Testovanie sa uskutočňuje 6-krát ročne.
Na Slovensku nie je v súčasnosti testovacie centrum SAT. Najbližšie sú v Rakúsku, Česku, Poľsku a Maďarsku (http://sat.collegeboard.org/
register/test-center-code-search)

Zníženie nákladov na štúdium
Pri finančnom plánovaní zvážte nasledujúce spôsoby znižovania nákladov:
Najvýhodnejšie ponuky: Hľadajte školy, ktoré vám za najnižšie náklady ponúknu najvyššiu kvalitu vzdelania.
Zrýchlené programy: Ak dokončíte štvorročné bakalárske štúdium za tri roky, ušetríte tisícky dolárov.
Študenti si môžu urýchliť štúdium:
• uznaním kreditov z predchádzajúceho vysokoškolského štúdia zo svojej domovskej krajiny (napríklad výbornými známkami,
za International Baccalaureate alebo zo skúšky advanced placement exams),
• absolvovaním kurzov na lokálnej komunitnej vysokej škole, ak je poplatok za štúdium nižší, a ak kredity budú uznané,
• ak škola ponúka výučbu aj počas leta, môžete chodiť na niektoré kurzy aj v lete.
Odpustenie školného:
Na základe známok z prvého ročníka niektoré školy môžu odpustiť časť školného.

Zdroj: Ak chcete študovať v Spojených štátoch amerických
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EducationUSA – 5 krokov k štúdiu v USA/Your 5 steps to U.S.study
Záujemcom o štúdium v USA je určený projekt podporovaný
ministerstvom zahraničných vecí EducationUSA. V jeho rámci
po celom svete pracujú poradenské centrá a bol vytvorený
informačný portál www.educationusa.info, na ktorom sú
zverejnené základné informácie o možnostiach štúdia,
o podmienkach prijatia či o finančnej pomoci.
Na Slovensku sú centrami EducationUSA Fulbrightova komisia
na Slovensku (www.fulbright.sk), SAIA, n. o. (www.saia.sk;
> Štúdium v zahraničí > Informácie o štúdiu vo vybraných
krajinách) a Štátna vedecká knižnica v Košiciach (www.svkk.sk).
Súčasťou portálu je aj internetový „sprievodca” 5 krokov
k štúdiu v USA/Your 5 steps to U.S.study. Na využitie
sprievodcu je potrebné zaradiť sa do jednej z preddefinovaných
kategórií záujemcov o štúdium v USA, a to:
• Študent 1. stupňa VŠ štúdia/Undergraduate student
– pre študentov so záujmom o získanie titulu „associate“
alebo bakalárskeho titulu,
• Študent 2. stupňa VŠ štúdia/Graduate student – pre študentov so záujmom o získanie magisterského (napr. MA, MSc,
MBA) alebo doktorského titulu (PhD).
• ESL Program/English as a Second Language Program – pre študentov so záujmom o štúdium anglického jazyka,
• Krátkodobý študijný program/Short-term program – pre účastníkov univerzitných výmenných programov, stáží.

1. krok – Preskúmaj svoje možnosti (12 – 18 mesiacov pred začatím štúdia v USA)
V počiatočnej fáze hľadania si študijného programu v USA je kľúčové zadefinovať si hlavné priority a finančné možnosti.
V prvom kroku preto sprievodca ponúka k dispozícií formulár „Define your priorities“, ktorý uľahčí študentovi vymedziť tie
najpodstatnejšie kritéria pri hľadaní vhodného študijného programu. Súčasťou prvého kroku je taktiež zoznam internetových
databáz študijných programov a univerzít v USA ako aj informácia o najbližších veľtrhoch o vysokoškolskom vzdelávaní.
2. krok – Financovanie štúdia (3 – 9 mesiacov pred začatím štúdia v USA)
Druhý krok sprievodcu obsahuje informácie o štipendijných a grantových možnostiach,
o študentských pôžičkách, odpustení školného/tuition waiver, ako aj odporúčania ako si
vytvoriť rozpočet a zredukovať náklady na študijný pobyt v USA.
Informácie o aktuálnej ponuke štipendií pre zahraničných študentov: http://www.
educationusa.info/financial-aid.php.
3. krok – Vyplnenie prihlášky (6 – 12 mesiacov pred začatím štúdia v USA)
Na skompletizovanie prihlášky a všetkých potrebných dokumentov je potrebné vyhradiť
si dostatok času. V treťom kroku sprievodca ponúka časový harmonogram aktivít
potrebných zrealizovať počas obdobia dvanástich mesiacov pred nástupom na štúdium
v USA. Ide najmä o skompletizovanie všetkých potrebných dokumentov k prihláške
o štúdium, ako je výpis známok za absolvované štúdium, odporúčanie od učiteľov,
osvedčenie o znalosti anglického jazyka, ako aj praktické záležitosti týkajúce sa
vybavenia si ubytovania, poistenia a študentského víza.
4. krok – Žiadosť o študentské víza (3 – 5 mesiacov pred začatím štúdia v USA)
V tejto časti sa sprievodca venuje najmä jednotlivým krokom v procese žiadosti
o študentské víza typu F-1, J-1 alebo M-1, a k dispozícii ponúka aj krátke video
s odporúčaniami zahraničných študentov „International Students Demystify the Visa

Process”.

5. krok – Príprava na odchod (2 – 4 mesiace pred začatím štúdia v USA)
Pred odchodom na študijný pobyt do zahraničia je nevyhnutné skompletizovať si všetky
dôležité dokumenty, ako je akceptačný list zo zahraničnej univerzity, cestovné doklady,
víza a poistenie. Po príchode na vysokú školu je potrebné sa nahlásiť na oddelenie pre
zahraničných študentov. Všetky vysoké školy v USA organizujú na začiatku akademického
roka orientačné stretnutie „on campus orientation”, ktoré uľahčí a urýchli integráciu
zahraničných študentov.
Portál EducationUSA ponúka zaujímavé informácie týkajúce sa tematických okruhov, ktoré
sú obsiahnuté v on-line sprievodcovi 5 krokov k štúdiu v USA aj prostredníctvom on-line
webinárov na http://www.educationusa.info/edusa_connects/.
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Poradenské centrá
Education USA
na Slovensku
Hlavné poradenské centrum:
Komisia J. W. Fulbrighta
Levická 3
821 08 Bratislava
tel.: 02/5937 4639
e-mail: office@fulbright.gov.sk
Kontaktné centrá
SAIA, n. o.,
Bratislava
Sasinkova 10
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
e-mail: saia@saia.sk
Banská Bystrica
Tajovského 51
974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4137 810
e-mail: saia.bbystrica@saia.sk
InfoUSA Košice
Štátna vedecká knižnica
Hlavná 10
042 30 Košice
tel.: 0918/245 863
e-mail: InfoUSA@svkk.sk

