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PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV A MATURANTOV
Stredoškolské a vysokoškolské štúdium na Slovensku a v zahraničí
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Už niekoľko rokov sú témou októbrového Bulletinu SAIA príležitosti pre stredoškolákov a maturantov.
Aj tento rok sme sa snažili zhromaždiť informácie o možnostiach štúdia na Slovensku a v zahraničí
(so zameraním na členské štáty Európskej únie), ako aj o možnostiach financovania takéhoto štúdia,
Príležitosti
pre stredoškolákov
teda o štipendiách, grantoch a iných možnostiach finančnej podpory, o ktoré sa môžu uchádzať
a maturantov
stredoškoláci a/alebo absolventi stredných škôl, a aj v tomto roku sme tieto informácie vydali ako
samostatnú publikáciu s názvom „Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov”, ktorú si možno
bezplatne stiahnuť na www.saia.sk v časti „Bulletin SAIA a iné publikácie”.
Okrem štipendijných pobytov má stredoškolák možnosť absolvovať polrok, prípadne celý rok
(ale aj dlhšie obdobie) na strednej škole v zahraničí za úhradu. Keďže od uchádzačov o mobilitné štipendiá (určené na pobyt v inej
krajine) sa často vyžaduje doklad o jazykových znalostiach, pripravili sme aj informácie o jazykových kurzoch a štandardizovaných
jazykových a vedomostných testoch.
Stredoškolské a vysokoškolské štúdium
na Slovensku a v zahraničí

SAIA, n. o.
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VYBERÁME Z PUBLIKÁCIE:

Dni otvorených dverí

Štúdium na slovenských vysokých školách
Vysokoškolské štúdium poskytuje na území Slovenska v súčasnosti 20 verejných vysokých škôl,
3 štátne vysoké školy, 13 súkromných vysokých škôl a 5 zahraničných vysokých škôl.
Vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované študijné programy,
a to v troch stupňoch:
1. stupeň – bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej 3 roky a najviac 4 roky.
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program.
Štúdium trvá najmenej 1 a najviac 3 roky tak, aby štandardná dĺžka štúdia
bakalárskeho študijného programu a nadväzujúceho programu 2. stupňa
v tom istom alebo príbuznom študijnom odbore predstavovala spolu
najmenej 5 a najviac 6 rokov.
3. stupeň – doktorandský študijný program. Štandardná dĺžka štúdia v dennej
forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme najviac 5 rokov.
Štúdium na vysokých školách môže byť v dennej a externej forme štúdia v prezenčnej, dištančnej
alebo kombinovanej metóde.
Dennú formu štúdia charakterizuje denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach. Externá
forma štúdia je založená prevažne na samostatnom štúdiu a konzultáciách alebo sústredeniach
v týždenných alebo inak stanovených intervaloch.
Prezenčnú metódu štúdia charakterizuje vyučovanie, pri ktorom je učiteľ v priamom kontakte
so študentom. Študijné programy v dennej forme štúdia sa väčšinou uskutočňujú v prezenčnej
metóde štúdia. Dištančná metóda nahrádza priamy kontakt učiteľa so študentom komunikáciou
prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí.

Bližšie inforácie:
Ako na vysokú školu – www.uips.sk (Centrum vedecko-technických informácií SR/Ústav
informácií a prognóz školstva)

Sprievodca výberom vysokej školy – www.PortalVS.sk (Portál vysokých škôl)
Štúdium na vysokých školách v zahraničí
Občania Slovenskej republiky môžu absolvovať časť štúdia, prípadne celé vysokoškolské
štúdium v ľubovoľnej krajine sveta. Samozrejme, po splnení kritérií, ktoré v danej krajine platia
pre prijatie na štúdium. Okrem ukončeného stredoškolského vzdelania sú to najmä ovládanie
vyučovacieho jazyka a splnenie podmienok na pobyt v danej krajine.
Príručka predstavuje základné informácie o bakalárskom štúdium v krajinách, ktoré so
Slovenskom susedia (Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko), ako aj v krajinách, na ktoré sa
stredoškoláci v SAIA najviac pýtajú (Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Španielsko, Veľká Británia)
a upozorňuje na zaujímavé webové stránky vo všetkých 28 členských krajinách EÚ.
Informácie o všetkých členských krajinách EÚ, ako aj vybraných krajinách sveta, záujemcovia
nájdu na portáli www.saia.sk (Štúdium v zahraničí > Informácie o štúdiu vo vybraných
krajinách)

