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Téma/Vysokoškolské štúdium v Kanade
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V KANADE
Tému tohto bulletinu sme sa rozhodli venovať
vysokoškolskému štúdiu v Kanade. Krajina javorového
listu ponúka záujemcom o vysokoškolské štúdium mnoho
príležitostí (odborné školy ponúkajú vyše 8-tisíc a univerzity
vyše 10-tisíc študijných programov). Mnohé kanadské
vysokoškolské inštitúcie sa umiestňujú v najznámejších
rebríčkoch svetových univerzít (pozri stranu 4) a čo sa týka
nákladov na štúdium a pobyt, sú porovnateľné s inými
krajinami. V Kanade sa platí školné, ktoré sa pohybuje
v závislosti od zvoleného programu spravidla od 5 500 CAD
do 15 000 CAD ročne na vysokých školách/colleges a od
8 000 CAD do 26 000 CAD na univerzitách. Cudzinci platia
vyššie školné, za niektoré programy na Torontskej univerzite
je školné viac ako 35-tisíc CAD. Zahraniční študenti môžu
pracovať 20 hodín týždenne počas semestra
a neobmedzene počas prázdnin.
Od roku 2003 do roku 2013 sa počet zahraničných študentov
v Kanade zvýšil zo 159-tisíc na 293-tisíc (o 84 percent).
Väčšina cudzincov (83 percent) študovala v troch provinciách
– Ontáriu, Britskej Kolumbii a Quebecu (pozri mapku
na strane 5). Viac ako polovica cudzincov študovala na
univerzitách. Najviac cudzincov prišlo do Kanady študovať
z Číny (95 160) a Indie (31 665).
Na nasledujúcich stranách poskytneme základné informácie
o vysokoškolskom systéme v Kanade, podmienkach prijatia
na štúdium, školnom a možnostiach získania štipendií,
a upozorníme aj na zaujímavé webové stránky, na ktorých
záujemcovia získajú bližšie informácie.

Kanadské provincie a teritóriá
AB

– Alberta

BC

– British Columbia/Britská Kolumbia

MB

– Manitoba

NB

– New Brunswick/Nový Brunswick

NL

– Newfoundland and Labrador/Nový Foundland a Labrador

NS

– Nova Scotia/Nové Škótsko

NT

– Northwest Territories/Severozápadné teritóriá

NU

– Nunavut

ON

– Ontario/Ontário

PE

– Prince Edward Island/Ostrov princa Eduarda

QC

– Quebec

SK

– Saskatchewan

YK

– Yukon

Vzdelávacie systémy v kanadských provinciách a teritóriách

Zdroj: http://www.cicic.ca/1129/Provinces-and-Territories-of-Canada/index.canada
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Kanade
Kanada v skratke
Oficiálny názov: Kanada (Canada, Le Canada)
Rozloha: 9 984 670 km2
Počet obyvateľov: 35,5 mil. (2014)
Hlavné mesto: Ottawa
Úradné jazyky: angličtina, francúzština
Administratívne územné členenie: federálna konštitučná
monarchia v rámci Commonwealthu (Spoločenstva národov),
pozostávajúca z 10 provincií (Alberta, British Columbia/
Britská Kolumbia, Manitoba, New Brunswick/Nový Brunswick,
Newfoundland and Labrador/Nový Foundland a Labrador, Nova
Scotia/Nové Škótsko, Ontario/Ontário, Prince Edward Island/
Ostrov princa Eduarda, Quebec, Saskatchewan) a 3 teritórií
(Northwest Territories/Severozápadné teritóriá, Nunavut,
Yukon).
Korene vysokoškolského vzdelávania v Kanade siahajú do roku
1663, keď vznikol Grand Séminaire de Québec, predchodca
dnešnej Laval University. V čase konfederácie na území Kanady
bolo 18 vysokých škôl. K rozmachu vysokých škôl došlo v minulom
storočí. V novom tisícročí sa kanadské vysoké školy začali
orientovať vo väčšej miere na prilákanie zahraničných študentov.
S podporou federálnej vlády vznikli projekty pre zahraničných
študentov, kde získajú informácie nielen o vzdelávacom systéme
a možnostiach štúdia, ale aj jeho financovaní.

Z histórie
Francúzski a anglickí osadníci v priebehu 16. storočia vytvorili na
východnom pobreží Kanady Nové Francúzsko a Nové Anglicko,
ktoré boli ekonomicky závislé na obchode s kožušinami
a politicky na materských krajinách. Európska rivalita
materských mocností viedla aj k rivalite v Novom svete
a v roku 1759 po vojenských stretoch a páde Quebec City
bola podpísaná Parížska zmluva, ktorá určila všetky francúzske
dŕžavy na dnešnom kanadskom území Angličanom, s výnimkou
ostrovov St. Pierre a Miquelon.
Po vyhlásení nezávislosti USA v roku 1776 mnohí britskí lojalisti
utiekli na sever. Zvýšený počet anglicky hovoriacich obyvateľov
na území dnešnej Kanady viedol k vytvoreniu Hornej Kanady
(terajšie Ontário) a Dolnej Kanady (terajší Québec). V roku 1838
boli obe tieto kolónie zjednotené vytvoriac tak Provinciu Kanada
(v jazyku indiánskeho kmeňa Mikmakov „Kanata“ znamenala
„dedina“) s vlastnou vládou a minimálnou mierou autonómie
v rámci Britského impéria.
1. júla 1867 boli Dolná Kanada, Horná Kanada, Nové Škótsko
a Nový Brunswick zjednotené Zákonom o britskej Severnej
Amerike, čím vzniklo Domínium Kanady. Vznik nových provincií
a rozširovanie Kanady šlo paralelne so silnejúcou imigračnou
vlnou vrcholiacou v roku 1913. V roku 1982 podpísala Kanada
s britskou korunou Ústavný zákon, ktorým sa stala aj formálne
nezávislým štátom s právom vykonávať zmeny vo vlastnej
ústave.
Zdroj: mzv.sk

Všetko, čo potrebujú vedieť záujemcovia o štúdiu v Kanade, nájdu na portáloch Kanadského informačného centra pre uznávanie dokladov
o vzdelaní – The Canadian Information Centre for International Credentials (www.cicic.ca/) a Vzdelávanie v Kanade – Education au/in
Canada (www.educationau-incanada.ca/).