Téma/Vysokoškolské štúdium v USA
Najlepšie univerzity USA podľa Academic Ranking of World Universities 2014
Poradie
USA

svet

Poradie

Univerzita
Harvard University – www.harvard.edu

1

1

Stanford University – www.stanford.edu

2

2

University of California, Berkeley
– www.berkeley.edu

3

3

Massachusetts Institute of Technology
(MIT) – www.mit.edu

4

4

Princeton University
– www.princeton.edu

5

6

Zdroj:
www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2014/USA.html

Univerzita

USA

svet

6

7

California Institute of Technology

7

8

Columbia University

8

9

University of Chicago

9

11

Yale University

10

12

University of California, Los Angeles

11

13

Cornell University

12

14

University of California, San Diego

13

15

University of Washington

14

16

University of Pennsylvania

15

17

The Johns Hopkins University

16

18

University of California, San Francisco

17

22

University of Michigan-Ann Arbor

18

24

University of Wisconsin – Madison

19

27

New York University

20

28

Northwestern University

20

28

University of Illinois at Urbana-Champaign

22

30

University of Minnesota, Twin Cities

23

31

Duke University

24

32

Washington University in St. Louis

25

33

Rockefeller University

26

34

University of Colorado at Boulder

27

36

University of North Carolina at Chapel Hill

28

39

The University of Texas at Austin

29

41

University of California, Santa Barbara

30

43

University of Maryland, College Park

31

45

The University of Texas Southwestern Medical
Center at Dallas

32

47

University of California, Irvine

33

51

University of Southern California

34

52

Rutgers, The State University of New Jersey

35

54

Vanderbilt University

36

55

University of California, Davis

37

58

Pennsylvania State University – University Park

38

60

Purdue University – West Lafayette

39

62

Carnegie Mellon University

40

64

The Ohio State University – Columbus

41

65

University of Pittsburgh-Pittsburgh Campus

42

72

Boston University

43

74

Brown University

44

78

University of Florida

45

82

Rice University

46

86

University of Arizona

47

87

University of Utah

48

88

Arizona State University

49

90

University of Rochester

50

93

University of California, Santa Cruz
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Téma/Vysokoškolské štúdium v USA
Najlepšie univerzity USA
podľa QS University Rankings 2013
Poradie
vo svete

Najlepšie univerzity USA
podľa The Times Higher Education World University

Rankings 2013-2014

Poradie
vo svete

Inštitúcia

Inštitúcia

1 Massachusetts Institute of Technology (MIT)

1 California Institute of Technology (Caltech)

2 Harvard University

2 Harvard University

7 Stanford University

4 Stanford University

8 Yale University

5 Massachusetts Institute of Technology (MIT)

9 University of Chicago

6 Princeton University

10 California Institute of Technology (Caltech)

8 University of California, Berkeley

10 Princeton University

9 University of Chicago

13 University of Pennsylvania

11 Yale University

14 Columbia University

12 University of California, Los Angeles (UCLA)

15 Cornell University

13 Columbia University

16 Johns Hopkins University

15 Johns Hopkins University

22 University of Michigan

16 University of Pennsylvania

23 Duke University

17 Duke University

25 University of California, Berkeley (UCB)

18 University of Michigan

29 Northwestern University

19 Cornell University

37 University of Wisconsin-Madison

21 University College London (UCL)

40 University of California, Los Angeles (UCLA)

22 Northwestern University

44 New York University (NYU)

24 Carnegie Mellon University

47 Brown University

25 University of Washington

54 University of North Carolina, Chapel Hill

27 University of Texas at Austin

56 University of Illinois at Urbana-Champaign

28 Georgia Institute of Technology (Georgia Tech)

57 Carnegie Mellon University

29 University of Illinois at Urbana Champaign

59 University of Washington

30 University of Wisconsin-Madison

63 University of California, San Diego (UCSD)

33 University of California, Santa Barbara

71 University of Texas at Austin

40 New York University (NYU)

79 Boston University

40 University of California, San Diego

85 University of California, Davis

42 Washington University in St Louis

86 Washington University in St. Louis

46 University of Minnesota

99 Georgia Institute of Technology

47 University of North Carolina at Chapel Hill
Zdroj:
http://www.timeshighereducation.co.uk/
world-university-rankings/2013-14/world-ranking

99 Purdue University
102 University of Minnesota
106 University of Pittsburgh
Zdroj:
http://www.topuniversities.com/qs-world-university-rankings
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Téma/Vysokoškolské štúdium v USA
Štipendiá na štúdium v USA

Štipendiá a granty na štúdium v USA
možno vyhľadávať na viacerých
internetových portáloch, napríklad:
www.granty.saia.sk
www.scholarshipportal.eu
http://scholarship-positions.com
www.internationalscholarships.com
www.heysuccess.com
Pri hľadaní štipendia treba napríklad rozlišovať, pre koho je štipendium určené (či pre všetkých, alebo len rezidentov USA, či nie je
vekové obmedzenie a pod.), na aký účel sa štipendium poskytuje (či na celé štúdium, alebo len na kratší pobyt, či len na úhradu
školného, alebo na pokrytie životných nákladov), resp. či nie je naviazané na inú povinnosť (napr. štipendium poskytované spolu
s pôžičkou).
Väčšina amerických vysokoškolských inštitúcií ponúka štipendiá, spravidla študentom vyšších ročníkov, hlavnou podmienkou sú
vynikajúce výsledky dosiahnuté počas predchádzajúceho štúdia. Najmä súkromné vysoké školy ponúkajú štipendiá v podobe
odpustenia školného, buď celého alebo jeho časti. Informácie o týchto štipendiách zverejňujú na svojich webových stránkach.
Upozorňujeme na štipendiá, ktoré sa pravidelne opakujú, a o ktoré sa môžu uchádzať občania s trvalým pobytom na Slovensku.
Z univerzitných štipendií sme do nasledujúceho prehľadu zaradili tie, ktoré sú priamo určené študentom zo Slovenska.
 Národný štipendijný program SR – štipendiá a cestovné granty, uzávierka: 31. október 2014, 30. apríl 2015,
bližšie informácie: www.stipendia.sk
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. Výška štipendia pre
študentov 2. stupňa je 1 800 USD/mesiac a pre študentov 3. stupňa (doktorand) je 2 000 USD/mesiac.
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.
 Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR – Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium
(Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA), uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.fulbright.sk
Štipendium umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo aj študijný pobyt (Master’s Degree Study)
na univerzite alebo inej inštitúcii v USA.
 Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA), uzávierka: spravidla vo februári,
bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.fulbright.be, www.fulbrightschuman.eu
Program poskytuje aj štipendiá na postgraduálne štúdium o záležitostiach EÚ alebo vzťahov medzi EÚ a USA, doba trvania
grantu je minimálne 6 mesiacov až 1 akademický rok. Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA,
Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi
výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
 Športové štipendiá – Athletic Scholarships, bližšie informácie: www.fulbright.sk (Štúdium v USA > Športové štipendiá)
Väčšina amerických univerzít/vysokých škôl má svoje vlastné športové tímy a ponúka rôzne druhy športových štipendií. To
môže pokrývať všetky výdavky (full scholarship) alebo časť výdavkov (partial scholarship) na školné, ubytovanie, stravu a iné
poplatky. Univerzity/vysoké školy sa združujú do konferencií, regiónov a divízií, v rámci ktorých sa odohrávajú športové súťaže.
Existujú 2 športové asociácie: The National Collegiate Athletic Association (NCAA – www.ncaa.org) združuje viac ako 1 200
inštitúcií, konferencií a organizácií, a je najväčšou vysokoškolskou športovou asociáciou v USA; The National Association of
Intercollegiate Athletics (NAIA – www.naia.org) združuje prevažne menšie školy, ktoré zvyčajne nie sú tak športovo zamerané
ako inštitúcie z NCAA, štipendiá poskytujú najmä americkým študentom.
 Štipendijný program University of South Alabama na podporu slovenských študentov, pedagógov a výskumných
pracovníkov, uzávierka: 1. január (každoročne), bližšie informácie: www.southalabama.edu/international/internationaled/
hookerkubic.html
Na základe podpory Nadácie Hooker-Kubik udeľuje Univerzita v Južnej Alabame v rámci programu Hooker-Kubik Endowment
Award Program štipendiá študentom, ktorí na nej študujú (podpora na 1 – 2 semestre na všetkých stupňoch štúdia –
bakalárske, magisterské, PhD) a študentom, ktorí študujú na východoslovenských univerzitách.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v USA
 Štipendium StudyPortals, uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.studyportals.eu/scholarship/
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.
 Grantový program Študenti do sveta, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:
www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
Grantový program Nadácie Tatra banky 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. 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.
 Za vzdelaním do zahraničia, uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci),

bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
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.

 The Fund of American Studies (TFAS) – štipendium na letnú školu na George Mason University, uzávierka spravidla
v januári
TFAS (www.tfas.org) v spolupráci s Friends of Slovakia (FOS; www.friendsofslovakia.org) každoročne poskytuje slovenským
študentom plné štipendium na 2-mesačnú letnú školu na George Mason University (predtým Georgetown University), ktorá
je spojená so stážou v rôznych firmách, organizáciách alebo verejných inštitúciách podľa preferencií uchádzača. Súčasťou
programu sú aj rôzne diskusie, prednášky, workshopy, návšteva Medzinárodného menového fondu a Svetovej banky.
Záujemcovia si môžu vybrať z programov zameraných na medzinárodné vzťahy, vzťah verejného a podnikateľského sektora,
žurnalistiku a dobrovoľníctvo. Štipendium pokrýva školné a ubytovanie v capmuse. Uchádzač si sám hradí cestovné náklady do
a z USA, náklady na stravu a vreckové.

Zaujímavé webové stránky
www.ed.gov – ministerstvo školstva (US Department of Education)
www.educationusa.info – štúdium v USA
www.fulbright.sk – Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny
v SR – informácie o štipendiách USA pre občanov SR

http://studyusa.com – informácie o štúdiu v USA
www.petersons.com/educationusa – vyhľadávač študijných programov, štipendií
Finančná pomoc a poistenie:
www.finaid.org
www.fastweb.com
www.iefa.org
www.isoa.org
www.fastaid.com
www.scholarships.com
www.edupass.org/finaid
www.internationalscholarships.com
www.internationalstudent.com/scholarships/index.htm
www.internationalstudentloan.com
www.opensocietyfoundations.org/grants
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CENTRAL EUROPEAN UNIVERSITY/STREDOEURÓPSKA UNIVERZITA
V BUDAPEŠTI
(CEU)
Téma/Vysokoškolské
štúdium v USA
CEU je medzinárodne uznávaná inštitúcia postgraduálneho
vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied.
Štúdium je akreditované v Spojených štátoch, ako aj v Maďarsku,
a ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium
v anglickom jazyku. Na CEU študuje približne 1 400 študentov
a pôsobí 370 členov fakulty z viac ako 130 krajín. Práve preto
je CEU so svojím multikultúrnym a multinárodnostným zložením
ideálnym prostredím pre štúdium a výskum otvorenej spoločnosti
a tém týkajúcich sa slobody médií, nacionalizmu, ľudských práv
či medzinárodných vzťahov.
Oblasti štúdia na CEU a akademické tituly:
• Aplikovaná matematika (PhD),
• Ekonómia (MA, PhD),
• Environmentálne vedy (MS, PhD),
• Filozofia (PhD),
• História (MA, PhD),
• Kognitívne vedy (PhD)
• Medzinárodné vzťahy a európske štúdiá (MA, PhD),
• Politické vedy (MA, PhD),
• Právne vedy (LLM, MA, SJD),
• Rodové štúdiá (MA, PhD),
• Sociológia a sociálna antropológia (MA, PhD).
• Stredoveké štúdiá (MA, PhD),
• Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD),
• Verejná politika (MA, PhD).

FEED YOUR MIND | FIND YOUR PASSION

CENTRAL
EUROPEAN
UNIVERSITY

Požiadavky na uchádzačov:
• ukončené vysokoškolské štúdium 1. alebo 2. stupňa v čase nástupuMaster’s
na štúdium,
and doctoral degrees | Scholarships available
• znalosť anglického jazyka,
| Located in Budapest | Accredited in the United States
• splnenie špecifických podmienok pre jednotlivé programy.
and Hungary | www.ceu.hu
Štipendiá:
ACADEMIC
AREAS
CEU udeľuje plné alebo čiastočné štipendium na základe akademických
kvalít uchádzača.
Žiadosť o štipendium sa podáva
s prihláškou na štúdium on-line na www.ceu.hu v januári 2015. Každý Business
uchádzač musí zaplatiť
poplatok 40 USD.
International
Nationalism Studies
Cognitive Science

Relations and

Philosophy

Magisterské
štúdium:
Economics
Political Science
European Studies
Environmental
Legal Studies
Public Policy
• plné štipendium/full
CEU fellowhsip:
štipendium pokrýva
školné,
Mathematics and its
and Social
Sciences and Policy
zdravotné poistenie, ubytovanie na internáte CEU,Sociology
mesačné
Gender Studies
Applications
Anthropology
štipendium History
vo výške 96 000 HUF,
Medieval Studies
• čiastočné štipendium/partial CEU fellowship: štipendium pokrýva
školné, zdravotné poistenie, ubytovanie na internáte CEU,
mesačné štipendium vo výške 50 000 HUF,
• štipendiá na pokrytie školných poplatkov/tuition scholarships
• plné štipendium/full tuition scholarship pokrýva náklady na školné
a zdravotné poistenie,
• čiastočné štipendium/partial tuition scholarship pokrýva náklady
na školné v rozsahu od 80 % – 50 % a zdravotné poistenie.
Copyright: Central European University, 2012

Doktorandské štúdium:
• plné štipendium/full CEU fellowhsip: štipendium pokrýva školné,
zdravotné poistenie, mesačné štipendium vo výške
220 000 HUF na obdobie maximálne tri roky.
Podkladové materiály k žiadosti o štúdium:
• životopis,
• motivačný list,
• odporúčania od VŠ učiteľov,
• výpis študijných výsledkov,
• doklad o znalosti anglického jazyka (TOEFL, IELTS, CAE, CPE, PTE, TOEFL test administrovaný CEU),
• špecifické podmienky vybranej fakulty (esej, projekt).

