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Téma/Vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
VO FRANCÚZSKU
Vysokoškolské vzdelávanie vo Francúzsku má stáročnú tradíciu.
Prvé univerzity vznikli v 13. storočí (Université de Paris – 1215,

Université de Montpellier – 1221, Université de Toulouse
– 1229, Université d´Angers – 1398).

Systém vysokoškolského vzdelávania je trojstupňový, tzv. LMD:
Licence (trojročné bakalárske štúdium), Master (dvojročné
magisterské štúdium), Doctorat (trojročné doktorandské
štúdium).
Vysokoškolské vzdelanie poskytuje niekoľko druhov vzdelávacích
inštitúcií, ktoré majú rôzne zamerania, štruktúru a podmienky
prijímania nových študentov. Rozlišujú sa 3 kategórie
vzdelávacích inštitúcií: univerzity (Université), Grandes
écoles a špecializované školy (Écoles Spécialisées).
Školy sú buď verejné alebo súkromné, pričom na verejných
vysokých školách štát stanovuje výšku zápisného (droit
d´inscription). V školskom roku 2014/2015 je zápisné 184 EUR
na bakalárske programy, 256 EUR na magisterské programy,
391 EUR na doktorandské programy a 610 EUR na inžinierske
programy. Úplný prehľad zápisného je zverejnený na
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20195/frais-dinscription-pour-la-rentree-universitaire-2014.html
Na súkromných školách sa platí školné, ktoré je od 3 000 do
10 000 EUR ročne.
Informácie o študijných a štipendijných možnostiach vo Francúzsku
záujemcovia nájdu na portáli Národnej agentúry pre propagáciu
francúzskeho vysokého školstva Campus France www.campusfrance.org
alebo jeho slovenskej verzii www.slovaquie.campusfrance.org/sk.

Schéma francúzskeho vysokoškolského systému

Francúzska republika/République française

Stupeň

Skratka

Názov

Dĺžka štúdia

Počet ECTS kreditov

1.

L

Licence

3 roky
(maturita + 3 roky)

L = 180

2.

M

Master

2 roky
(maturita + 5 rokov)

M = 120
L + M = 300

3.

D

Doctorat

3 roky
(maturita + 8 rokov)

D = 180
L + M + D = 480

Administratívne územné členenie: metropolitná
časť (22 regiónov členených na 96 departmánov),
4 zámorské departmány (Guadeloupe, Martinique,
Guyana a Réunion), 7 zámorských území so
špeciálnym štatútom (Francúzska Polynézia, Wallis
a Futuna, Mayotte, Saint-Pierre a Miquelon, fr.
austrálske a antarktické územia Saint-Barthélémy
a Saint-Martin), správna korporácia sui generis
Nová Kaledónia.
Súčasťou metropolitného Francúzska je aj
ostrov Korzika. Francúzsko má 57 miest
s viac ako 100-tisíc obyvateľmi a 36 394 obcí.
Zdroj: www.mzv.sk
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Univerzity sú verejné inštitúcie a zastrešujú aj výskumné
centrá. Ponúkajú 3 druhy študijných programov: programy so
všeobecným zameraním, odborné programy a štúdiá
v oblasti zdravotníctva (medicína, farmácia, zubné lekárstvo).
Podmienkou prijatia na univerzity je maturita alebo ekvivalentný
diplom, vo všeobecnosti bez prijímacích pohovorov. Na každej
univerzite sa nachádza informačné a poradenské centrum
(CIO), ktoré informuje študentov o študijných odboroch a ich
špecializáciách, ako aj o možnosti prestupu na iné študijné
programy.
Štúdium typu Grandes écoles poskytujú inžinierske školy
(vedecké a technické vzdelanie), obchodné školy (ekonomické
vedy a manažment), politické inštitúty a národné vysoké školy.
Podmienkou prijatia na Grande école je vstupný pohovor po
absolvovaní prípravnej školy na prijímacie pohovory CPGE alebo
maturita. Štúdium zahŕňa viacero povinných stáží.
Špecializované školy ponúkajú štúdium v špecifických
oblastiach (architektúra, zdravotníctvo, umelecké smery atď.).
Podmienkou prijatia je prijímací pohovor a prihláška na štúdium.
Záujemcovia zo Slovenska o zápis na štúdium v 1. ročníku na
francúzskej vysokej škole kontaktujú priamo školu, na ktorú
sa chcú prihlásiť, a môžu vykonať on-line predzápis (http://
www.admission-postbac.fr). Aby zahraniční študenti, ktorí
nemajú francúzsku alebo európsku maturitu, mohli študovať
na francúzskej vysokej škole, musia spĺňať podmienky, ktoré
ich oprávňujú na prijatie na vysokú školu v krajine, v ktorej
získali maturitné vysvedčenie. Títo študenti budú musieť
preukázať schopnosti porozumieť francúzskemu jazyku na
predpokladanej úrovni. Uchádzači musia absolvovať skúšku
Medzinárodného centra pre pedagogické štúdiá C.I.E.P., ktorá
ohodnotí ich porozumenie písomnej a ústnej francúzštine, ako
aj ich písomné vyjadrovanie vo francúzštine. Od skúšky sú
oslobodení absolventi bilingválnych gymnázií, držitelia diplomu
DALF (úroveň C1 a C2) a DELF (úroveň B2), aj absolventi testu
organizovaného CCIP s požadovaným počtom bodov. Bližšie
informácie na stránke ministerstva vysokého školstva
a výskumu: www.enseignementsup-recherche.gouv.fr.
Jazykové skúšky z francúzskeho jazyka

Univerzitné štúdium v oblasti zdravotníctva
Štúdium medicíny, farmácie a zubného lekárstva sa
uskutočňuje na univerzite v spolupráci s fakultnou
nemocnicou (CHU, Centre Hospitalier Universitaire).
Po absolvovaní maturity sú študenti na štúdium prijímaní bez
prijímacích pohovorov, ale skúšky na konci prvého ročníka sú
veľmi náročné, čím sa počet študentov zredukuje.
Štúdium medicíny, farmácie a zubného lekárstva je rozdelené
do troch stupňov. Trvá 6 až 11 rokov (zubár, magister
farmácie – 6 rokov, zubár špecialista – 8 rokov, všeobecný
lekárom alebo lekárnik so špecializáciou – 9 rokov, lekár
špecialista – 11 rokov).
Obsah štúdia prvého ročníka (tzv. L1 Santé) pre odbory
medicína, farmácia, zubné lekárstvo a pôrodná asistentka je
rovnaký. Výučba je zameraná na fyziku, biofyziku, chémiu,
biológiu ako aj na humanitné a sociálne vedy. Od druhého
ročníka má každý odbor svoju vlastnú organizáciu štúdia.