Publikácia je zverejnená na:

http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-inepublikacie/bulletin-saia/
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Väčšina slovenských vysokých škôl pre
záujemcov o štúdium pripravuje Dni otvorených
dverí, na ktorých môžu získať bližšie informácie
o škole, štúdiu, prijímacom konaní, profile
absolventa. Informácie o ich konaní sú
zverejňované na stránkach škôl, na Portáli
vysokých škôl www.PortalVS.sk (Kalendár) alebo
na portáli ZoznamŠkôl www.zoznamskol.eu.
Prípravné kurzy na prijímacie konanie
Záujemcovia o štúdium na vysokej škole
môžu svoje šance na úspešné zvládnutie
prijímacích skúšok zvýšiť absolvovaním
prípravných kurzov na prijímacie konanie.
Na Slovensku pôsobí viacero inštitúcií, ktoré
ponúkajú krátkodobé či dlhodobé, intenzívne
či polointenzívne prípravné kurzy na
prijímacie skúšky. Rovnako aj viaceré vysoké
školy, či už samé, alebo v spolupráci s inými
organizáciami, ponúkajú prípravné kurzy. Tie
môžu byť zamerané buď na jazyk, alebo na
rôzne profilové predmety.
Uchádzači o bakalárske štúdium môžu
absolvovať aj Národnú porovnávaciu skúšku.
Tá je síce určená záujemcom o štúdium na
českých vysokých školách (na viacerých
môže nahradiť prijímaciu skúšku), akceptujú
ju už aj niektoré slovenské vysoké školy
a dá sa robiť aj v 10 mestách na Slovensku.
V školskom roku 2014/2015 bude šesť
termínov: 13. december 2014, 7. február,
14. marec, 11. apríl, 8. máj a 30. máj 2015.
Bližšie informácie: www.scio.sk.
Precvičiť angličtinu si môžete
aj na dobrovoľníckom workcampe
Jednou z možností, ako si precvičiť jazykové
znalosti, môže byť medzinárodný tábor
dobrovoľníckej práce (MDTP). Trvá spravidla
dva až tri týždne, zúčastňujú sa ho skupiny
6 až 20 dobrovoľníkov väčšinou vo veku 18 až
30 rokov z rôznych krajín, kultúr a prostredí.
Dorozumievacím jazykom je obvykle angličtina.
Dobrovoľníci vykonávajú rôzne práce
verejnoprospešného charakteru. Ročne je
v ponuke približne dvetisíc workcampov po
celom svete. Podmienkou účasti je úhrada
účastníckeho poplatku, účastník si tiež hradí
cestovné a iné výdavky (poistenie, vreckové).
Účasť na dobrovoľníckych táboroch
sprostredkováva nezisková organizácia
INEX Slovakia (www.inex.sk).

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 november 2014 – február 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 17 200 EUR). Maximálna výška grantu na jednu žiadosť je 4 500 EUR.
Predpokladaný termín zverejnenia výzvy je november 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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Štipendiá a granty
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
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 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

 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: 31. október 2014 on-line na www.granty.saia.sk (pobyt v letnom semestri akademického roku 2014/2015)
 prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)

Štipendium je určené pre akademických, vedeckých a výskumných pracovníkov na prednáškové a výskumné pobyty na
verejných vysokých školách, alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách pôsobiacich v Českej republike.
Štipendium nie je určené pre doktorandov.