Koordinátorom CEU na Slovensku je SAIA, n. o.
Bližšie informácie: www.saia.sk, www.ceu.hu
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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. Odporúčame vám pozrieť si
„Často kladené otázky (help)“, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou
a ako podať žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne 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
Štipendijný program EHP Slovensko
Uzávierka: 21. november 2014 (Mobilitné projekty medzi vysokými školami); priebežne október 2014 – január 2015 (Prípravné
návštevy a stretnutia); marec 2015 (Inštitucionálna spolupráca)
Štipendijný program EHP Slovensko je nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov
vysokých škôl, ako aj rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku
a partnerskými organizáciami v donorských štátoch – Nórsku, Islande a Lichtenštajnsku.
Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby (nie jednotlivec), a to stredné a vysoké školy, ktoré majú za partnera minimálne
1 strednú, resp. vysokú školu so sídlom v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku.
 Mobilitné projekty medzi vysokými školami

Mobilitné projekty medzi vysokými školami sa zameriavajú na podporu medzinárodnej mobility študentov, doktorandov a
akademických pracovníkov vysokých škôl so sídlom na Slovensku a v donorských štátoch (Nórsku, Islande, Lichtenštajnsku),
ktoré sú držiteľom Erasmus charty pre vysoké školy (ECHE).
V rámci projektov je možné realizovať dlhodobú mobilitu študentov (3 – 12 mesiacov) a doktorandov (1 – 12 mesiacov),
ako aj výučbové pobyty akademických pracovníkov (3 dni – 6 týždňov, min. 5 hodín výučby za pobyt). Študenti, doktorandi
a akademickí pracovníci sa uchádzajú o štipendium na svojej domovskej inštitúcii, ktorá získa projektový grant zo
Štipendijného programu EHP Slovensko.
Celková alokácia na túto výzvu je 600 000 EUR.
Výška projektového grantu nesmie byť nižšia ako 25 000 EUR a vyššia ako 100 000 EUR. Spolufinancovanie žiadateľa sa
nevyžaduje.
Bližšie informácie vo výzve na: http://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/vyzva-eea/ehp-sk06-ii-01
 Prípravné návštevy a stretnutia

Cieľom prípravných návštev a stretnutí je nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych
kontaktov. Účelom stretnutí by malo byť naplánovanie spoločného projektu a/alebo pripravenie podmienok pre ďalší rozvoj
spolupráce, predovšetkým príprava projektového zámeru v rámci Štipendijného programu EHP Slovensko, a to na podporu
inštitucionálnej spolupráce s inštitúciami v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.
Žiadosti môžu byť podporované len do vyčerpania finančných limitov alokovaných na výzvu (predpokladaný objem celkovej
alokácie v plánovanej výzve je 15 900 EUR). Maximálna výška grantu na jednu žiadosť je 4 500 EUR.
Predpokladaný termín zverejnenia výzvy je október 2014.
Bližšie informácie o opatrení a plánovanej výzve: www.spehp.saia.sk
 Inštitucionálna spolupráca medzi vysokými školami
 Inštitucionálna spolupráca v stredoškolskom vzdelávaní

Cieľom projektov je zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami na
Slovensku a v donorských štátoch a medzi strednými školami na Slovensku a v donorských štátoch. Prioritou je podporiť
vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne) na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo
spolupráce všetkých zúčastnených strán.
Tematické zameranie projektov nie je definované. Predpokladaný objem celkovej alokácie v plánovanej výzve je
minimálne 542 870 EUR.
Výška projektového grantu na projekty vysokých škôl nesmie byť nižšia ako 50 000 EUR a vyššia ako 120 000 EUR. Výška
projektového grantu na projekty stredných škôl nesmie byť nižšia ako 30 000 EUR a vyššia ako 100 000 EUR.
Predpokladaný termín zverejnenia výzvy je január 2015.
Bližšie informácie o opatrení a plánovanej výzve: www.spehp.saia.sk
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Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2014 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na letný semester 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.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 31. október 2014 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) a 30. november (freemoveri)
on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

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

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/

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania 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

Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)
Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie a pohybuje sa od 250 do 700 EUR.
Bližšie informácie: http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
Štipendiá EMBO na krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov
a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od získania titulu PhD. viac ako 10 rokov), ktorí chcú absolvovať
krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu v zahraničí. Po ukončení pobytu sa štipendista musí vrátiť na domácu inštitúciu
minimálne na 6 mesiacov. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

BULLETIN SAIA 9/2014
11

Štipendiá a granty
Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov na rok 2015
Uzávierka: 1. október 2014
Rezidenčný program pre umelcov zo všetkých oblastí umenia (Visegrad Artist Residency Program – VARP) bol vytvorený
pôvodne ako jeden všeobecný rezidenčný program s cieľom uľahčenia mobility a výmeny umenia pre občanov V4 (Poľsko,
Maďarsko, Česko a Slovensko). Postupne sa pretransformoval do viacerých samostatných podprogramov.
 VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené

pre individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies/performing-arts/

 AUSTRÁLIA
Štipendium Go8 European Fellowships na rok 2015
Uzávierka: 10. október 2014
Štipendium Go8 European Fellowships je určené pre mladých výskumníkov do 5 rokov po ukončení doktorandského štúdia
(vek do 40 rokov) z 11 európskych krajín (vrátane Slovenska) na 1- až 6-mesačný pobyt na 8 najlepších austrálskych
univerzitách – Group of 8 (University of Western Australia, University of New South Wales, Monash University, University
of Queensland, University of Melbourne, University of Adelaide, University of Sydney, Australian National University).
Bližšie informácie: https://go8.edu.au/programs-and-fellowships/go8-european-fellowships;
https://go8.edu.au/sites/default/files/docs/programs_fellowships/go8_european_fellows_app_pack_2015.pdf

 BELGICKO
Štipendiá excelentnosti WBI
Uzávierka: 1. október (pobyty, ktoré sa uskutočnia od februára do mája)

Wallonie-Bruxelles International (WBI) ponúka pre doktorandov, postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov krátkodobé
pobyty v trvaní 1 až 3 mesiace. Prioritné oblasti: transport a logistika, strojárstvo, vedy o živote, agropotravinársky priemysel,
aeronautika – kozmonautika, technológie týkajúce sa životného prostredia, prípustné sú aj ostatné študijné odbory z iných
vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné).
Bližšie informácie: www.wbi.be/fr/inwbi

 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.
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 ČESKÁ REPUBLIKA
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

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2014, 1. máj 2015
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Ubytovanie je poskytnuté bezplatne, výška štipendia je 564 EUR/mesiac.
Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa
o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 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.