Informačný list: Štúdium vo Francúzsku
Od roku 2010 Francúzsky inštitút na Slovensku vydáva
Informačný list: Štúdium vo Francúzsku. Bulletin je k dispozícii
vo formáte pdf na stránke http://institutfrancais.sk/pobytfrancuzsko/informacny-list-studium-vo-francuzsku/
Témy niektorých čísel:

DELF (Diplôme ďétudes en langue française),
DALF (Diplôme approfondi de langue française)
Bližšie informácie: www.ciep.fr, http://ifb.ambafrance-sk.org/
(Accueil » Kurzy francúzštiny & skúšky » Skúšky DELF-DALF)
Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky
a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných kandidátov.
Poplatok: od 80 do 120 eur podľa stupňa úrovne (B1 – C2)

máj/jún 2014
– Prvý spoločný ročník v odbore lekárstvo (medicína,
stomatológia, farmácia, pôrodníctvo)
marec 2014
– Štúdium inžinierskych odborov
február 2013
– Možnosti štúdia v angličtine

Platnosť: neobmedzená

december 2012
– Štúdium medicíny

Testovanie na Slovensku: Bratislava,
Banská Bystrica, Košice

leto 2012
– Doktorandské štúdium vo Francúzsku

Prihlasovanie:
Francúzsky inštitút v Bratislave (http://ifb.ambafrance-sk.org/),
Francúzska aliancia v Banskej Bystrici (www.afbb.sk),
Francúzska aliancia v Košiciach (www.afke.sk)
TCF (Test de Connaissance du français) – www.ciep.fr,
http://ifb.ambafrance-sk.org/
Test znalosti francúzskeho jazyka ministerstva školstva
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Prihlasovanie:
Francúzsky inštitút v Bratislave (http://ifb.ambafrance-sk.org/)

jún 2012
– Štúdium výtvarného umenia
apríl 2012
– Štúdium na francúzskych obchodných
školách
február 2011
– Štúdium na inštitútoch politických vied
október 2010
– Štúdium v oblasti jadrovej energetiky vo Francúzsku
marec 2010
– Frankofónne programy na Slovensku
január 2010
– Francúzsky vysokoškolský systém
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Najlepšie francúzske univerzity...
...podľa Academic Ranking of World Universities 2014
Poradie
vo svete

Poradie
vo svete

vo
Francúzsku

...podľa QS University Rankings 2014

Inštitúcia

Inštitúcia

24
35

1

Ecole normale supérieure, Paris – www.ens.fr
UPMC – Université Pierre et Marie
Curie – Paris 6 – www.upmc.fr

35

Ecole Polytechnique

115

Université Pierre et Marie Curie (UPMC)

179

Ecole Normale Supérieure de Lyon

42

2

University of Paris Sud (Paris 11)

67

3

Ecole Normale Superieure – Paris

95

209

Université Paris-Sud 11

4

University of Strasbourg

210

Université Paris Diderot – Paris 7

Aix Marseille University

215

Université Joseph Fourier – Grenoble 1

Joseph Fourier University (Grenoble 1)

222

Sciences Po Paris

University Paris Diderot – Paris 7

226

Université de Strasbourg

University of Paris Descartes (Paris 5)

227

Université Paris-Sorbonne (Paris IV)

Claude Bernard University Lyon 1

228

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

Ecole Normale Superieure – Lyon

278

Université Paris Descartes

Paul Sabatier University (Toulouse 3)

290

École des Ponts ParisTech

University of Bordeaux

338

Ecole Normale Supérieure de Cachan

University of Lorraine

341

Université Aix-Marseille

University of Montpellier 2

363

Université de Bordeaux

Ecole Polytechnique

367

Université Paris Dauphine

101 – 150
151 – 200

201 – 300

301 – 400

5–7
8

9 – 14

15 – 17

ESPCI ParisTech
University of Paris Dauphine (Paris 9)
MINES ParisTech

401 – 500

University of Auvergne

18 – 21

University of Nice Sophia Antipolis
University of Rennes 1

Zdroj:
www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2014/France.html,
www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2014,
www.timeshighereducation.co.uk/world-university-rankings/2014-15/worldranking/region/europe

401 – 410

Université Claude Bernard Lyon 1
Institut National des Sciences Appliquées de Lyon (INSA)

411 – 420

Université Montpellier 2, Sciences et Techniques du
Languedoc

441 – 450

Université Paul Sabatier Toulouse III

481 – 490

Université Lille 1, Sciences et Technologie

501 – 550

Université Montpellier 1
Université Nice Sophia-Antipolis
Université Panthéon-Assas (Paris 2)

551 – 600

Université de Lorraine
Université de Rennes 1

651 – 700

Université de Nantes
Université Lumière Lyon 2

...podľa The Times Higher Education World University Rankings 2014/2015
Poradie
vo svete

Inštitúcia

61

École Polytechnique
www.polytechnique.edu

120

Université Paris-Sud

160

École Normale Supérieure de Lyon

178

Université Joseph Fourier, Grenoble

180

Université Paris Diderot – Paris 7

201 – 225

University of Strasbourg

226 – 250

Mines ParisTech
Université Montpellier 2
Université Claude Bernard Lyon 1

78

École Normale Supérieure

276 – 300

103

Université Pierre et Marie Curie

351 – 400
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Štipendiá na štúdium vo Francúzsku

Štipendiá a granty na štúdium vo Francúzsku možno vyhľadávať
na viacerých internetových portáloch, napríklad:
www.granty.saia.sk
www.campusfrance.org
www.scholarshipportal.eu
http://scholarship-positions.com
www.internationalscholarships.com
www.heysuccess.com
Upozorňujeme na štipendiá, o ktoré sa môžu uchádzať občania s trvalým
pobytom na Slovensku.
 Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej
a vedeckej spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí Francúzskej republiky, bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org
Žiadosti o štipendiá prijíma Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku (Sedlárska 7, 812 83 Bratislava). Pri jednotlivých
typoch štipendií uvádzame kontakt na pracovníka veľvyslanectva, ktorý poskytuje bližšie informácie o danom type štipendií.
 Jazykové štipendiá

(tel.: 02/5934 7735, e-mail: dagmar.hamarova@diplomatie.gouv.fr)
uzávierka: 28. február 2015