Na portáli Vzdelávanie v Kanade Education au/in Canada je 3-krokový návod pre záujemcov o štúdium v Kanade.
Krok 1: Vyberte si program alebo školu (vyhľadávacia databáza vzdelávacích príležitostí podľa študijného odboru, jazyka, stupňa,
provincie/teritória)
Krok 2: Koľko to stojí (podľa zvoleného programu sa v tomto kroku záujemca dozvie náklady na vzdelanie – školné, povinné
poplatky, knihy; náklady na pobyt – ubytovanie, strava, miestna doprava, rôzne).
Krok 3: Doklady, ktoré budete potrebovať pred podaním prihlášky (prehľad dokladov, ktoré uchádzač potrebuje na získanie
povolenia na pobyt; bližšie informácie o dokladoch sú na stránke http://www.cic.gc.ca/english/study/study-how-documents.asp)
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Kanade
Najlepšie kanadské univerzity...
...podľa Academic Ranking of World Universities 2014
poradie vo svete

univerzita

24

University of Toronto

37

University of British Columbia

67

McGill University

90

McMaster University

101 – 150
151 – 200

University of Alberta
University of Montreal
The University of Calgary
Dalhousie University
Laval University
Queen’s University
Simon Fraser University

201 – 300

University of Guelph
University of Ottawa
University of Victoria
University of Waterloo
Western University (The University of Western
Ontario)

301 – 400

University of Manitoba
University of Saskatchewan
University of Quebec

University of Toronto

21

McGill University

43

University of British Columbia

83

Université de Montréal

84

University of Alberta

113

McMaster University

169

University of Waterloo

171

University of Calgary

187

Queen`s University at Kingston

191

The University of Western Ontario

218

University of Ottawa

222

Simon Fraser University

235

Dalhousie University

290

University of Victoria

298

Laval University

421 – 430

York University

431 – 440

University of Guelph

441 – 450

Université de Sherbrooke

461 – 470

Concordia University

481 – 490

University of Saskatchewan

...podľa Times Higher Education World University
Rankings 2014/2015
univerzita

20

University of Toronto

32

University of British Columbia

39

McGill University

94

McMaster University

113

University of Montreal

124

University of Alberta

173

University of Victoria

188

University of Ottawa

651 – 700

Dalhousie University
Laval University
Simon Fraser University

Ryerson University

701+

University of Windsor

Zdroj: http://www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2014

Školné na niektorých najlepších kanadských univerzitách
(v CAD za rok)
zahraniční
študenti

University of Toronto

6 010 – 10 460

27 240 – 35 280

University of British Columbia

4 890 – 4 890

22 578 – 23 999

McGill University

2 273 – 6 641

15 348 – 17 137

Université de Montréal

2 273 – 6 632

15 338 – 17 127

McMaster University

5 938 – 5 966

17 122 – 21 348

University of Alberta

5 321 – 5 321

19 645 – 19 645

Prehľad školného na ďalších univerzitách je na portáli Asociácie
kanadských univerzít a vysokých škôl http://www.aucc.ca/
canadian-universities/facts-and-stats/tuition-fees-by-university/

University of Calgary
Western University
York University

301 – 350

Memorial University of Newfoundland

701+

domáci
študenti

Carleton University

251 – 275

Carleton University
University of Manitoba

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

226 – 250

univerzita

20

501 – 550

York University

poradie vo svete

poradie vo svete

Université du Québec

Carleton University
401 – 500

...podľa QS World University Rankings 2014

Queen’s University
University of Waterloo
University of Manitoba
Zdroj: http://www.timeshighereducation.co.uk/
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Kanade
Vysokoškolský systém

Zahraniční študenti v Kanade v roku 2013

V Kanade nie je jednotný systém vzdelávania,
školstvo spadá do kompetencie vlád jednotlivých
provincií a teritórií. Na portáli Kanadského

informačného centra pre uznávanie dokladov
o vzdelaní je prehľad ministerstiev školstva.

V roku 2013 študovalo v Kanade 293 505 zahraničných študentov. Najviac
v Ontáriu (126 805), Britskej Kolumbii (72 940) a v Quebeku (41 840).
Zdroj: www.cbie.ca/about-ie/facts-and-figures/

Vo všeobecnosti platí, že vysokoškolské vzdelávanie poskytujú
odborné vysoké školy (colleges) a univerzity, ktoré sú
verejné a súkromné (neziskové – non-profit a zamerané na zisk
– for-profit).
Vysokoškolské vzdelanie je trojstupňové, skladajúce sa
z bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia.
Vyučovacím jazykom na vysokých školách je angličtina
a francúzština.
Na portáli Kanadského informačného centra pre uznávanie
dokladov o vzdelaní sú informácie o vzdelávacom systéme
jednotlivých 10 provincií a 3 teritórií v jednotnej štruktúre:
prehľad, história, programy, podmienky prijatia a poplatky.
Akademický rok spravidla trvá od septembra do mája. Na
niektorých školách sa delí na semestre (jesenný, jarný) na
niektorých na trimestre (jesenný, jarný, letný).

Uchádzačom o štúdium na odborných vysokých školách (colleges)
je určený portál organizácie Colleges and Institutes Canada
(CICan) http://internationalstudies.ca/.

Podmienky prijatia stanovujú jednotlivé vysoké školy.
Pri prijatí na bakalárske štúdium je to spravidla maturita alebo
jej ekvivalent a znalosť jazyka. Väčšina kanadských univerzít
s vyučovacím jazykom anglickým akceptuje test TOEFL.
Univerzity s vyučovacím jazykom francúzskym spravidla majú
vlastné jazykové testy.

Štúdium angličtiny a francúzštiny v Kanade
Kanada je obľúbenou destináciou aj tých, ktorí sa chcú naučiť
alebo zdokonaliť v angličtine a/alebo francúzštine. Jazykové
kurzy ponúkajú okrem súkromných a neziskových jazykových
škôl aj všetky univerzity a colleges. Študentov prijímajú počas
celého roka na kurzy rôznej dĺžky. Vyhľadávať kurzy podľa
jazyka, zamerania a lokality možno na portáli Združenia
kanadských jazykových škôl – www.languagescanada.ca.

Najlepšou kanadskou
univerzitou podľa
najznámejších rebríčkov
je Torontská univerzita
(www.utoronto.ca/). Prihlasovanie na bakalárske štúdium je
prostredníctvom OUAC (Ontario Universities’ Application Centre)
a začína sa na jeseň. Poplatok za prihlášku je 95 až 105 CAD podľa
zvoleného študijného programu.
Prihlasovanie na magisterské a doktorandské štúdium je on-line na
stránke School of Graduate Studies UoT.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Kanade
Vysokoškolské vzdelávanie v Kanade poskytujú odborné
vysoké školy (colleges) a univerzity.

Univerzity
Univerzitné vzdelanie v Kanade ponúka 97 verejných
a súkromných (non-for-profit) univerzít.