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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 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: 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)

 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)

OSN – letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo (The United Nations International Law

Fellowship Programme)

Uzávierka: 1. december 2014
Štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu je určené absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov, ktorí majú skúsenosti
v oblasti medzinárodného práva. Komunikačným jazykom odbornej školy, ktorá sa uskutoční od 22. júna do 31. júla 2015, bude
angličtina.
Bližšie informácie: www.un.org/law/ilfp/
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 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

 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
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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 – 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
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2015
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študenti dostávajú grant 15 000 eur na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý
bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa uskutoční od septembra 2015 do augusta 2016 a skladá sa
z týždňového seminára o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo
firme. O program sa môžu uchádzať študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie,
strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako
súčasť štúdia. Uprednostnení môžu byť študenti z Bulharska, Dánska, Estónska, Chorvátska, Írska, Luxemburska, Malty
a Slovinska. Prihlasovací on-line formulár má byť sprístupnený v novembri 2014.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 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.
Bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. október 2014 (štipendiá R. Schumana, stáže pre ľudí so zdravotným postihnutím), 15. november 2014
(prekladateľské stáže)
 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
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 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

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 30. január 2015 on-line na www.saia.sk
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých

pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 letný kurz moldavského jazyka (21 dní) pre študentov 1. stupňa VŠ, študentov 2. stupňa VŠ a vysokoškolských učiteľov

so základmi moldavského jazyka.

 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.

 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. 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).
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Štipendiá a granty
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
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 2014

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti
ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku.
Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne
(koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
Berlínsky program pre umelcov
Uzávierka: 1. január 2015

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

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/

 SLOVENSKO
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/

Grantový program Talenty Novej Európy
Uzávierka: 22. október 2014
Program je určený výnimočným mladým športovcom, umelcom a vedcom. V rámci aktuálnej výzvy sa o grant môžu uchádzať:
• výtvarné umenie – deti/mladí ľudia od 12 do 25 rokov navštevujúci základnú, strednú alebo vysokú školu,
• veda – deti/mladí ľudia od 12 do 25 rokov navštevujúci základnú, strednú alebo vysokú školu,
• hudba – deti/mladí ľudia od 10 do 25 rokov navštevujúci základnú, strednú alebo vysokú školu,
• šport – deti/mladí ľudia od 8 do 18 rokov navštevujúci základnú alebo strednú školu.
Bližšie informácie: www.tne.sk/kriteria-programu
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Otvorená grantová schéma Nadácie VÚB Hosťujúci profesor 2014
Uzávierka: 31. október 2014
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického
a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému na hosťovanie zahraničného profesora/profesorky ekonómie.
Cieľom programu je okrem iného umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov a priniesť zahraničné
poznatky a pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ. Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je
vymedzená na jeden semester (letný semester šk. roka 2014/2015 alebo zimný semester šk. roka 2015/2016). O grant sa môžu
uchádzať univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru a katedry ekonomického zamerania (ekonómia, manažment,
financie) na iných fakultách.
Bližšie informácie: www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=58
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.
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.
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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)

 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCKF)
Uzávierka: 15. január 2015
Cieľom nadácie je podpora výučby čínskeho jazyka a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných
krajín. Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom grantových programov (Ph.D. Dissertation Fellowship; CCK Post-Doctoral
Fellowship). Podávanie on-line žiadostí je spravidla od 1. decembra.
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/e-europeDDPD.htm

 TALIANSKO
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
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 2015 (pobyty začínajúce sa v septembri 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/en/apply/requirements.

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK)
Uzávierka: posledný pracovný deň každého mesiaca (hosťujúci vedeckí pracovníci), 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
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 USA
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/
Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky
Uzávierka: 31. január 2014

Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky

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

 SÚŤAŽ ECONOMICUS 2014
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, vyhlásila súťaž vedeckých prác v oblasti
ekonomických vied Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Súťaž je spojená s ocenením za
najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)
uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.
Do súťaže možno do 31. januára 2015 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2014. Svoje odborné práce môžu prihlásiť
mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách
ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách (veková
hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce).
Bližšie informácie: www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=144