 Univerzitné a vedecké štipendiá (tel.: 02/5934 7741, e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr),

uzávierka: 28. február 2015

• Master 2 (pre štvrtákov, piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl): druhý rok magisterského štúdia,
všetky odbory
• štipendiá pre doktorandov, výskumná stáž 1 až 6 mesiacov
• štipendium na doktorát pod dvojitým vedením, 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov
 Národný štipendijný program SR – štipendiá a cestovné granty, uzávierka: 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 770 EUR/mesiac a pre študentov 3. stupňa (doktorand) je 1 250 EUR/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.
 Eiffelove štipendiá excelentnosti, uzávierka: 9. január 2015, bližšie informácie: www.campusfrance.org/fr/eiffel
(e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské (12 až 24 mesiacov) a doktorandské štúdium (spoločné vedenie dizertačnej práce,

max. 10 mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí zaviazať
navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom
prostredí, informačné a komunikačné vedy,
2. ekonómia a manažment,
3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy.

 Magisterské 3-ročné štúdium na École Normale Supérieure v Paríži, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:
www.ens.fr/international-102/venir-etudier-a-l-ens/?lang=fr (e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)
ENS každoročne poskytuje štipendium na magisterské štúdium 30 zahraničným študentom všetkých odborov, ktorých vyberá
spomedzi najlepších uchádzačov na základe výborných výsledkov.
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 Študijné a výskumné pobyty na École Normale Supérieure v Cachan, uzávierka: spravidla v apríli,
bližšie informácie: www.ens-cachan.fr/version-francaise/international/etudier-a-l-ens-cachan/financements/
Program štipendií na Master 2 a doktorandské štúdium (študijné odbory: matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia,
aplikovaná fyzika, strojárske inžinierstvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnické inžinierstvo, sociológia, história, ekonómia,
právo a riadenie podnikov, učiteľstvo); dĺžka pobytu: minimálne 6 mesiacov, maximálne 12 mesiacov.
 Štipendium COLAS – MAEE, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-COLASMAEE
Štipendium, ktoré je spolufinancované spoločnosťou COLAS a francúzskym ministerstvom zahraničných vecí, umožňuje štúdium
Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore stavebné inžinierstvo na Ecole Centrale v Nantes (www.ec-nantes.fr) alebo
na Univerzite Paula Sabatiera v Toulouse (www.univ-tlse3.fr). Uchádzač musí byť minimálne v 1. ročníku magisterského štúdia
v odbore stavebné inžinierstvo alebo v príbuznom odbore a mať dobrú úroveň francúzskeho a anglického jazyka (minimálne
B2). Podmienkou je prax v spoločnosti COLAS Slovakia.
 Štipendium Champagne-Ardenne pre študentov z Nitrianskeho kraja, uzávierka: spravidla v apríli,
bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Ponuka-stipendii-Champagne-Ardenne
(e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)
V rámci partnerstva medzi regiónom Champagne-Ardenne a Nitrianskym samosprávnym krajom ponúka Regionálna rada
v Champagne-Ardenne štipendium na rok univerzitného štúdia na úrovni Master 1 (prvý ročník magisterského štúdia) alebo
Master 2 (druhý ročník magisterského štúdia) na Remešskej univerzite (www.univ-reims.fr) a Technickej univerzite
(www.utt.fr) a pomaturitné štúdium na gymnáziu s cieľom získať BTS (Brevet de Technicien Supérieur) alebo absolvovať
prípravku CPGE (Classe Préparatoire aux Grandes Ecoles).
Uchádzač musí ovládať francúzsky jazyk, pochádzať, študovať alebo mať trvalý pobyt v Nitrianskom samosprávnom kraji.
 Európsky inštitút v Nice – štipendiá na ročné magisterské štúdium v oblasti medzinárodných vzťahov
a európskych štúdií, uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.ie-ei.eu
Európsky inštitút ponúka čiastočné štipendiá pokrývajúce školné a životné náklady študentom prijatým na program MAEIS
(Master in Advanced European and International Studies). Každý štipendista musí z vlastných prostriedkov uhradiť sumu
minimálne 2 000 eur. MAEIS je ročný magisterský program zameraný na štúdium medzinárodných vzťahov, európskej
integrácie, ekonómie, globalizácie a federalizmu. Zahŕňa dva typy štúdia – trojjazyčný program zahŕňajúci trimestre v Nice
(Francúzsko), v Berlíne (Nemecko) a v Ríme (Taliansko) a anglofónny program zahŕňajúci trimestre v Istanbule (Turecko),
v Nice (Francúzsko) a v Berlíne (Nemecko).
 Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, IFREMER),
bližšie informácie: http://wwz.ifremer.fr/institut/Travailler-a-l-Ifremer/Bourses-de-recherche
 štipendium na doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v máji
Štipendium je určené absolventom vysokých škôl (s titulom Master 2 alebo jeho ekvivalentom, ktorý umožňuje prijatie
na 3. stupeň štúdia) a doktorandom.
 Národné stredisko astronomického výskumu (CNES) – štipendiá na výskumný pobyt, uzávierka: spravidla v marci,
bližšie informácie: www.cnes.fr
Národné stredisko astronomického výskumu ponúka štipendiá pre doktorandov venujúcim sa astronómii (orbitálne a vesmírne
systémy pre transport, vedy o vesmíre, Zemi, mikrogravitácii). Trvanie pobytu je 1 rok.
 Štipendium Erasmus Mundus Master IT4BI, uzávierka: 14. december 2014, bližšie informácie:
http://it4bi.univ-tours.fr/home/students/tuition-fees-scholarships/
IT4BI je dvojročný magisterský študijný program zameraný na informačné technológie, ktorý je spoločným programom piatich
univerzít v štyroch krajinách (ULB – Slobodná univerzita v Bruseli v Belgicku, UFTRT – Univerzita v Tours vo Francúzsku,
ECP – Ecole Centrale Paris vo Francúzsku, UPC – Katalánska technická univerzita v Španielsku a TUB – Technická univerzita
v Berlíne v Nemecku). Prvý semester študent absolvuje na ULB, druhý na UFTR, tretí na jednej zo zvyšných univerzít. Potom sa
rozhodne, na ktorej z 5 univerzít bude pracovať na svojej diplomovej práci. Uchádzači musia ovládať anglický jazyk minimálne
na úrovni B2 a mať absolvované bakalárske štúdium zamerané na informačné technológie.
 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.
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 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.