Colleges
Odborné vysoké školy (colleges) sú profesne zamerané
vysokoškolské inštitúcie, ktoré ponúkajú študijné programy
v rôznych odboroch (napríklad podnikanie, poľnohospodárstvo,
potravinárstvo, zdravotníctvo, sociálne služby, rozhlasové
a televízne vysielanie a žurnalistika, informačné technológie,
strojárstvo, životného prostredia, jazyky a umenie). Programy
majú rôznu dĺžku (niekoľko mesiacov až 4 roky), pričom môžu
viesť k získaniu diplomu (titulu bakalár).
Orientáciu pre záujemcov o štúdium na odborných
školách ponúka portál organizácie Vysoké školy a inštitúty
Kanady/Colleges and Institutes Canada (CICan) http://
internationalstudies.ca/.
Podmienky prijatia stanovujú jednotlivé školy.

Zoznam kanadských
univerzít je zverejnený
na viacerých portáloch,
jedným z nich je
www.universitystudy.ca v anglickej a francúzskej verzii.
Na portáli sú profily jednotlivých univerzít s ich krátkou
históriou, počtom študentov a školným (pre domácich
a zahraničných študentov), prekliky na stránku univerzity (ako
aj priamy link na informácie o prijímaní, spravidla aj priamy link
na informácie pre uchádzačov zo zahraničia). Takmer každá
univerzita na svojej stránke v sekcii o prijímaní má kalkulačku
nákladov (školné a iné povinné poplatky, životné náklady).

Pomôckou pre uchádzačov je databáza Vyhľadávač programov
http://programfindercanada.ca/, ktorá umožňuje vyhľadávanie
študijných programov podľa odboru, stupňa a jazyka.

Pri vyhľadaných programoch sa z krátkeho profilu uchádzač
môže prekliknúť na stránku školy, ktorá program ponúka,
alebo priamo na stránku programu, kde nájde opis programu,
podmienky prijatia, termíny podávania prihlášok.
Na niektoré programy je zápis raz ročne, na niektoré dvakrát,
na niektoré trikrát ročne. Tomu sú prispôsobené aj termíny
podávania prihlášok.
Na kanadských vysokých školách sa platí školné. Jeho výška pre
zahraničných študentov je spravidla vyššia ako pre domácich.
Podrobné informácie o poplatkoch zverejňujú školy na svojich
stránkach v sekcii prihlasovanie (Admission), buď ako poplatky
(Fees Information), alebo náklady na štúdium (Cost of study).
Platí sa aj poplatok za podanie prihlášky, jeho výška je rôzna
podľa zvoleného odboru. Od zahraničných študentov sa
vyžaduje aj International Student Deposit (spravidla musí byť
uhradený skôr, ako študent dostane letter of acceptance).

Štúdium na univerzitách je 3-stupňové:
Bakalárske štúdium – spravidla trvá 3 až 4 roky
Magisterské štúdium – spravidla trvá 1 až 2 roky
Doktorandské štúdium – trvá 3 roky

Takmer 15-tisíc programov,
ktoré ponúkajú kanadské
univerzity, je možné
vyhľadávať na portáli
www.universitystudy.ca
v anglickej a francúzskej
verzii podľa kľúčových slov,
stupňa a jazyka.
Podmienky prijatia si stanovujú jednotlivé univerzity.
Uchádzačom sa odporúča vybranú školu kontaktovať rok pred
plánovaným nástupom a oboznámiť sa, aké podklady bude
musieť predložiť. Za podanie prihlášky sa platí poplatok, jeho
výška závisí od zvoleného programu. Na univerzitách sa platí
školné, zahraniční študenti platia vyššie. Prehľad školného na
univerzitách je na portáli Asociácie kanadských univerzít
a vysokých škôl http://www.aucc.ca/canadian-universities/factsand-stats/tuition-fees-by-university/
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Štipendiá na štúdium v Kanade
Štipendiá a granty na štúdium v Kanade
možno vyhľadávať na viacerých
internetových portáloch, napríklad:
www.granty.saia.sk
www.scholarships-bourses.gc.ca/
http://scholarship-positions.com
www.internationalscholarships.com
www.heysuccess.com
www.universitystudy.ca/plan-for-university/scholarship-opportunities-for-international-students/
 Národný štipendijný program SR – štipendiá a cestovné granty, uzávierka: 30. apríl 2015, 31. október 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 NŠP
v Kanade pre študentov 2. stupňa je 2 000 CAD/mesiac a pre študentov 3. stupňa (doktorand) 2 200 CAD/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.
 Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v októbri/
novembri, bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca
Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD
ročne. Návrh na udelenie štipendia musí podať kanadská vysoká škola.
 Program vlády provincie Ontário (Ontario Graduate Scholarship Program), uzávierka: stanovujú jednotlivé
univerzity, bližšie informácie: www.cou.on.ca/policy-advocacy/graduate-education/ontario-graduate-scholarships-(ogs)
Vláda provincie Ontário poskytuje zahraničným študentom s vynikajúcimi študijnými výsledkami postgraduálne štipendiá na
2 až 3 trimestre. Uchádzači musia byť prijatí na niektorú z uznávaných ontárijských inštitúcií a musia mať platné povolenie na
štúdium, získané z kanadského imigračného úradu.
 Nadácia Jeanne Sauvé – ročný pobyt na McGill University, uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie:
www.sauvescholars.org
Nadácia ponúka mladým ľuďom, budúcim lídrom (do 30 rokov), ktorí dosiahli aspoň bakalársky titul, štipendium, ktoré pokrýva
ročné školné na McGill University v Montreale, ubytovanie a stravovanie, dopravu aj akékoľvek doplnkové aktivity.
 Štúdium quebeckej literatúry v Montreale, uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.crilcq.org/bourses
Stredisko medziuniverzitného výskumu quebeckej literatúry a kultúry (CRILCQ) spolu s Montrealskou univerzitou ponúka dve
štipendiá pre nequebeckých študentov, ktorí sa venujú quebeckej literatúre. Štipendium Jeana-Cléa Godina je určené študentom
magisterského alebo doktorandského štúdia na minimálne 3-mesačný pobyt; o postdoktorandské štipendium CRILCQ sa môžu
uchádzať doktorandi, ktorí už predložili doktorandskú prácu na obhajobu.
 Štipendiá na výskumné pobyty v kanadských laboratóriách v oblasti prírodných a technických vied, uzávierka:
priebežne (podľa vybranej univerzity), bližšie informácie: www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_eng.asp

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ponúka štipendiá na 12- až 36-mesačné výskumné pobyty
v laboratóriách počas doktorandského štúdia absolventom vysokých škôl a doktorandom.