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. október 2014
Estónsky inštitút (Eesti Instituut) ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia, ako aj absolventom
doktorandského štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na
tému súvisiacu s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na
pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

 FÍNSKO
Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni
Uzávierka: 31. október 2014 (na jarný semester)
Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite
a zhromaždenie materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia
je 800 EUR/mesiac. Štipendium administruje fínske Centrum pre medzinárodné mobility CIMO.
Bližšie informácie: www.cimo.fi (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students outside
Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)
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 FRANCÚZSKO
Program Fernanda Braudela – IFER
Uzávierka: 30. september 2014 (posledná výzva v rámci programu)
Francúzska nadácia Maison des Sciences de l’Homme ponúka vedeckým pracovníkom v oblasti humanitných a spoločenských
vied s ukončeným doktorandským štúdiom (do 6 rokov od obhajoby dizertačnej práce) štipendium Fernanda Braudela – IFER
(International Fellowships for Experienced Researchers). Program je spolufinancovaný z prostriedkov programu Európskej
komisie COFUND (FP7 – Marie Curie Actions). V rámci poslednej výzvy bude udelených 13 všeobecných štipendií (uchádzač
si vyberá ľubovoľné laboratórium, na ktorom chce absolvovať pobyt) a 40 štipendií ponúkaných v partnerstve s laboratóriami
(zoznam laboratórií s počtom štipendií, ktoré sú k dispozícii, je zverejnený na www.fmsh.fr/fr/c/5801#anchor-1)
Bližšie informácie: www.fmsh.fr/fr/c/5801

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk
 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. november 2014 (pre pobyty od 1. apríla do 30. septembra 2015)
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)

 CHORVÁTSKO
Medzinárodný štipendijný program pre skúsených výskumníkov NEWFELPRO
Uzávierka: 31. december 2014 (posledná výzva v rámci programu)
Program NEWFELPRO (New International Fellowship Mobility Programme for Experienced Researchers in Croatia) je
štipendijný projekt chorvátskej vlády, ktorý je spolufinancovaný prostredníctvom programu Marie Curie FP7-PEOPLE-2011COFUND. Zahraniční výskumníci zo všetkých vedeckých oblastí sa môžu uchádzať o štipendiá na 12- a 24-mesačné výskumné
pobyty v Chorvátsku (Incoming fellowship scheme). Štipendiá budú udelené na základe kvality prihlásených výskumných
projektov. Návrhy projektov sa odovzdávajú výlučne v elektronickej forme v anglickom jazyku.
Bližšie informácie: www.newfelpro.hr
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 INDIA
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.

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2014
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en (Services > The Snorri Sturluson Icelandic
Fellowships)

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: 6. november 2014 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov
 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov

2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2014
Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu uchádzať o 2- až 12-mesačný pobyt v rámci Visiting

Professors Program. Pobyt sa uskutoční medzi októbrom 2015 a septembrom 2016.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting_prof_long_doc.html

 JAPONSKO
Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre doktorandov a postdoktorandov
Žiadosti predkladá prijímajúca inštitúcia alebo nominačná autorita v stanovených termínoch (uchádzač by mal poskytnúť
vyžadované podklady najneskôr tri mesiace pred plánovaným začiatkom pobytu)
Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú pre postdoktorandov. Podmienkou je kontakt na japonského
školiteľa pred podaním žiadosti a nepoberanie štipendia JSPS v trvaní 12 a viac mesiacov v predchádzajúcom období. Dlhodobé
štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 1 až 12 mesiacov.
 Štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
 Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov – 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.oms.sav.sk
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Slovanské výskumné centrum Hokkaidskej univerzity (SRC) – štipendiá na výskumné pobyty
Uzávierka: 20. september 2014

The Slavic Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity v japonskom Sappore v rámci Štipendijného programu pre
zahraničných návštevníkov (Foreign Visitors Fellowship Program) ponúka vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom
5- a 10-mesačné výskumné pobyty v oblasti slovanistiky (štúdiá zamerané na krajiny východnej Európy a krajiny bývalého
Sovietskeho zväzu), ktoré sa uskutočnia od 1. júna 2015 do 31. marca 2016.
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/index1.html

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: 5. november 2014 (žiadosť podáva kanadská vysoká škola)
Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD
ročne. Návrh na udelenie štipendia musí podať kanadská vysoká škola. Uchádzačom sa odporúča kontaktovať vybranú vysokú
školu a pripravovať podklady potrebné k žiadosti od júla.
Bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 1. október 2014 (vzdelávacie stáže), 15. október 2014 (štipendiá R. Schumana, stáže pre ľudí so zdravotným
postihnutím), 15. november 2014 (prekladateľské stáže)
 Vzdelávacie stáže
Vzdelávacie stáže sú určené mladým absolventom, ktorí (pred termínom podávania prihlášok) dokončili stredoškolské
vzdelanie, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej
úrovni. Tieto stáže sú prednostne vyhradené mladým ľuďom, pre ktorých je účasť na stáži podmienkou ukončenia štúdia,
pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.
 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
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 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. november 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

Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 31. október 2014 v DAAD (štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry),
15. november 2014 on-line na www.funding-guide.de a zároveň v SAIA, n. o. (on-line na www.granty.saia.sk a zároveň
v papierovej podobe)
 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín*

– Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty*

– Forschungsstipendien – Kurzstipendien

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty*

– Forschungsstipendien – Jahresstipendien

 Štipendiá na celé doktorandské štúdium v Nemecku*

– Forschungsstipendien – Promotionen in Deutschland

 Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)*

– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry

– Studienstipendien für ausländische Graduierte im Fachbereich der Darstellenden Kunst, Architektur, Musik, Bildenden

Kunst, Design/visuelle Kommunikation und Film

 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl

– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD*

– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

* UPOZORNENIE: Pri podávaní žiadosti najskôr treba odoslať žiadosť v on-line systéme na www.funding-guide.de, potom ju
treba odoslať v on-line systéme SAIA a následne treba odoslať požadované dokumenty v papierovej podobe na adresu
SAIA, n. o. (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).

Štipendiá medzinárodnej knižnice pre mládež v Mníchove
Uzávierka: 30. september 2014
Cieľom štipendijného programu Medzinárodnej knižnice pre mládež (Internationale Jugendbibliothek) v Mníchove je podporovať
výskum v oblasti literatúry pre deti a mládež a umožniť výmenu vedeckých pracovníkov. Podporované sú 6-týždňové
až 4-mesačné pobyty. V žiadosti o štipendium je potrebné uviesť relevantnosť vybranej témy a odôvodniť nevyhnutnosť
pobytu. Prioritne sú podporované pobyty vedeckých pracovníkov. Vyžaduje sa dobrá znalosť nemeckého a/alebo anglického
jazyka.
Bližšie informácie: www.ijb.de

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 2015
Uzávierka: 1. október 2014

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gastkünstlerstipendien) na rezidenčný pobyt
v severonemeckom Bielefelde. Združenie tu v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas
rezidenčného pobytu má umelec/umelkyňa k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant 570 EUR. Štipendium nepokrýva
cestovné náklady. Rezident musí usporiadať výstavu v Galérii Artists Unlimited.
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de
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Štipendiá Fondu Boehringer Ingelheim pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2014

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje
na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Bližšie informácie: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
Výskumné granty na výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá v Berlíne
Uzávierka: 31. október 2014
Výskumné granty sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej sa
Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia a ekonomika. 4- až 6-týždňový
pobyt im má umožniť počiatočný výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá (The John
F. Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite Berlín (Freie Universität Berlin).
Bližšie informácie: http://www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html