Práca zahraničných študentov vo Francúzsku
Zahraniční študenti môžu vo Francúzsku aj pracovať – zápisom na vysokú školu im vzniká nárok na špeciálny režim sociálneho
poistenia určený pre študentov. Toto právo sa týka všetkých študentov, aj tých, čo sú vo Francúzsku prvýkrát, alebo sú zapísaní
v prvom ročníku. Pracovný čas vo Francúzsku je v priemere 35 hodín týždenne, pričom francúzske zákony umožňujú zahraničným
študentom odpracovať maximálne 964 hodín za rok.

Zaujímavé webové stránky

www.enseignementsup-recherche.gouv.fr – ministerstvo
vysokého školstva a výskumu
www.education.gouv.fr – ministerstvo národného školstva

www.diplomatie.gouv.fr – ministerstvo zahraničných vecí
Francúzskej republiky

www.campusfrance.org – Národná agentúra pre propagáciu
francúzskeho vysokého školstva; vyhľadávacia databáza
študijných programov podľa stupňa, odboru, regiónu
www.slovaquie.campusfrance.org – Národná agentúra pre
propagáciu francúzskeho vysokého školstva na Slovensku
www.cnous.fr – Centrum služieb študentom CNOUS
– informácie o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, sociálnom
zabezpečení a kultúrnom živote

www.cge.asso.fr – Rada Grandes Ecoles
www.auf.org – Univerzitná frankofónna agentúra

www.euraxess.fr – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov
www.institutfrancais.sk – Francúzsky inštitút na Slovensku
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Rozhovor so štipendistkou Master 2

Mgr. Monika Petrášová získala štipendium na magisterské
štúdium (Master 2) vo Francúzsku udeľované francúzskou
vládou na akademický rok 2013/2014. Zhovárala sa
s ňou Alena Wolzbergerová, ktorej agendou v SAIA, n.o.,
je okrem iného aj Francúzsko.
Ako ste sa dozvedeli o možnosti získania štipendia?
Úplnou náhodou! V druhom semestri štvrtého ročníka som
sa ako väčšina spolužiačok prihlásila na výmenný program
Erasmus a prijali ma na Université Paris-Est Créteil (UPEC).
Jedného dňa cez obednú prestávku som v školskej jedálni
narazila na známu tvár – študentku, ktorú som poznala
z videnia z našej domácej univerzity v Bratislave
a o ktorej som vedela len toľko, že mala rovnaký odbor ako
ja (anglický a francúzsky jazyk), no bola asi o dva ročníky
vyššie. Vysvitlo, že takisto pred pár rokmi prišla na UPEC
v rámci programu Erasmus, a keďže sa jej zapáčilo, hľadala
spôsob, ako sa vrátiť. Práve ona mi prvá porozprávala
o programe Master 2, o možnostiach a výhodách, ktoré
ponúka, a o tom, kde nájdem podrobnejšie informácie.
Neskôr som už hľadala sama na internetovej stránke
francúzskej ambasády v Bratislave, ktorá má na starosti všetky
druhy štipendií francúzskej vlády (Bourses du gouvernement
français). Keďže program Master 2 najlepšie zodpovedal môjmu
profilu, rozhodla som sa podať si prihlášku práve naň.
Ako dlho vám trvalo vypracovanie prihlášky a čo všetko
musí prihláška obsahovať?
Samotné vyplnenie prihlášky mi zabralo len niekoľko hodín,
no premýšľanie o tom, čo do nej napíšem, oveľa dlhšie. Na
prihláške si treba dať záležať, pretože sa k nej pripája iba
životopis a výpis známok, žiadny motivačný list, v ktorom
by človek opísal dôvody záujmu o štipendium. Motivačný
list je istým spôsobom zahrnutý v prihláške, ktorá obsahuje
otázky typu „Aký dopad môže mať dané štipendium na vašu
budúcnosť, prečo ste si vybrali práve tento program, ako súvisí
s vaším doterajším štúdiom“ atď. Keďže projekt Master 2 je
predovšetkým určený tým, ktorí po jeho ukončení plánujú
pokračovať v doktorandskom štúdiu, prihláška obsahuje aj časť
s názvom „projet professionnel“, teda čo konkrétne plánujete
vo Francúzsku študovať, ako to prepojíte s už získanými
poznatkami a najmä, jednoducho povedané, ako využijete nové
informácie v budúcnosti. Táto časť prihlášky je najdôležitejšia,
pretože ponúka najcelistvejší obraz o vašom študijnom
a profesionálnom profile a o vašej motivácii. K prihláške treba
pripojiť aj akceptačný list zo strany francúzskej univerzity, teda
akési potvrdenie o tom, že v prípade, že na ambasáde prejdete
konkurzom, univerzita bude ochotná prijať vás. Nejde
o definitívne prijatie, len o istú záruku toho, že ste už
kontaktovali univerzity a vo Francúzsku „o vás vedia“. Na
túto časť si treba nechať dostatočné množstvo času, pretože
Francúzom často trvá veľmi dlho, kým odpíšu. (Smiech)
Ako vyzerala vaša príprava pred odchodom
do Francúzska?
Papiere, papiere, papiere. Francúzi sú povestní svojou láskou
k byrokracii, a preto sa treba psychicky pripraviť na to, že
budete musieť do Francúzska posielať všetko, čo nepošle vás!
Úradne preložené diplomy, rodný list, preukaz totožnosti, výpisy
známok. Takisto treba naďalej komunikovať so zahraničnou
univerzitou, zistiť si, čo všetko má obsahovať prihláška na vami
vybrané štúdium. Často stačí len vyplnený formulár, motivačný
list a všetky možné diplomy a potvrdenia, no niektoré univerzity
vyžadujú, aby ste sa zúčastnili aj prijímacích pohovorov, najmä