 Medzinárodná rada pre kanadské štúdiá – štipendiá pre absolventov a postdoktorandov, uzávierka: spravidla
v novembri, bližšie informácie: www.iccs-ciec.ca

The International Council for Canadian Studies ponúka absolventom vysokých škôl a postdoktorandom štipendiá na
1- až 3-mesačné výskumné pobyty v oblasti kanadských štúdií.

 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta, uzávierka: 15. apríl 2015, bližšie informácie:
www.nadaciatatrabanky.sk
Cieľom programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia
na Slovensku. Granty sú určené na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre),
letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené
študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania vo veku do 30 rokov.
 Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe, uzávierka: 15. máj 2015, bližšie informácie:
www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2015/
Štipendium pokrýva študijné náklady (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie)
počas maximálne 2 akademických rokov, za čo sa štipendista zaviaže odpracovať 3 roky vo verejnej správe. O štipendium
sa môžu uchádzať občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú prijatí na štúdium alebo už študujú (2. alebo 3. stupeň;
denná forma) v podporovaných študijných oblastiach na prestížnych vysokých školách v zahraničí (do 200. miesta v rebríčku
hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2014).
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Kanade
Zaujímavé webové stránky
www.educationau-incanada.ca – portál Vzdelávanie v Kanade
www.studycanada.ca – Kanadské vzdelávacie centrum
www.cicic.ca – The Canadian Information Centre for International Credentials/Kanadské informačné centrum pre uznávanie
dokladov o vzdelaní
www.cicdi.ca – Centre d’information canadien sur les diplômes internationaux/
Kanadské informačné centrum pre uznávanie dokladov o vzdelaní
www.cmec.ca – The Council of Ministers of Education/Le Conseil des ministres
de l’Éducation/Rada ministrov vzdelávania
www.cbie.ca – Canadian Bureau for International Education/Bureau canadien
de l’éducation internationale/Kanadský úrad pre medzinárodné vzdelávanie
www.aucc.ca – Association of Universities and Colleges of Canada/Association
des universités et collèges du Canada/Asociácia kanadských univerzít a vysokých
škôl (databáza vysokých škôl, zoznam všetkých univerzít)
www.collegesinstitutes.ca – Colleges and Institutes Canada/Collèges et
instituts Canad /Vysoké školy a inštitúty Kanady
www.nacc.ca – National Association of Career

Colleges/Association nationale des collèges de
carrières/Asociácia súkromných inštitúcií pre
profesionálne vzdelávanie

www.canada.ca – informačný portál kanadskej
vlády; v sekcii Imigration sú informácie o štúdiu
v Kanade

Na portáli Rady ministrov vzdelávania www.cmec.ca/en/ je
interaktívna mapa, prostredníctvom ktorej sa záujemcovia dostanú
na stránky ministerstiev školstva jednotlivých provincií a teritórií, kde
získajú bližšie informácie o možnostiach vzdelávania v danej provincii
alebo teritóriu.
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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
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
Štipendijný program EHP Slovensko
Uzávierka: 11. máj 2015
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.
 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.
Celková alokácia na túto výzvu je spolu 946 314,88 EUR. Výška príspevku na projekt strednej školy je 30 000 až 100 000
EUR, na projekt vysokej školy je 50 000 až 120 000 EUR. Grant je určený na pokrytie nákladov na aktivity žiadateľa, ako
aj všetkých zúčastnených projektových partnerov. V rámci projektu sa vyžaduje 10%-ná finančná spoluúčasť na celkových
schválených nákladoch na projekt
Bližšie informácie: http://spehp.saia.sk/sk/main/vyzvy/vyzva-eea-ehp-sk06-iv-v-02-institucionalna-spolupraca
Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe
Uzávierka: 15. máj 2015
Cieľom grantového programu je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu
absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Štipendium je na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady,
cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne 2 akademických rokov, za čo sa štipendista
zaviaže odpracovať 3 roky vo verejnej správe. O štipendium sa môžu uchádzať občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium
(v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na
vysokých školách v zahraničí (2. alebo 3. stupeň; denná forma) v podporovaných študijných oblastiach. Vysoké školy, na ktoré
sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai
Academic Ranking of World Universities 2014 alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.
Uprednostňuje sa podpora štúdia v oblastiach ekonómia, matematika, štatistika a verejná politika. V roku 2015 sa uskutočňuje
výber na 7 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Analytické
centrum; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia; Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu SR – Inštitút vzdelávacej politiky; Ministerstvo vnútra SR – Analyticko-metodická jednotka
verejnej správy; Ministerstvo zdravotníctva SR – Inštitút zdravotníckej politiky; Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej
politiky; Ministerstvo životného prostredia SR – odbor ekonomických nástrojov a analýz.
Bližšie informácie: www.minedu.sk/vyzva-v-roku-2015/
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Štipendiá a granty
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2015 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko,
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Štipendium StudyPortals
Uzávierka: priebežne
O StudyPortals Scholarship sa môžu uchádzať študenti z celého sveta, ktorí študujú na vysokej škole. Štipendium vo výške
1 000 EUR sa udeľuje každé tri mesiace.
Bližšie informácie: www.studyportals.eu/scholarship/
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu
Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje
študentov technických odborov.
Bližšie informácie: http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)
Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie a pohybuje sa od 250 do 700 EUR.
Bližšie informácie: http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
Štipendiá EMBO na krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov. Uchádzač
o štipendium musí byť občanom niektorej členskej krajiny EMBC (Belgicko, Dánsko, Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko,
Holandsko, Chorvátsko, Írsko, Island, Izrael, Luxembursko, Maďarsko, Nemecko, Nórsko, Poľsko, Portugalsko, Rakúsko,
Slovenská republika, Slovinsko, Španielsko, Švajčiarsko, Švédsko, Taliansko, Turecko, Veľká Británia).
Štipendium je určené 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
Nadácia Tatra banky – Grantový program Študenti do sveta
Uzávierka: 15. apríl 2015
Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby prostredníctvom zahraničných stáží získavali nové vedomosti
a skúsenosti, a aby našli motiváciu vrátiť sa na Slovensko a zužitkovať nadobudnuté poznatky doma. Tieto štipendiá sú
krátkodobé (max. na 1 rok) a sú určené na nediplomové výmenné študijné stáže na prestížnych zahraničných univerzitách.
Do programu sa môžu zapojiť občania SR, študenti denného štúdia na niektorej z akreditovaných vysokých škôl vo veku do 30
rokov. V čase predkladania projektu musia byť študentmi prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania
(bakalárske, magisterské, inžinierske alebo doktorandské).
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
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Nadácia SPP – Štipendijný program Hlavička
Uzávierka: 27. apríl 2015
Nadácia SPP v rámci Štipendijného programu Hlavička poskytne štipendiá na zahraničné študijné pobyty, výskumné pobyty,
stáže v rámci celej Európy a v Turecku študentom práva, ekonómie, informačných technológií, techniky, prírodných vied
a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku. Jednou z podmienok získania podpory je predloženie projektu vedeckého,
odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent plánuje venovať.
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/sk/stipendijny-program-hlavicka