Nadácia Beatrice a Rochusa Mummertovcov – celé magisterské štúdium pre ekonomické, technické
a prírodovedné disciplíny
Uzávierka: 1. november 2014

Die Rochus und Beatrice Mummert-Stiftung v spolupráci s Nadáciou Roberta Boscha ponúka štipendijné pobyty pre študentov
ekonomických, prírodovedných a technických disciplín na Univerzite v Kolíne (Universität zu Köln – www.uni-koeln.de)
a Technickej vysokej škole v Aachene (RWTH Aachen – www.rwth-aachen.de) alebo z oblasti turizmu na Nemeckej športovej
vysokej škole v Kolíne (Deutsche Sporthochschule Köln – www.dshs-koeln.de). Študenti budú zaradení do riadneho
vysokoškolského štúdia a štipendium im bude udelené na dokončenie štúdia a získanie titulu Master. V rámci štipendijného
pobytu štipendisti absolvujú prax vo vybraných nemeckých firmách. Štipendium je určené študentom 3. a 4. ročníkov
technických, prírodovedných a ekonomických disciplín, ktorí by mali mať štúdium ukončené záverečnou skúškou (bakalár)
s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Nadácia očakáva, že sa štipendista po ukončení študijného pobytu vráti na Slovensko
a zamestná sa v slovenskej firme, verejnej správe alebo vysokej škole na Slovensku. Súčasťou výberového konania je osobný
pohovor s uchádzačmi v Bratislave. Úspešní uchádzači budú pozvaní do druhého kola výberu v Nemecku.
Bližšie informácie: www.mummertstiftung.de; www.mummertstiftung.de/content/language1/downloads/Slowakisch_
Ausschreibung.pdf

Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2014
Štipendiá BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) sú určené absolventom vysokej školy
a doktorandom na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku
700 EUR alebo 860 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane,
maximálne trikrát.
Bližšie informácie: www.bayhost.de, www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 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.
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 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.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

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

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 15. september 2014 on-line na www.scholarships.at
 Štipendiá Franza Werfela

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia je
4 – 9 mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného
pobytu má štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh
93 EUR.
 Štipendiá Richarda Plaschku

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia je
4 – 9 mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného
pobytu má štipendista viacero výhod. Výška štipendia 1 040 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at

Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2014, 1. máj 2015
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Ubytovanie je poskytnuté bezplatne, výška štipendia je 564 EUR/mesiac.
Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa
o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

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 62 500 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora
68 690 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/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
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 SLOVENSKO
Nadácia Novum – štipendijný program pre talentovaných výtvarníkov
Uzávierka: 21. september 2014
Nadácia Novum v spolupráci s Vysokou školou výtvarných umení v Bratislave vyhlásila štipendijný program pre
talentovaných výtvarníkov zo Slovenska. Cieľom je systematická podpora vynikajúcich umelcov zo širokého spektra
disciplín súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry pri ich etablovaní sa na medzinárodnej scéne. Podpora,
poskytnutá z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu, ktoré súvisia s dosahovaním tohto cieľa
(prenájom ateliérov, usporiadanie výstav a účasť na výstavách, účasť na workshopoch a sympóziách, nákup materiálu,
cestovné a pod.). Vybraní uchádzači budú podporení sumou od 5- do 15-tisíc EUR.
Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelci, ktorých osobnostné charakteristiky a doterajšia tvorba
umožňujú predpokladať, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy. Podmienkou účasti je realizácia aspoň troch
samostatných výstav v galériách, resp. kultúrnych inštitúciách.
Bližšie informácie: www.nadacianovum.sk

Štipendijný program pre rómskych študentov stredných škôl
Uzávierka: 30. september 2014
Štipendium Nadácie Rómsky vzdelávací fond – organizačná zložka zahraničnej nadácie Roma Education Fund – Roma
Oktatási Alap (REF – www.romaeducationfund.org) je určené rómskym študentom, ktorí študujú na verejných stredných

školách v dennom štúdiu končiacom maturitou. V prípade študentov 8-ročných gymnázií musí byť študent v piatom
a vyššom ročníku. Študenti súkromných a cirkevných škôl budú podporení len výnimočne, ak to kapacita programu
umožní. Štipendium nie je určené externým študentom stredných škôl a študentom nematuritných odborov.
Výška štipendia závisí od prospechu uchádzača, môže byť 30, 40 alebo 45 EUR mesačne. Okrem finančnej podpory
program poskytne mentoring, o ktorý môže požiadať stredná škola, ktorej žiak sa uchádza o štipendium.
Bližšie informácie: sdzurikova@romaeducationfund.org

AXA Fond – vzdelávací grant
Uzávierka: 17. október 2014
AXA Fond podporí mladých nadaných ľudí do 26 rokov s trvalým pobytom v SR zo sociálne slabších rodín (rodinný
mesačný príjem žiadateľa nepresahuje sumu 1 000 EUR). Žiak/študent musí vo vybranej oblasti dosahovať výborný
študijný prospech, preukázať mimoškolskú aktivitu v účasti na olympiádach, súťažiach a angažovať sa v školských
záujmových činnostiach. Minimálna a maximálna výška grantu nie je limitovaná. Závisí od konkrétneho typu projektu.
Bližšie informácie: www.axafond.sk/axa-fond/

Nadácia Intenda – Podporujeme talenty
Uzávierka: 30. november 2014
Nadácia Intenda sa snaží podporiť talentovaných mladých ľudí od 6 do 21 rokov. Grant je určený na pokrytie cestovných,
ubytovacích nákladov, stravného, registračných poplatkov a ďalších položiek na súťažiach či prezentačných podujatiach
v zahraničí. O grant môžu požiadať študenti stredných a základných škôl, ktorí uspejú na podujatí celoštátneho
charakteru.
Bližšie informácie: http://www.intenda.sk

 ŠVAJČIARSKO
Program SCOPES: Vedecká spolupráca s krajinami východnej Európy
Uzávierka: priebežne, najneskôr 3 mesiace pred konaním konferencie (konferenčné granty), 31. október 2014 (prípravné
granty), 15. november 2014 (granty na podporu inštitucionálnych partnerstiev)
Švajčiarska národná vedecká nadácia (SNSF) a Švajčiarska agentúra pre rozvoj a spoluprácu (SDC) v rámci programu
SCOPES (Scientific co-operation between Eastern Europe and Switzerland) podporujú výskumné projekty, ktoré sú založené
na inštitucionálnej spolupráci a ktoré sa týkajú integrácie vedeckých pracovníkov a inštitúcií. Do programu sa môžu zapojiť
výskumníci z výskumných inštitúcií vo Švajčiarsku, v krajinách východnej Európy a západného Balkánu a v krajinách bývalého
Sovietskeho zväzu. Za výskumné inštitúcie sa považujú vysoké školy a univerzity, ústavy akadémií vied, verejné výskumné
inštitúcie a iné výskumné inštitúcie, ktoré nerobia výskum pre komerčné účely.
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V rámci programu možno požiadať o prípravné granty, ktoré sú určené na stretnutia partnerov z jednotlivých inštitúcií,
ktorí chcú podať žiadosť o grant na podporu inštitucionálnych partnerstiev a o konferenčné granty, ktoré sú určené na
usporiadanie vedeckej konferencie vo Švajčiarsku s účasťou výskumníkov z krajín východnej Európy, západného Balkánu
a z krajín bývalého Sovietskeho zväzu. Prioritne sú podporovaní mladí výskumníci (do 45 rokov) a aktívni účastníci konferencie.
Dĺžka konferencie: maximálne 7 dní.
Hlavným predkladateľom žiadosti je švajčiarska výskumná inštitúcia. Žiadosti sa podávajú v angličtine on-line na www.mysnf.ch.
Bližšie informácie: www.snf.ch/en/funding/programmes/scopes/Pages/default.aspx

Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 18. november 2014 on-line na www.granty.saia.sk
Švajčiarska vláda ponúka tri typy štipendií:
 Štipendium na študijný pobyt pre umelcov/študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách

a konzervatóriách

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

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

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

Štipendiá Global Alliance na magisterské štúdium
Uzávierka: 1. december 2014
Global Alliance ponúka štipendiá na celé magisterské štúdium v programe „EMScom Executive Master of Science in
Communications Management“ pre uchádzačov vo veku 30 – 55 rokov. Štúdium sa realizuje na Švajčiarskej talianskej univerzite
v Lugane (Universita della Svizzera italiana). Štipendium je určené uchádzačom, ktorí nežijú a nepracujú vo Švajčiarsku a majú
minimálne 5-ročné pracovné skúsenosti.
Bližšie informácie: http://www.globalalliancepr.org (Home > Education > GA Scholarships > How to apply)

 TALIANSKO
Scuola Normale Superiore – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 15. september 2014

Scuola Normale Superiore (Pisa, Florencia) ponúka ročne 94 štipendií na 3- až 4-ročné doktorandské štúdium v oblastiach ako

dejiny umenia, filozofia, moderná literatúra, moderná a súčasná história, biofyzikálne vedy, metódy a modely molekulárnych
vied, matematika, finančná matematika, fyzika, politické vedy a sociológia. Štipendium (14 084 EUR ročne) pokrýva školné
a životné náklady. Uchádzači musia byť narodení po 31. októbri 1984 a mať ukončený taliansky laurea magistrale alebo
ekvivalentný stupeň štúdia realizovaný mimo Talianska. Štipendiá sa udeľujú na základe akademickej a vedeckej práce
uchádzača a pohovorov.
Bližšie informácie: http://phd.sns.it/en/

Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov na Európskom univerzitnom inštitúte (EUI)
Uzávierka: 25. október 2014
Štipendijný program pre postdoktorandov v oblasti sociálnych a humanitných vied. O štipendium sa môžu uchádzať mladí
vedci a výskumníci, ktorí obhájili v posledných 5 rokoch doktorát v ekonomických, sociálnych a politických vedách, práve alebo
histórii. Štipendiá sa udeľujú na 12 alebo 24 mesiacov, počas ktorých sa štipendista na EUI vo Florencii venuje príprave na
akademickú kariéru. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk, ktorý je vyučovacím jazykom na inštitúte.
Bližšie informácie: www.eui.eu
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 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK)
Uzávierka: posledný pracovný deň každého mesiaca (hosťujúci vedeckí pracovníci), 19. september 2014 (Brain Circulation),
31. október 2014 (výskumní pracovníci)
 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne

Cieľom programu Štipendií pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne (Fellowships
for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave) je podporiť účasť excelentných zahraničných vedcov na

seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách a v priemysle. Program
podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej inštitúcii a plánujú
ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci
– krátkodobý pobyt – max. 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci – dlhodobý pobyt – max. 12 mesiacov; pobyt pre
výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov. Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo
prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia

Research Fellowship Programme for International Researchers je určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým
postdoktorandom (vo veku do 35 rokov) na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku. Štipendistom je poskytnuté
mesačné štipendium a cestovný grant.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
 Brain Circulation – štipendijný program pre skúsených výskumníkov

Cieľom štipendijného programu, ktorý je čiastočne financovaný z programu EK FP7 Marie Curie Actions-People-COFUND, je
zvýšiť a uľahčiť medzinárodnú mobilitu skúsených výskumníkov. Program podporuje 20- až 24-mesačné výskumné pobyty.
Uchádzač musí byť držiteľom titulu PhD., alebo mať aspoň 4 roky praxe na výskumnej pozícii. O štipendium sa nemôžu
uchádzať výskumníci, ktorí sa pred uzávierkou programu zdržiavali v Turecku v posledných troch rokoch po dobu dlhšiu ako
12 mesiacov. O štipendium sa nemôžu uchádzať ani výskumníci, ktorí už sú podporovaní niektorým programom TÜBİTAK
alebo 7. rámcovým programom EÚ Akcie Marie Curie.
Program ponúka možnosť vybrať si akúkoľvek výskumnú tému a prijímajúcu výskumnú inštitúciu v Turecku. Prijímajúca
inštitúcia musí byť univerzita, výskumný inštitút alebo priemyselná organizácia v Turecku, môže ísť o výskumné inštitúty
vytvorené v rámci akademického aj priemyselného sektora.
Bližšie informácie: www.cocirc.tubitak.gov.tr/node/3; www.cocirc.tubitak.gov.tr.

 USA
Fordham Law School in New York City
Uzávierka: 1. október 2014 (na jarný semester)
Fulbrightova komisia (www.fulbright.sk) v spolupráci s Fordham Law School in New York City má možnosť každý rok získať pre
jedného študenta zo Slovenskej republiky štipendium, ktoré pokryje 40 % zo školného na jednoročný LLM program.
Zájemca o štipendium musí v prihláške uviesť, že sa o tejto možnosti dozvedel prostredníctvom Fulbrightovej komisie
v Slovenskej republike.
Bližšie informácie: http://law.fordham.edu/llm-program/apply.htm
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program)
Uzávierka: 7. október 2014
Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre
výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou v oblasti
klinickej medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk
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Fulbright Scholar-In-Residence Program (SIR)
Uzávierka: 15. október 2014
Program umožňuje inštitúciám v USA pozvať zahraničného lektora na jeden alebo dva semestre. Úlohou odborníka je prednášať
a poskytovať konzultácie vo vybraných oblastiach, interdisciplinárnych programoch alebo v kurzoch, kde prítomnosť
zahraničného lektora poskytne medzikulturálny alebo medzinárodný pohľad na problematiku. V rámci SIR návrhy môžu podávať
jednotlivé inštitúcie, alebo aj konzorcium dvoch alebo viacerých inštitúcií. Inštitúcie môžu navrhnúť svojho kandidáta alebo
požiadať agentúru Council for International Exchange of Scholars (CIES, www.cies.org/sir/), aby vybrala vhodného kandidáta vo
svete.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.cies.org/program/fulbright-scholar-residence-program

Štipendiá odborného vzdelávania Ronalda a Eileen Weiserových
Uzávierka: 15. október 2014

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom krátkodobé

pobyty (3 – 4 týždne) na Michiganskej univerzite. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby,
ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt na univerzite (informácie o katedrách a programoch univerzity: www.umich.edu).
Kandidáti musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie,
zdravotné poistenie a diéty. Štipendiá sú udeľované vďaka finančnému daru bývalého veľvyslanca USA v Slovenskej republike
Ronalda Weisera a jeho manželky Eileen Lappin Weiserovej.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendiá Warburgovho inštitútu Londýnskej univerzity
uzávierka: 28. november 2014

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

jedným rokom výskumu na dizertačnej práci a postdoktorandom maximálne 5 rokov od získania titulu PhD.
Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/short-term/
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Sciex-NMSch/Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
- výsledky výberového konania
Schweizerische Eidgenossenschaft
Confédération suisse
Confederazione Svizzera
Confederaziun svizra
Slovenská republika

Program Sciex-NMSch (Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond) je podporovaný prostredníctvom
Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce v rámci rozšírenej Európskej únie.