ak ide o profesionálne orientované odbory. V neposlednom rade
komunikujete s organizáciou Campus France, ktorá sa zaoberá
ubytovaním a praktickými, každodennými otázkami vášho
pobytu v zahraničí. Moja príprava na štúdium vo Francúzsku
mala teda predovšetkým administratívny ráz, baliť kufre som
začala až deň pred odchodom.
Príchod a prvé týždne vo Francúzsku?
Úprimne, začiatok nebol najľahší. V čase príchodu do Paríža
som ešte nemala zabezpečené ubytovanie, Campus France
ma na prvých pár dní poslal do hotela, ktorý mi však preplatili.
Niekoľko hodín po príchode som dostala e-mail, v ktorom ma
informovali o pridelenom ubytovaní, ďaleko od Paríža, úplne
mimo mojich predstáv a očakávaní, a v prvom momente som
mala chuť otočiť sa a vrátiť domov. No láska k Parížu
a nadšenie z toho, že som sa dostala až tak ďaleko, boli
silnejšie. Na ubytovanie som si po čase zvykla a sústredila som
sa na príjemné stránky môjho nového života. Vybavovačky
všetkého druhu pokračovali ešte niekoľko týždňov, bolo si treba
otvoriť účet vo francúzskej banke, vybaviť francúzske telefónne
číslo, zapísať sa na univerzitu, vybaviť kartičku na metro
a zdravotné poistenie. Hoci som najskôr mala pocit, že mi
z toho všetkého praskne hlava, spätne sa len smejem
a neľutujem ani na chvíľku, že som sa rozhodla zostať.
V čom sa štúdium vo Francúzsku líšilo od štúdia
na Slovensku?
Ako študentka francúzskeho jazyka a literatúry najskôr
v jednom a potom v druhom štáte môžem porovnávať najmä
tieto dve oblasti. Štúdium sa líšilo veľmi výrazne. Napríklad
vo Francúzsku sme mali oveľa menej predmetov, no oveľa
„koncentrovanejších“. Zo začiatku ma na trojhodinových
seminároch bolela hlava, no nakoniec som sa naučila zvládať
aj tri za sebou! Systém hodnotenia je výrazne odlišný, Francúzi
hodnotia na stupnici od 1 po 20 bodov, čím viac, tým lepšie.
A takisto, čo sa týka záverečných skúšok, vo Francúzsku takmer
každý predmet končil esejou, niekedy napísanou doma, no
častejšie „sur table“, v triede počas štyroch až piatich hodín.
Nestretla som sa s memorovaním faktov či zoznamu diel, ktoré
ten-ktorý autor napísal, skôr bolo treba pozrieť sa na určitý,
konkrétny problém a analyzovať ho. Na skúškach sme mali
prístup na internet, mohli sme používať mobilné telefóny,
pretože, ako nám povedali učitelia, netreba sa tváriť, že tieto
možnosti neexistujú a v budúcnosti ich nebudeme využívať.
Celkovo ma na francúzskom systéme oslovilo najmä to, že ich
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prioritou je prehĺbiť kritické myslenie a argumentáciu, no na
druhej strane mi chýbal ucelenejší pohľad na vec. Často sme
sa sústredili len na jeden konkrétny problém, jedno konkrétne
dielo, jedného konkrétneho autora, a analyzovali sme ich
skutočne do hĺbky, no úplne mimo kontextu. Darmo, quod
capita, tot sententiae!
6. Ako spätne hodnotíte túto skúsenosť?
Ako som už spomínala, ani na jedinú sekundu som neľutovala,
že som prišla do Francúzska predĺžiť si štúdium, načerpať
nové vedomosti, pozrieť sa na veci z iného uhla. Na moje
veľké prekvapenie sa v našom ročníku stretlo veľké množstvo
cudzincov z celého sveta, Francúzi boli dokonca miestami
v menšine. (Smiech) Program Master 2 ma inšpiroval natoľko,
že som sa rozhodla v Paríži ešte zostať. Tento rok teda naďalej
študujem na spomínanej univerzite, v príbuznom odbore.
Minuloročný život štipendistky bol oveľa jednoduchší, keďže
štipendium mi pekne pokrývalo bežné výdavky a len zo začiatku
bolo treba investovať aj vlastné úspory, no zatiaľ to zvládam
aj tento rok. Okrem finančnej stránky štipendium ponúka
množstvo iných výhod, zliav a špeciálnych ponúk.
Študentský život v Paríži je jednoducho úžasný, pre
zahraničných študentov tu existuje množstvo asociácií, ktoré
organizujú rôzne akcie, pikniky, výlety či športové a kultúrne
podujatia. Nič sa nevyrovná večernej prechádzke popri Seine,
obdivovaniu tisícich svetiel veľkomesta, ktoré sa odrážajú na jej
hladine, nedeľnému pikniku na trávniku v ktoromkoľvek parku
či multikultúrnym kamarátstvam na celý život. Iste niekedy
prídu chvíle, keď sa vám bude cnieť za domovom, rodinou
a kamarátmi, no akýmsi neopísateľným spôsobom sa na vás
Paríž usmeje a vy pochopíte, že svet je úžasný. Na záver
môžem povedať len jednu vetu, ktorá však dokonale vystihuje
moje pocity a dojmy zo života v Paríži: „Paris, je t’aime.“

ŠTÚDIUM VO FRANCÚZŠTINE NA SLOVENSKU
Na Slovensku je v súčasnosti možné študovať v 12
francúzsko-slovenských univerzitných programoch, ktoré
sú akreditované francúzskym a slovenským ministerstvom
školstva.
V rámci týchto programov sú prednášky úplne alebo
čiastočne prednášané vo francúzskom jazyku. Vďaka tomu
majú študenti možnosť absolvovať frankofónny univerzitný
cyklus (až po magisterský diplom) priamo na Slovensku.
Študenti majú možnosť absolvovať časť štúdia
vo Francúzsku.
Bližšie informácie záujemcovia získajú na stránke Slovenskofrancúzskeho univerzitného inštitútu (SFUI/IUSF – Institut
universitaire franco-slovaque) www.iufs.sk
Zoznam slovensko-francúzskych študijných
programov (podľa slovenských univerzít):
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita v Poitiers
Ekonomika a manažment podniku
Univerzita Champagne-Ardenne v Remeši
Európska integrácia a európska politika susedstva
Európske štúdia vo francúzskom jazyku
Právo územných samospráv a kultúrnych inštitúcii
Univerzita Komenského v Bratislave
Lotrinská univerzita v Nancy
Finančné riadenie a európsky priestor
Ekonomická univerzita v Bratislave
rôzne francúzske univerzity
Ekonómia
Manažment predaja vo francúzskom jazyku
Technická univerzita v Košiciach
Univerzita v Nice Sophie Antipolis
Hospodárske riadenie
Univerzita Konštantína Filozofa
Univerzita v Metz
Masmediálne štúdia s integrovaným vyučovaním FJ

Štúdium vo francúzskom jazyku
Na Slovensku môžete študovať francúzsky jazyk a literatúru
na katedrách francúzskeho jazyka, prípadne na katedrách
románskych jazykov v Bratislave, Banskej Bystrici, Nitre
a Prešove.
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Učiteľstvo francúzskeho jazyka a literatúry
Francúzsky jazyk a kultúra
Univerzita Komenského v Bratislave
Francúzsky jazyk a kultúra
Učiteľstvo francúzskeho jazyka
Ekonomická univerzita v Bratislave
Cudzie jazyky a interkultúrna komunikácia

Eiffelova veža, jedna z dominánt a poznávacích znamení
francúzskej metropoly. V indexe 50 najlepších miest na štúdium
QS Best Student Cities, ktorý hodnotí univerzitné mestá podľa
14 indikátorov v 5 kategóriách, sa Paríž umiestnil na 3. mieste
(za britskou metropolou Londýn a americkým Bostonom).