 AUSTRÁLIA
Endeavour Awards – vládne štipendiá na rok 2016
Uzávierka: koniec mája/začiatok júna 2015 (bližšie informácie majú byť zverejnené v polovici apríla 2015)
Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Scholarships and Fellowships poskytuje štipendiá pre študentov, výskumníkov
a odborníkov z Európskej únie na krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie. Občania Slovenskej
republiky sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci 4 schém:

Endeavour Research Fellowships,
Endeavour Executive Awards,
Endeavour Postgraduate Awards,
Endeavour VET (Vocational Education and Training) Awards.
Bližšie informácie: http://internationaleducation.gov.au/endeavour

 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk
 prednáškový a/alebo študijný a/alebo výskumný pobyt pre odborníkov v oblasti pedagogiky a/alebo tvorby

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

 7- až 10-dňový pobyt pre odborníkov za účelom štúdia otázok riadenia, organizácie a obsahu školstva

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

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

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendium 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:
prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)
Uzávierka: 28. máj 2015 on-line na www.granty.saia.sk
Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. O pobyt sa nemôžu uchádzať doktorandi. Pobyt sa
môže uskutočniť na verejných VŠ alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách. Vyžaduje sa akceptačný/pozývací
list prijímajúcej inštitúcie.
Akadémia vied Českej republiky: Fellowship J. E. Purkyně
Uzávierka: priebežne
Cieľom štipendia je získať pre pracoviská akadémie vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 40 rokov.
Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship_purkyne/index.html
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 ČÍNA
Štipendiá čínskej vlády (EU Window) na rok 2015/2016
Uzávierka: 20. apríl 2015

Chinese Government Scholarship-EU Program ponúka na akademický rok 2015/2016 celkovo 149 štipendií na celé bakalárske,
magisterské a doktorandské štúdium občanom členských krajín Európskej únie. Žiadosti sa podávajú on-line, vytlačenú verziu
prihlášky treba zaslať Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej ľudovej republiky pri Európskej únii (úrad akceptuje iba
prihlášky, ktoré prídu poštou do 25. apríla 2015).
Bližšie informácie: http://www.chinamission.be/eng/zglx/t1234686.htm

 EGYPT
Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky – krátkodobý vedecký
pobyt (maximálne 10 dní)
Uzávierka: priebežne (5 mesiacov pred začatím pobytu) on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

 FÍNSKO
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra
Uzávierka: 30. apríl 2015 (na jesenný semester)
 Štipendium pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni

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

Štipendium je určené na dlhodobý (3- až 12-mesačný) pobyt alebo krátkodobý (1- až 4-týždňový). Žiadosť podáva fínsky
partner.
Bližšie informácie: www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_
outside_finland
Štipendiá Suomen kielen ja kulttuurin/Finnish language and culture administruje Centrum pre medzinárodné mobility CIMO

(Centre for International Mobility/Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus)

 GRÉCKO
Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou – krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo
francúzskeho jazyka.

 HOLANDSKO
Stáže na Medzinárodnom kriminalistickom súde v Haagu (ICC)
Uzávierka: 1. máj 2015
Medzinárodný kriminalistický súd v Haagu umožňuje kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať
3- až 6-mesačnú stáž v niektorom z orgánov súdneho dvora. Kandidáti si môžu vybrať z troch programov:
1. Presidency and Chambers (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. medzinárodných vzťahov, politických
vied, histórie, diplomacie, manažmentu, žurnalistiky, sociálnej psychológie a príbuzných disciplín; vyžaduje sa znalosť
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
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2. Office of the Prosecutor (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. histórie, medzinárodných vzťahov,
politických vied, žurnalistiky, tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky,
manažmentu ľudských zdrojov, psychológie, administratívnych vied a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
3. Registry (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, medzinárodných vzťahov, politických vied, žurnalistiky,
tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov,
psychológie a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť
arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny).
Bližšie informácie: www.icc-cpi.int (Recruitment > Internships and visiting professionals)

 INDIA
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.

 JAPONSKO
Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre 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.
 Postdoktorandské štipendiá pre zahraničných výskumníkov – dlhodobé (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas

Researchers – Standard)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral.html
 Postdoktorandské štipendiá pre výskumníkov – krátkodobé (Postdoctoral Fellowship Program for North American

and European Researchers)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/postdoctoral_short.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

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov
Uzávierka: 31. máj 2015 (prihlášku nadácii predkladá prijímajúca inštitúcia)
Nadácia Clauda Leona (Claude Leone Foundation) ponúka štipendiá pre postdoktorandov (titul PhD. alebo ekvivalent udelený
pred menej ako 5 rokmi) z celého sveta na výskumné pobyty na prírodovedeckých, technických a lekárskych fakultách
univerzít a vo výskumných organizáciách v Juhoafrickej republike. Štipendijný pobyt trvá 2 roky a výška štipendia je 235 000
ZAR/ročne.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

BULLETIN SAIA 4/2015
13

Štipendiá a granty
 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá na letnú školu
Uzávierka: 4. máj 2015
O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia. Štipendijný
príspevok vo výške 711 eur dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené s letnou školou,
musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.
Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/latvian_scholarships/

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. máj 2015
 Štipendiá Roberta Schumana pre absolventov vysokých škôl na stáže všeobecného alebo žurnalistického
zamerania v Európskom parlamente
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.
 Stáže pre ľudí so zdravotným postihnutím
Stáže (5-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií, ako aj osobám, ktorých
vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným
postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.
 Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo
rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou
EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk
štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné jazyky EÚ.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 MACEDÓNSKO
Štipendiá Ministerstva školstva a vedy Macedónskej republiky
Uzávierka: 31. júl 2015
 štipendium na bakalárske štúdium v macedónskom jazyku

Ministerstvo školstva a vedy Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium na macedónskych
verejných vysokých školách, na ktorých je vyučovacím jazykom macedónčina. Štipendium je určené cudzincom vo veku do
28 rokov. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny (súčasťou štipendia je intenzívny kurz macedónčiny).
 štipendium na bakalárske štúdium informačných a komunikačných vied a technológií v anglickom jazyku