 GRANTOVÝ PROGRAM PODPORA VYSOKOŠKOLSKÝCH PROJEKTOV 2015
Nadačný fond Slovenskej sporiteľne v Nadácii Pontis vyhlásil 3. ročník grantového programu Podpora
vysokoškolských projektov 2015. Cieľom programu je podpora projektov, ktoré predložia slovenské vysoké školy
a univerzity a v študentskom hlasovaní získajú najväčší počet hlasov. Grant je možné žiadať na nasledovné
projektové zámery: študentské médiá (časopisy, noviny rádiá a pod.), podpora publikačnej činnosti (skriptá,
odborná študijná literatúra pre študentov), študentské projekty zamerané pre širokú verejnosť, iné projekty.
Písomnú žiadosť o grant vo forme on-line formulára môžu predložiť slovenské vysoké školy a univerzity. Buď
žiadosť podá univerzita (štatutár – rektor) alebo fakulta (štatutár – dekan). Projekty budú vyhodnocované k trom
termínom (31. december 2014, 31. marec 2015 a 30. jún 2015). V každom termíne budú podporené 3 projekty
s najväčším počtom hlasov. Záverečná uzávierka prijímania žiadostí o grant je 15. jún 2015.
Bližšie informácie: www.space.sk/vsprojekty/info.php

 MOBILITNÝ PROGRAM SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED SASPRO
Program SASPRO je určeným skúseným vedcom zo zahraničia, ktorí majú záujem pracovať v organizáciách
Slovenskej akadémie vied. Umožňuje im uchádzať sa o pracovný pobyt od 12 do 36 mesiacov.
Program je rozdelený na dve mobilitné schémy, ktoré sú zamerané na odlišné cieľové skupiny:
• Incoming – určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín), ktorí sa
v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú
činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.
• Reintegrácia – určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium a iné)
vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky pred podaním
prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky
maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky.
Druhá výzva má byť zverejnená 31. októbra 2014.
Bližšie informácie: www.saspro.sav.sk/SK

 20 ROKOV KOMISIE J. W. FULBRIGHTA PRE VZDELÁVACIE VÝMENY
Pred 20 rokmi, 22. septembra 1994, bola podpísaná medzi vládami SR a USA dohoda o zriadení
Komisie J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny. Cieľom komisie je podpora vzájomného
porozumenia medzi občanmi Slovenskej republiky a USA prostredníctvom vzdelávacích, vedeckých
a kultúrnych výmen. Za toto obdobie získalo Fulbrightovo štipendium vyše 600 osôb z oboch krajín.
V školskom roku 2014/2015 vycestuje do Spojených štátov 7 slovenských študentov, vedcov, univerzitných
pedagógov a zástupcov neziskových organizácií a zo Spojených štátov pricestuje 14 študentov, univerzitných
pedagógov a asistentov výučby angličtiny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk a www.usembassy.sk/20years/index.php?page=19
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 ERASMUS+: VÝZVA NA PODANIE ŽIADOSTÍ NA ROK 2015
Európska komisia zverejnila 6. októbra 2014 Výzvu na podanie žiadostí na rok 2015 EAC/A04/2014 pre nové
projekty a mobility v rámci programu Erasmus+.
Uzávierky žiadostí v rámci Kľúčovej akcie 1 (KA1) – Mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania budú:
• mobilita jednotlivcov v oblasti mládeže: 4. február 2015, 30. apríl 2015, 1. október 2015,
• mobilita jednotlivcov v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy: 4. marec 2015,
• spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus: 4. marec 2015.
Všetky termíny na predloženie žiadostí sú zverejnené na webovej stránke Úradného vestníku Európskej únie
(http://eur-lex.europa.eu/legal-content/SK/TXT/PDF/?uri=OJ:JOC_2014_344_R_0010&from=EN)
Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú prípravu spolu s Národnou agentúrou Erasmus+
pre mládež a šport bude organizovať informačné semináre k Výzve 2015 (Kľúčová akcia 1 pre sektory školského
vzdelávania, odborného vzdelávania a vzdelávania dospelých) v dňoch 24. novembra 2014 (Bratislava),
25. novembra 2014 (Zvolen) a 26. novembra 2014 (Košice). Pozvánka spolu s registráciou na seminár bude
zverejnená koncom októbra 2014 na stránke národnej agentúry http://www.erasmusplus.sk/.
(Zdroj: www.erasmusplus.sk/index.php?sw=41&submenu=21)

 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 či Edufindme – http://edufindme.com.

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

 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

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

 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

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 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
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