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Francúzsky jazyk a literatúra
Francúzsky jazyk a kultúra
Prešovská univerzita
Francúzsky jazyk a kultúra
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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 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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Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2015 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2015/2016)
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 – mimosieťové mobility
Uzávierka: 30. november 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
Mimosieťové (freemover) mobility sa týkajú uchádzačov, ktorých domáca univerzita/fakulta nie je zapojená do programu
CEEPUS, alebo ktorí chcú realizovať svoj štipendijný pobyt mimo partnerských univerzít schválenej siete. Uchádzači si sami volia
a kontaktujú univerzitu z členských krajín programu CEEPUS, na ktorej plánujú svoj študijný, výskumný či prednáškový pobyt.
Z vybranej univerzity musia uchádzači získať akceptačný list, ktorý je povinnou prílohou k elektronickej prihláške. Študenti
a doktorandi musia priložiť tiež odporúčacie listy od dvoch vysokoškolských učiteľov z domácej vysokej školy, zahŕňajúce
stanovisko o uznaní časti štúdia absolvovaného v zahraničí. Niektoré krajiny požadujú len jeden odporúčací list (Čierna Hora,
Bulharsko, Kosovo, Moldavsko, Rakúsko, Rumunsko).
Upozornenie: Rakúsko, Poľsko a Česko v zimnom semestri freemoverov neprijímajú. Prihlášky je možné podávať až na letný
semester. Slovinsko neprijíma učiteľské mobility v kategórii freemover.
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/
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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
Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 1. január 2015

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím, ktorí sú v akademickom roku 2014/2015
zapísaní na bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe.
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe
Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 31. január 2015
Vyšehradský štipendijný program je špecifický program Medzinárodného vyšehradského fondu, ktorý bol založený na podporu
akademických výmen s finančnou podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko). Štipendiá sú určené na
magisterské štúdium, postgraduálne štúdium, doktorandské štúdium a samostatný výskum.
 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)

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

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov magisterského štúdia pochádzajúcich z krajín V4 na
štúdium na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Gruzínsku,
Macedónsku, Moldavsku, Čiernej Hore, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove. Štipendijný program je
otvorený pre všetky vedné odbory. Študijný/výskumný pobyt trvá 5 alebo 10 mesiacov. Súčasťou výberového konania je
osobný pohovor v anglickom jazyku.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org
Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google
Uzávierka: 2. február 2015

The Google Anita Borg Memorial Scholarship je určené ženám s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré budú v akademickom
roku 2015/2016 študentkami dennej formy štúdia (full-time student) bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia
informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví na univerzite v Európe, Strednom východe alebo
Afrike.
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea

 BELGICKO (Francúzsko, Nemecko, Španielsko)
Štipendium Erasmus Mundus Master IT4BI
Uzávierka: 14. december 2014
IT4BI je dvojročný magisterský študijný program v angličtine zameraný na informačné technológie, ktorý je spoločným
programom 5 univerzít v 4 krajinách (ULB – Slobodná univerzita v Bruseli/Université libre de Bruxelles v Belgicku –
www.ulb.ac.be, UFRT – Univerzita v Tours/Université François-Rabelais de Tours vo Francúzsku – www.univ-tours.fr,
ECP – Ecole Centrale Paris vo Francúzsku – www.ecp.fr, UPC – Katalánska technická univerzita/Universitat Politècnica de
Catalunya v Španielsku – www.upc.edu a TUB – Technická univerzita v Berlíne/Technische Universität Berlin v Nemecku –
www.tu-berlin.de). Prvý semester študent absolvuje na ULB, druhý na UFRT, tretí na jednej zo zvyšných univerzít. Potom sa
rozhodne, na ktorej z 5 univerzít bude pracovať na svojej diplomovej práci. Uchádzači musia ovládať anglický jazyk minimálne
na úrovni B2 a mať absolvované bakalárske štúdium zamerané na informačné technológie.
Bližšie informácie: http://it4bi.univ-tours.fr/home/students/tuition-fees-scholarships/
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 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 26. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne

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

3 týždne

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

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

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 5. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení
môžu byť študenti slovanských jazykov.

 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: 24. február 2015 (odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk
 krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
 dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)

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

školských programov

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

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

na spoločných projektoch

Štipendium je určené vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú úradný jazyk (novogrécky, turecký, anglický) alebo francúzsky
jazyk.
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 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 17. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom.
Akadémia vied Českej republiky
Uzávierka: priebežne
 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov

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

Cieľom je podporiť výskum českého kultúrneho dedičstva, uľahčiť a zintenzívniť spoluprácu českých a zahraničných
vedeckých pracovníkov, ktorí sa zaoberajú výskumom českého kultúrneho dedičstva, najmä v oblasti českého jazyka,
literatúry a dejín (predovšetkým dejín kultúry). Žiadosti podávajú riaditelia hostiteľských vedeckých pracovísk AV ČR.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/podpora_bohemiste/index.html

 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR
v oblasti školstva
Uzávierka: 5. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 ročný študijný pobyt

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

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

 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.
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 FRANCÚZSKO
Eiffelove štipendiá excelentnosti
Uzávierka: 9. január 2015

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské (12 až 24 mesiacov) a doktorandské štúdium (spoločné vedenie dizertačnej práce,

max. 10 mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí zaviazať
navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom
prostredí, informačné a komunikačné vedy,
2. ekonómia a manažment,
3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy.
Bližšie informácie: www.campusfrance.org/fr/eiffel

Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 28. február 2015
 štipendiá francúzskej vlády na jednoročný študijný pobyt Master 2