Vláda Macedónskej republiky ponúka štipendium na celé bakalárske štúdium v anglickom jazyku na Univerzite informačných
vied a technológií Sv. Pavla Apoštola v Ochride (www.uist.edu.mk) na akademický rok 2015/2016. Štipendium je určené
cudzincom vo veku do 22 rokov, ktorí chcú študovať odbory: Komunikačné siete a bezpečnosť, Počítačová veda
a inžinierstvo, Informačné systémy, vizualizácia, multimédiá a animácia, Informačná teória a analýza, Umelá inteligencia
a robotika.
Bližšie informácie: http://www.stipendii.mon.gov.mk/web/guest/foreign-students

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
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 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
Uzávierka: priebežne (do augusta 2015 pre pobyty začínajúce sa do októbra 2015) on-line na www.granty.saia.sk
Uchádzači musia ovládať španielsky jazyk, mať akceptačný/pozývací list z prijímajúcej inštitúcie, a byť odborníkmi v určitom
odbore podľa typu štipendijného programu.
 1- až 6-mesačný prednáškový pobyt (Visiting Professor Program) pre odborníkov a vysokoškolských učiteľov
 1- až 12-mesačný výskumný pobyt pre odborníkov na Mexiko (štipendium Genaro Estrada)
 1- až 6-mesačný umelecký pobyt na vytvorenie umeleckého diela pre umelcov po ukončení najmenej trojročného

štúdia na univerzite

 odborná stáž pre odborníkov z printových a elektronických médií so záujmom o šírenie informácií o Mexiku

(potrebné odporúčanie zamestnávateľa s prísľubom publikovať prácu štipendistu v príslušnom médiu)

 mesačný prednáškový pobyt pre odborníkov (High-Level Conferences) – cestovný grant
 program zlepšovania kvality mexického vysokého školstva pre odborníkov v oblasti kvality, administrácie

a manažmentu vzdelávania

 NEMECKO
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2015

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.
Bližšie informácie: http://www.suedosteuropa-gesellschaft.com/index.cfm?page=stipendium
DAAD – odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 2015
 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ na: www.daad.de.

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ na: www.daad.de. DAAD hradí 50 EUR
na osobu na deň a poistenie.

Bližšie informácie: www.granty.saia.sk a www.daad.de
Štipendium Centra pre náboženstvo a spoločnosť Univerzity v Bonne na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 31. máj 2015
Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity v Bonne ponúka plné
a čiastkové štipendium na magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie. Po úspešnom absolvovaní ročného
magisterského štúdia študent získa titul Master of the Arts (MA).
Bližšie informácie: www.ecumenical-studies.de/
Štipendiá Fondu Boehringer Ingelheim pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. jún 2015

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje
na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Bližšie informácie: http://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
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Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2016
Uzávierka: 30. jún 2015
Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne
a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages (IPS)
v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej
a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým
akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN.
Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné
(v prípade vlastného ubytovania príspevok vo výške 300 EUR/mesiac), náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. Program
sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2016.
Bližšie informácie: www.bundestag.de/bundestag/europa_internationales/internat_austausch/neue_laender/info/
slowakei/245054
KAAD (Katolícka akademická služba pre cudzincov) – študijné a výskumné pobyty
Uzávierka: 30. jún 2015
Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN Katholischer Akademischer Ausländer-Dienst ponúka v rámci Osteuropaprogramm
pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá na študentské a vedecké pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať
študenti (po skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý má slúžiť predovšetkým
na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp. diplomovej práce. Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí pracovníci,
ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si rozširujú a prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až
dvojročný vzdelávací pobyt, príp. nadstavbové štúdium. V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt predĺžený
na 3 roky. Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať o štipendium na krátkodobý výskumný pobyt (max. 6 mesiacov).
Bližšie informácie: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm/

 NÓRSKO
Medzinárodné Ibsenove štipendiá
Uzávierka: 30. apríl 2015
Nórska vláda ponúka od roku 2008 každoročne jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu
projektov týkajúcich sa nórskeho dramatika Henrika Ibsena.
Bližšie informácie: www.ibsenawards.com/scholarship/about

 NOVÝ ZÉLAND
Štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
Uzávierka: 15. júl 2015
Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít (AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland,
University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington).
Bližšie informácie: http://www.studyinnewzealand.com/get-started/scholarships/45287/new-zealand-international-doctoralresearch-scholarships-nzidrs (Get Started > New Zealand International Doctoral Research Scholarships – NZIDRS)

 PORTUGALSKO
Štipendiá portugalskej vlády
Uzávierka: spravidla v marci/apríli (termíny on-line prihlasovania sú spravidla zverejnené krátko pred uzávierkou 1. fázy)
Žiadosti administruje Inštitút Camões (Instituto Camões – IC). V 1. fáze sa podávajú on-line na www.instituto-camoes.pt,
v 2. fáze uchádzači zasielajú elektronicky požadované dokumenty. Štipendiá sú zamerané na štúdium a výskum portugalského
jazyka a kultúry, od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka. Udeľované sú štipendiá:
 štipendiá na 1-mesačné letné kurzy portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov portugalského jazyka
so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, žiadosti predkladajú príslušní učitelia portugalčiny,
 štipendiá na 8-mesačný študijný pobyt v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov
so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti,

BULLETIN SAIA 4/2015
16

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

(max. 12 mesiacov) – určený pre študentov 2. stupňa alebo 1. stupňa v poslednom ročníku, zapojených do projektov
vedeckej alebo odbornej prípravy v oblasti portugalského jazyka ako cudzieho jazyka,
 výskumný program – štipendiá na špecializované štúdiá v oblasti portugalského jazyka a kultúry (2. stupeň VŠ a PhD.,
max. 12 mesiacov) – určené pre pedagogických alebo vedeckých pracovníkov,
 program Pessoa na projekty odbornej prípravy a výskumu v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určený pre vedúcich
katedier portugalského jazyka alebo portugalských štúdií,
 program Vieira – určený pre portugalčinárov – prekladateľov alebo tlmočníkov, zapojených do projektov odbornej prípravy
alebo zlepšovania v oblasti prekladu a tlmočenia.
Bližšie informácie: http://www.instituto-camoes.pt