V rámci poslednej výzvy bolo k termínu uzávierky (1. apríl 2014) zo Slovenska
predložených celkovo 25 oprávnených žiadostí o štipendium (z toho 16 na
postdoktorandské výskumné pobyty a 9 na doktorandské výskumné pobyty).
Predložené žiadosti predstavovali požiadavku na finančnú podporu vo výške
celkovo 1 929 991,69 CHF na 279 štipendijných mesiacov. Riadiaci výbor
Sciex-NMSch na svojom zasadnutí 25. augusta 2014 vo Fribourgu schválil
5 žiadostí (3 doktorandské, 2 postdoktorandské). Schválené žiadosti
predstavujú finančnú podporu vo výške 356 566,66 CHF a 57 štipendijných
mesiacov.
Dve žiadosti (1 doktorandská, 1 postdoktorandská) boli zaradené na tzv.
„waiting list”, čo znamená, že ak sa do konca februára 2015 zistí, že zostávajú
finančné prostriedky na podporu týchto projektov, budú môcť byť realizované
v dĺžke 6 mesiacov (od 1. mája 2015 do 31. októbra 2015).
Bližšie informácie: http://www.sciex.sk

Počet uchádzačov a udelených štipendií
v rokoch 2010 až 2014
Výzva

Rok

Počet
žiadostí

Počet
udelených
štipendií

1.

2010

18

10*

2.

2011

33

8

3.

2012

31

9

4.

2013

24

9

5.

2014

25

5

* jedna vybraná uchádzačka od štipendia odstúpila

Zoznam štipendistov Sciex-NMSch podľa domácej inštitúcie
Domáca inštitúcia

štipendista

Prijímajúca inštitúcia

Univerzita Mateja Bela Banská Bystrica

Marek Svitok

EAWAG Swiss Federal Institute of Aquatic Science and Technology

Ekonomická univerzita Bratislava

Katarína Hrvoľová

Lucerne University of Applied Sciences and Arts

Prešovská univerzita Prešov

Juraj Lukáč

University of Basel

Slovenská akadémia vied

Peter Kaľavský

USI Università della Svizzera Italiana

Slovenská technická univerzita Bratislava

Ján Pavlík

University of Geneva
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 NOC VÝSKUMNÍKOV – 26. SEPTEMBER 2014
Počas posledného septembrového piatku sa v piatich slovenských mestách (Bratislava, Banská Bystrica, Košice,
Tatranská Lomnica a Žilina) uskutoční Noc výskumníkov. Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie
26. septembra 2014 pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky, diskusie,
výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.
Organizátormi podujatia sú Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied,
portál EurActiv.sk a Centrum vedecko-technických informácií SR.
Bližšie informácie: http://www.nocvyskumnikov.sk/

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (10. – 16. 11. 2014)
Od 10. do 16. novembra 2014 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Výskumné organizácie, univerzity
a školy, združenia, zväzy, VÚC a ďalšie organizácie, ktoré pri príležitosti TVT 2014 pripravujú sprievodné podujatia
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ich
môžu zverejniť prostredníctvom formulára na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Sprievodné podujatia.
Študenti stredných a vysokých škôl sa môžu zapojiť aj do fotografickej súťaže „Ako veda a technika zmenila môj
život?“. Uzávierka súťaže je 17. októbra 2014.

 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho,
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA (World Educate Business Association)
– http://webaconnect.ning.com, Studycentral – www.universityfairs.com, Edufindme – http://edufindme.com
a Holandskej organizácie pre medzinárodnú spoluprácu vo vysokom školstve NUFFIC – www.nuffic.nl.

 EINSTEIG Fairs, október, november 2014, Nemecko
Karlsruhe (10. – 11. október), Berlín (14. – 15. november), Mníchov (21. – 22. november)
Bližšie informácie: www.einstieg.com

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

 International Education Mexico EXPO Roadshow, október 2014, Mexiko
Puebla (2. október), Mexico City (4. – 5. október), Guadalajara (7. október), Monterrey (8. október), Santiago de
Queretaro (10. október)
Bližšie informácie: www.universityfairs.com/fairs/international-education-mexico-expo-roadshow-fall-2014-9132

 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus
16. – 17. október 2014, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: www.gaudeamus-sk.sk

 Education and Career 2014, 10. – 12. október 2014, Baku, Azerbajdžan
Bližšie informácie: www.education.iteca.az

 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: www.chinaeducationexpo.com

 21. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus
4. – 7. november 2014, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 EHEF – Európske veľtrhy vysokoškolského vzdelávania v Strednej Ázii a Ázii
15. – 16. november 2014, Hanoi, Vietnam
Bližšie informácie: www.ehef.asia/index.php/ehef-vietnam-2014
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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 43. seminár ACA zo série European Policy Seminars
9. október 2014, Brusel, Belgicko
Téma: Improving undergraduate education in Europe: liberal arts and science colleges. Zvýhodnená registrácia
do 18. septembra 2014.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=752

 2. fórum o financovaní vysokého školstva Strategies for efficient funding of universities
9. – 10. október 2014, Bergamo, Taliansko
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-funding-forum-bergamo.aspx

 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
Publikácia Working together to take quality forward, výber z prezentácií a štúdií z 8. Európskeho fóra
zabezpečovania kvality, ktoré sa konalo v novembri 2013 vo švédskom Göteborgu, je zverejnená na:
http://www.eua.be/Libraries/Publications_homepage_list/EUA_EQAF_Publication_web.sflb.ashx

 GRANTOVÝ PROGRAM PRE POSILNENIE ANALYTICKÝCH KAPACÍT
VO VEREJNEJ SPRÁVE – VÝSLEDKY
Cieľom Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je umožniť štátnej správe
získať pre prácu absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. V rámci grantového programu je možné
získať štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky
a cestovné poistenie) počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa podporený žiadateľ zaviaže odpracovať
tri roky vo verejnej správe. V rámci prvej výzvy záujem o štipendistu prejavilo 8 rezortov na 11 pozícií. Ministerstvu
školstva, vedy, výskumu a športu bolo doručených celkovo 29 žiadostí, z 14 nespĺňalo formálne kritériá programu.
Po zohľadnení výsledkov výberového procesu (preferencia rezortov a žiadateľov o grant) a rozpočtových možností
bol grant ponúknutý trom žiadateľom.
Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2014/
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