Štipendiá na 10-mesačný študijný pobyt sú určené slovenským študentom minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia,
ktorí ovládajú francúzsky jazyk slovom i písmom. Záujemca o Master 2 si musí sám vybrať francúzsku univerzitu a štúdium,
ktoré chce absolvovať. Súčasťou výberu je pohovor (marec/apríl 2013), do ktorého treba predložiť korešpondenciu
s francúzskou univerzitou alebo predbežné potvrdenie o prijatí.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Master-2
 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

Štipendiá na 1- až 6-mesačný pobyt sú určené študentom alebo výskumným pracovníkom, ktorí už začali doktorandské
štúdium. Záujemca o vedecké štipendium si musí sám vybrať miesto pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty
na získanie pozývacieho listu.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a
 štipendiá na doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse)

Štipendiá sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť svoj doktorát
súčasne vo Francúzsku aj na Slovensku. Štúdium prebieha obyčajne šesť mesiacov vo Francúzsku a šesť mesiacov na
Slovensku počas 3 rokov. V priebehu troch pobytov vo Francúzsku bude doktorand poberať štipendium francúzskej vlády.
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co
 Jazykové štipendiá

• Štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných a vysokých školách na 2-týždňovú stáž
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stages-linguistiques-enseignants
• Jazyková stáž pre študentov špecializujúcich sa na francúzsky jazyk
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stages-pour-etudiants-specialistes,1416

 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
OSN – štipendium na letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo
Uzávierka: 1. december 2014

The United Nations International Law Fellowship Programme ponúka štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu
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
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 12. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

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

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

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

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

 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 islandskej vlády na štúdium islandského jazyka ako druhého jazyka
Uzávierka: 1. február 2015

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

univerzite od septembra 2015 do apríla 2016. Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo
iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku do 35
rokov). Štipendijný program administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum).
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en
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 IZRAEL
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

 ÍRSKO
Írska národná univerzita: Hardimanove výskumné štipendiá a výskumné štipendiá Dr. Tonyho Ryana
Uzávierka: 21. november 2014
Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of Ireland, Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka občanom
EÚ Hardimanove výskumné štipendiá a výskumné štipendiá Dr. Tonyho Ryana (The Hardiman Research Scholarships and
Dr Tony Ryan Research Scholarships) na doktorandský 4-ročný výskumný pobyt. Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových oblastí
výskumu:
- aplikované sociálne vedy a verejná politika,
- biomedicínske vedy a inžinierstvo,
- životné prostredie,
- humanitné vedy v kontexte, vrátane digitálnych humanitných štúdií,
- informatika, analýza dát, fyzikálne a výpočtové vedy.
Bližšie informácie: www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/

 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.
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 JORDÁNSKO
Štipendiá ACOR pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2015
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka na rok 2015/2016 viacero
štipendií, o niektoré sa môžu uchádzať vysokoškolskí študenti a doktorandi z celého sveta. Tieto štipendiá podporujú účasť
na projektoch archeologického výskumu v Jordánsku (napríklad Bertt and Sally de Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship,
Pierre and Patricia Bikai Fellowship).
Bližšie informácie: http://www.acorjordan.org, http://www.bu.edu/acor/1page15-16.htm

 LUXEMBURSKO
Európsky parlament – Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl
Uzávierka: 15. november 2014
3-mesačné stáže sú určené absolventom vysokých skôl na doplnenie vedomostí, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich
s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný
jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné jazyky EÚ.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 12. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

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

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 26. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.
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Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 1. február 2015

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

Bližšie informácie: www.ceu.hu (www.ceu.hu/admissions/financialaid/master), www.saia.sk

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 DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 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

 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).
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).
Bližšie informácie: www.bayhost.de, www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
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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

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2015 (on-line prihlasovanie sa začne po 15. novembri 2014)
Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré bakalárske
a magisterské kurzy. V roku 2015 sa uskutočnia od 20. júna do 30. júla. Študenti škandinávskych štúdií sa môžu uchádzať
o štipendiá ISS Scandinavian Studies Scholarships. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (potvrdená
certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).
Bližšie informácie: http://www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 19. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu
poľského jazyka).
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov

2. stupňa VŠ

 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ,

študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná znalosť poľského jazyka. Prednosť
majú slovakisti a polonisti.

Štipendijný fond Múzea histórie Poľska – Štipendium pre historikov
uzávierka: 28. november 2014
Štipendijný fond Múzea histórie Poľska (Fundusz stypendialny MHP) ponúka 1- až 3-mesačné štipendiá historikom, ktorí sa
venujú dejinám Poľska. Žiadosť môže byť vyplnená v poľštine alebo angličtine.
Bližšie informácie: www.stypendia.muzhp.pl
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Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. február 2015
Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska
a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným
profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD.
Bližšie informácie: http://www.mck.krakow.pl/page/thesaurus-poloniae-1

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: priebežne on-line na www.scholarships.at
 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)
Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
Uzávierka: 1. marec 2015 on-line na www.scholarships.at
 Štipendium Ernsta Macha

Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 940 eur/mes. (v prípade
štipendistu nad 30 rokov s doktorátom: 1 040 eur/mes.).
 Štipendiá Franza Werfela

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľka 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 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 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
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/

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 10. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

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

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 6. február 2015 on-line na www.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk.
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt musí byť absolvovaný na štátnej vysokej škole.
 1-mesačný letný kurz ruského jazyka

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

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

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

 SLOVENSKO
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
Štipendiá YMFE pre študentov hudby
Uzávierka: 30. november 2014
YMFE (Yamaha Music Foundation of Europe) otvorila 26. ročník štipendijnej schémy pre študentov hudby. V 29 krajinách
bude udelených 45 štipendií. Na Slovensku môžu o štipendium požiadať iba študenti Hudobnej a tanečnej fakulty Vysokej
školy múzických umení v Bratislave.
Bližšie informácie: http://europe.yamaha.com/en/music_education/ymfe/scholarship/images/YMFE_Application_Form_
SK.pdf
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 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 12. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

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

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

 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou
krajinou JZR)
Uzávierka: 17. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo
iný dohodnutý jazyk.
 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade

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

 ŠVAJČIARSKO
Program SCOPES: Vedecká spolupráca s krajinami východnej Európy
Uzávierka: priebežne, najneskôr 3 mesiace pred konaním konferencie (konferenčné 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 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).
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 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)

 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
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
 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
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 USA
Štipendiá Global Outreach pre stredoškolákov
uzávierka: 15. január 2015