 POĽSKO
Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. júl (každoročne)
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)
Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. máj 2015 on-line na www.scholarships.at
 Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a postdoktorandov)
 Projekty na podporu doktorátov pod dvojitým vedením
 Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)
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 63 510 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora
69 810 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 EUR. Program administruje
Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
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 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov MGIMO na základe ponuky ruského
ministerstva zahraničných vecí
Uzávierka: spravidla v máji on-line na www.granty.saia.sk
O štipendium na štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov – MGIMO (www.mgimo.ru) sa môžu
uchádzať študenti strednej školy (v poslednom ročníku), absolventi strednej školy, študenti 1. stupňa VŠ a študenti 2. stupňa
VŠ s aktívnou znalosťou ruského a anglického jazyka (znalosť ďalšieho jazyka je vítaná) so záujmom o medzinárodné vzťahy.
Uchádzať sa možno o štúdium na fakultách medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov, medzinárodnej
politológie, medzinárodného práva a medzinárodnej žurnalistiky. Vybraným uchádzačom je odpustené školné; študent si hradí
cestovné náklady a náklady na pobyt (200 – 300 USD/mesiac vrátane ubytovania).
UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme 2015
Uzávierka: 15. máj 2015
Medzinárodné centrum pre udržateľný rozvoj energie (International Center for Sustainable Energy Development – ISEDC)
v Moskve, inštitúcia UNESCO 2. kategórie, ponúka 20 štipendií na štvortýždňový študijný pobyt (od 5. do 30. októbra 2015)
v centre. Cieľom je posilnenie inštitucionálnej a personálnej základne v oblasti udržateľného rozvoja energie a energetiky
v rozvojových a transformujúcich sa krajinách, konkrétne v študijných odboroch: 1. Energia a trvalo udržateľný rozvoj;
2. Ekologický manažment; 3. Obnoviteľné zdroje energie; 4. Udržateľný spôsob výroby energie z obnoviteľných zdrojov.
Bližšie informácie: www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/
Prihlasovanie prebieha prostredníctvom Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych
záležitostí SR.

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2015

The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka vynikajúcim študentom z celého sveta štipendiá na 4-ročné
doktorandské štúdium na troch singapurských univerzitách (Nanyang Technological University, National University of Singapore,
Singapore University of Technology and Design).
Bližšie informácie: www.a-star.edu.sg/singa-award/

 SLOVENSKO
Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa
Uzávierka: 30. jún 2015
Cieľom štipendia je podporiť slobodné a nerušené bádanie začínajúcich vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov.
Štipendium je určené pre doktorandov alebo doktorov (do 35 rokov), ktorí pôsobia v neaplikovaných humanitných,
spoločenskovedných a príbuzných odboroch.
Bližšie informácie: www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) – The Doctoral Student Programme
Uzávierka: 28. apríl 2015

The Doctoral Student Programme je určený absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodné,
technické vedy a aplikované vedy, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane Slovenska) a sú zapísaní na
doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma).
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/doctoral-student-programme
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 TAIWAN
MOFA – výskumné štipendium na rok 2016
Uzávierka: 30. jún 2015

MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers je štipendium taiwanského ministerstva zahraničných vecí na 3- až

12-mesačné výskumné pobyty pre zahraničných výskumníkov v oblasti sociálnych a humanitných vied so zameraním na
taiwanské štúdiá. On-line žiadosti bude možné podávať od 1. mája 2015.
Bližšie informácie: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx

 TALIANSKO
Štipendijný program T2M pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 5. máj 2015

Università degli Studi di Torino v spolupráci s Európskou komisiou a nadáciou Compagnia di San Paolo v rámci programu
2020 researchers: Train to Move (T2M) ponúka 24-mesačné výskumné granty pre skúsených výskumníkov v oblasti lekárskych,
prírodnych, humanitných a spoločenských vied, ktorí v čase uzávierky majú maximálne 7 rokov výskumnej praxe od udelenia
titulu PhD., alebo majú maximálne 4 až 10 rokov výskumnej praxe od ukončenia 2. stupňa VŠ štúdia.
O štipendium sa nemôžu uchádzať výskumníci, ktorí v posledných 3 rokoch pred uzávierkou programu pracovali a/alebo
študovali v Taliansku dlhšie ako 12 mesiacov. Grant pokrýva životné náklady, cestovné, náklady na výskum (náklady na
realizáciu výskumného projektu, vrátane pomocného materiálu, účasti na konferenciách a tréningoch, cestovné, publikácie
atď.). Štipendijný pobyt sa bude realizovať na Universita degli Studi di Torino (http://www.unito.it)
Bližšie informácie: www.train2move.unito.it
Štipendiá talianskej vlády pre cudzincov na rok 2016
Uzávierka: 13. máj 2015
Cieľom štipendií talianskej vlády je podpora medzinárodnej kultúrnej spolupráce a rozširovanie poznania talianskeho jazyka,
kultúry a vedy. Na rok 2016 talianska vláda ponúka cudzincom (vo veku 18 až 35 rokov) rôzne študijné a výskumné pobyty
v trvaní 3, 6 alebo 9 mesiacov. Učitelia taliančiny ako druhého jazyka (vo veku do 45 rokov) sa môžu uchádzať o mesačné
štipendiá na jazykový kurz.
Ponuka štipendií je zverejnená na www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/Opportunita/BorseStudio_stranieri.
htm?LANG=EN a www.esteri.it/mae/resource/doc/2015/04/bando_a.a._2015-2016_en.pdf
Bližšie informácie: www.iicbratislava.esteri.it/IIC_Bratislava/Menu/Opportunita/Borse_di_studio/Per_nome_abitanti_in_Italia/

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)
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.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka: priebežne
Štipendiá na 3- až 12-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre vedeckých
pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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 USA
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2016/2017
Uzávierka: 30. jún 2015

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher)
alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké
disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské
vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL).
Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2015/2016 sú tu zatiaľ výsledky do týchto
krajín:
 Belgicko,
 Česko,
 Čína,
 Egypt,
 Chorvátsko,
 Izrael,
 Kórea,
 Litva,
 Nemecko (DAAD) – letný jazykový kurz,
 Rusko,
 Slovinsko,
 Srbsko,
 Švajčiarsko.
Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2015/2016 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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 CENA ZA TRANSFER TECHNOLÓGIÍ NA SLOVENSKU 2015
Centrum vedecko-technických informácií SR vyhlásilo tretí ročník súťaže Ceny za transfer technológií na Slovensku
v kategóriách:
1. Inovácia s najväčším potenciálom pre uplatnenie v praxi – oceňuje sa pôvodca za najoriginálnejšiu,
najunikátnejšiu a v praxi najvyužiteľnejšiu technológiu.
2. Najlepšie realizovaný transfer technológií – oceňuje sa pracovisko pre transfer technológií za
systematický prístup k ochrane a komercializácii duševného vlastníctva.
3. Cena za prístup inovátora k realizácii transferu technológií – oceňuje sa pôvodca alebo pôvodcovia
technológie za príkladný prístup k procesu ochrany výstupov vedeckovýskumnej činnosti a následnej
komercializácii.
Súťaž je určená pre inovácie, technické riešenia, výsledky vedeckovýskumnej činnosti a ich pôvodcov
pochádzajúcich výhradne zo slovenských vysokých škôl, univerzít, Slovenskej akadémie vied a rezortných
výskumných ústavov.
Do súťaže možno prihlásiť len také technológie, ktorých vznik bol oznámený zamestnávateľovi v súlade
s patentovým zákonom od 1. júla 2014 do 30. júna 2015. Pôvodcovia nahlasujú nominácie do súťaže
prostredníctvom pracovísk pre transfer technológií, tie zasielajú nominácie do 10. júla 2015. Vyhlásenie výsledkov
súťaže a slávnostné prevzatie cien sa uskutoční 7. októbra 2015 v rámci podujatia Konferencia NITT SK 2015
– Transfer technológií na Slovensku a v zahraničí.
Bližšie informácie: http://nptt.cvtisr.sk/sk/podujatia/cena-za-transfer-technologii.html?page_id=1259