Global Outreach – Catholic Exchange Program je ročný katolícky štipendijný program určený mladým stredoškolským lídrom

zo strednej a východnej Európy. Študenti sú umiestňovaní do hostiteľských rodín a študujú na katolíckych školách v štátoch
Wisconsin a Nebraska. Od študentov sa očakáva, že sa budú aktívne zapájať do školských a mimoškolských aktivít a aktivít
v hostiteľských rodinách – športy, divadlo, lokálna komunita a po ročnom štúdiu sa vrátia do domovskej krajiny a ukončia
stredoškolské vzdelanie.
Bližšie informácie: http://www.globaloutreachprogram.com/index.cfm?load=page&page=4

 USA/VEĽKÁ BRITÁNIA
Stredoškolský štipendijný program
uzávierka: 28. november 2014
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami
American Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ and
Headmistresses‘ Conference (HMC), Veľká Británia ponúka 1-ročné študijné pobyty na súkromných stredných školách v USA
a Veľkej Británii. Program je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných gymnázií a lýceí. Štipendium zahŕňa
školné, stravné, ubytovanie, vreckové a poistenie. Krytie nákladov na cestovné, víza a časť vreckového vyžaduje finančnú
spoluúčasť (sponzori, rodičia, a pod.).
Bližšie informácie: www.osf.sk/sk/secondary-school-scholarship-program-stipendia-pre-stredoskolakov

 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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V skratke
 SAIA A TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU
Od 10. do 16. novembra 2014 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Informácie o podujatiach, ktoré
v rámci týždňa organizujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC a ďalšie organizácie,
záujemcovia nájdu na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk v sekcii Sprievodné podujatia.
Podujatia, ktoré organizujú pracoviská SAIA:
10. november:
Čadca: „Za štúdiom k polnočnému susedovi so štipendiom od SAIA”.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/_user/Regionalne seminare/TVT/TVTplagat-prov.Cadca.pdf
Košice: „Študijné/výskumné pobyty v Nemecku, Rakúsku a Švajčiarsku – štipendiá a granty 2015/16”.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/_user/Regionalne seminare/TVT/TVTplagatKE.pdf
11. november:
Banská Bystrica: „Euraxess a SAIA (nie len) pre výskumníkov”. Prezentácia aktivít a služieb servisných centier
Euraxess a SAIA, n. o., formou zaujímavého kvízu.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/_user/Regionalne seminare/TVT/TVTplagatBB.pdf
Bratislava: „Pripravíme Vás na medzinárodný projekt alebo zahraničný výskumný pobyt”.
Bližšie informácie a registrácia: http://www.saia.sk/_user/Regionalne seminare/TVT/TVTPlagatBA3.pdf
Prešov: „Euraxess – vaša cesta k ďalším týždňom (a možno aj rokom) vedy a techniky nielen na Slovensku”.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/_user/Regionalne seminare/TVT/TVTplagatPO.pdf
Trenčín: „Zorientuj sa v štipendijných ponukách na štúdium do zahraničia”.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/_user/Regionalne seminare/TVT/TVTplagatTN.jpg
12. november:
Zvolen: „Euraxess a SAIA (nie len) pre výskumníkov”. Prezentácia aktivít a služieb servisných centier Euraxess
a SAIA, n. o., formou zaujímavého kvízu.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/_user/Regionalne seminare/TVT/TVTplagatZV.pdf
13. november:
Považská Bystrica: „Štvrtkový podvečer o štúdiu a štipendiách do Škandinávie”.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/_user/Regionalne seminare/TVT/TVTplagatPB.jpg
14. november:
Žilina: „O polnočnom susedovi: štúdium a štipendiá do Poľska”.
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/_user/Regionalne seminare/TVT/TVTplagatZA.jpg

 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.
Uzávierka druhej výzvy je 28. januára 2015.
Bližšie informácie: www.saspro.sav.sk/SK

 VEĽVYSLANECTVO MLADÝCH 2015
Týždenník Slovenka vyhlásil ďalší ročník projektu Veľvyslanectvo mladých 2015. Súťaž je určená študentom
stredných škôl so sídlom na území Slovenska, ktorí vypracujú projekt s témou kultúrno-spoločenského
a ekonomického rozvoja svojho mesta. Uzávierka prihlášok je 30. decembra 2014. Projekt v slovenskom
a jednom cudzom jazyku (anglickom alebo nemeckom) treba predložiť do 27. februára 2015. Víťazi získajú
zahraničné študijné pobyty, notebooky či inú techniku, ktorú môžu ďalej využívať pri štúdiu.
Bližšie informácie: http://www.zenskyweb.sk/zapojte-sa-do-projektu-velvyslanectvo-mladych-2015
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V skratke
 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.

 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

 8. ročník európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus
27. – 28. január 2015, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Veľtrh práce Profesiadays
25. – 26. február 2015, Bratislava
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk
 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
5. – 8. marec 2015, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 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

 English-medium instruction in Europe
4. december 2014, Brusel, Belgicko
44. seminár ACA (Academic Cooperation Association) zo série European Policy Seminars. Výhodnejšia registrácia
do 13. novembra 2014.
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=764

 PhD Study Days
31. máj – 2. jún 2015, Lorraine, Francúzsko
V rámci konferencie Journées Hubert Curien a fóra Science and Society sa uskutočnia PhD Study Days, ktoré
sú určené doktorandom zo všetkých odborov a všetkých národností. Účastníci si vyberajú 5 z 12 workshopov.
Prihlasovanie prebieha on-line na stránke organizácie Science and Society do 17. novembra 2014. Účastníkom
organizátor hradí školné, ubytovanie a stravu. Účastník si sám hradí cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.science-and-you.com/en/formation-doctorants/phd-study-days

 ŠKOLNÉ A GRANTY V EURÓPE
Sieť Európskej komisie Eurydice zverejnila správu „Národné systémy poplatkov a pomoci pre študentov
v rámci vysokoškolského vzdelávania v Európe v rokoch 2014/2015“/National student fee and support
systems in European Higher Education 2014/2015. Výročná správa siete Eurydice obsahuje porovnávací
prehľad systémov poplatkov a pomoci pre študentov (grantov a úverov). Správa poukazuje na zásadné
rozdiely v počte študentov, ktorí platia školné v inštitúciách vysokoškolského vzdelávania financovaných
z verejných zdrojov. Vo väčšine európskych krajín dostáva pomoc vo forme grantov len menšina študentov.
Správa je zverejnená na:
http://eacea.ec.europa.eu/education/eurydice/documents/facts_and_figures/fees_support.pdf
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