 DOTÁCIE MINISTERSTVA ŠKOLSTVA PRE MLADÝCH VEDCOV
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR oznamuje, že je možné predkladať žiadosti o poskytnutie dotácií
na činnosti podporujúce medzinárodnú vedecko-technickú spoluprácu v európskom výskumnom priestore. Dotácie
sú smerované na stážové pobyty študentov, doktorandov a postdoktorandov vo veku do 35 rokov. Poskytnutie
dotácií je v súlade so Stratégiou výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu SR, je naviazané na členské
výskumné centrá infraštruktúr Európskeho strategického fóra o výskumných infraštruktúrach (ESFRI Roadmap).
Konkrétni žiadatelia sa môžu hlásiť na stáže do:
- European XFEL (European X-Ray Free-Electron Laser Facility – Európske röntgenové laserové zariadenie na
princípe voľných elektrónov),
- ESRF (European Synchrotron Radiation Facility – Európske zariadenie pre synchrotrónové žiarenie),
- ILL 20/20 (Institut Laue Langvin – Upgrade of the European Neutron Spectroscopy Facility – Inovácia nástroja
európskych neutrónov spektroskopie),
- ESS – ERIC (European Social Survey – European Research Infrastructure Consortium – Európsky sociálny
prieskum ako Konzorcium pre európsku výskumnú infraštruktúru),
- PRACE (Partnership for Advanced Computing in Europe – Partnerstvo pre pokročilé počítanie v Európe).
Minimálna a maximálna výška dotácie, ktorá bude poskytnutá na jednu žiadosť, nie je vymedzená, avšak na
jedného uchádzača môže byť v rámci žiadosti poskytnutých maximálne 10 900 € za 6 mesiacov. Obdobie čerpania
finančných prostriedkov poskytnutých v rámci dotácie bude od júna 2015 – do novembra 2015.
Žiadosti môžu záujemcovia podávať do 17. apríla 2015 do 14:00 hod. na adresu Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Sekcia vysokých škôl, vedy a výskumu, Stromová 1, 813 Bratislava.
Bližšie informácie: www.vedatechnika.sk.
Zdroj: http://www.minedu.sk/europsky-vyskumny-priestor-otvara-dvere-aj-mladym-slovenskym-vedcom/

 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.

 EXPO Australia 2015
15. apríl 2015, Bratislava, Slovensko
17. a 18. apríl 2015, Praha; Česká republika
Bližšie informácie: www.facebook.com/expoaustralia; http://www.australiaonline.cz/clanky-novinky/341

 StudyWorld 2015
24. – 25. apríl 2015, Berlín, Nemecko
10. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.
Bližšie informácie: www.studyworld2015.com
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 EINSTEIG Fairs
29. a 30. máj 2015, Frankfurt, Nemecko
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com/messen.html

 WEBA European Tour 2015

15. a 16. jún 2015, Praha, Česká republika
17. jún 2015, Budapešť, Maďarsko
18. jún 2015, Madrid, Španielsko
19. jún 2015, Rím, Taliansko
Bližšie informácie: http://www.webaworld.com/road-tour-event/europe/4

 9th Azerbaijan International Education Exhibition
9. až 11. október 2015, Baku, Azerbajdžan
Bližšie informácie: http://www.education.iteca.az/2015/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 2015 AGAUC & EIRP Joint International Conferences
17. – 18. máj 2015, Galati, Rumunsko
Spojená konferencia „European Integration Realities and Perspectives“ (EIRP) a „The 5th Annual Conference on
Global Advancement of Universities and Colleges” (AGAUC)
Bližšie informácie: http://www.conferences.univ-danubius.ro/index.php/EIRP/AGAUC_EIRP2015/index

 6th International Conference on New Horizons in Education
10. – 12. jún 2015, Barcelona, Španielsko
Bližšie informácie: www.int-e.net

 Výročná konferencia ACA 2015: Internationalisation: from strategy to implementation
14. – 16. júna 2015, Brusel, Belgicko; zvýhodnená registrácia do 15. mája 2015
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=808

 Budúcnosť doktorandského vzdelania – kam smerujeme? (The Future of Doctoral Education
– where do we go from here?)
18. – 19. jún 2015, Mníchov, Nemecko
Ôsme výročné stretnutie EUA-CDE (EUA Council for Doctoral Education)
Bližšie informácie: http://www.eua.be/eua-cde-munich.aspx

 27. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
15. – 18. september 2015, Glasgow, Škótsko, Veľká Británia; zvýhodnená registrácia do 24. júna 2015
Téma: A wealth of nations
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/glasgow.html

 10. Európske fórum zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Taking stock and looking forward
19. – 21. november 2014, Londýn, Veľká Británia
Bližšie informácie: http://www.eua.be/events/upcoming/EQAF-2015/Home.aspx

Máte v zahraničí priateľov a známych,
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SAIA, n. o.
Sasinkova 10
Slovakia
tel.: +421/2/59 30 47 00
+421/2/59 30 47 11
fax: +421/2/59 30 47 01
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SAIA, n. o.
Sasinkova 10

o Národnom štipendijnom programe SR.
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Словакия

Тел.: +421/2/59 30 47 00
+421/2/59 30 47 11
Факс: +421/2/59 30 47 01
www.saia.sk
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Bližšie informácie v anglickom, francúzskom, ruskom a španielskom jazyku:

www.scholarships.sk
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Стипендии и гранты для студентов, аспирантов,
преподавателей ВУЗов, научных сотрудников
и работников в сфере искусства
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