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Téma/Štipendiá na pobyty počas magisterského/inžinierskeho štúdia
ŠTIPENDIÁ NA POBYTY POČAS MAGISTERSKÉHO/INŽINIERSKEHO ŠTÚDIA
Tému septembrového čísla Bulletinu SAIA sme sa rozhodli venovať príležitostiam pre študentov magisterského štúdia. Zamerali
sme sa najmä na štipendiá a iné formy finančnej podpory študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia. V nasledujúcom prehľade
prinášame ponuky, ktoré sú určené pre cieľovú skupinu študent 2. stupňa VŠ (krátkodobé alebo dlhodobé pobyty počas
magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia). Rozdelili sme ich do dvoch skupín – štipendiá a granty, na ktoré prijíma žiadosti
SAIA, n. o. (v tabuľkovom prehľade) a iné ponuky. Bližšie informácie o týchto ponukách záujemcovia získajú v databáze štipendií
na www.granty.saia.sk alebo v pracoviskách agentúry. Pri ostatných ponukách uvádzame webovú stránku, na ktorej záujemcovia
získajú bližšie informácie.
Upozorňujeme aj na niektoré zaujímavé portály, na ktorých záujemcovia nájdu informácie o programoch 2. stupňa, ktoré ponúkajú
európske univerzity (www.mastersportal.eu), ako aj o štipendiách určených pre doktorandov (databázy na www.granty.saia.sk či
www.scholarshipportal.com)

Národný štipendijný program SR

Uzávierka: 31. október 2015, 30. apríl 2016

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 samostatné cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia

Štipendiá a cestovné granty sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS

Uzávierka: 31. október 2015 (mobility v letnom semestri
v rámci sietí), 30. november 2015 (mobility mimo sietí), 15. jún 2016

 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov

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
BELGICKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/belgicko)

uzávierka: 25. február 2016

 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne

Podmienky v čase podávania žiadosti:
študent 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka
Poznámky:
zameranie letného kurzu: didaktika francúzskeho jazyka
 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (Slobodná univerzita v Bruseli), 3 týždne

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať francúzsky jazyk minimálne na úrovni A1
Poznámky:
uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka; informácie o kurze: www.ulb.ac.be/facs/philo/coursvac.html
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Téma/Štipendiá na pobyty počas magisterského/inžinierskeho štúdia
BIELORUSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/bielorusko)

uzávierka: 17. marec 2016

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy vítaný; ovládať bieloruský alebo ruský jazyk
Poznámky:
môžu byť uprednostnení študenti bieloruštiny; štipendista si musí zabezpečiť zdravotné poistenie na svoje náklady
 kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy bieloruského alebo ruského jazyka
Poznámky:
štipendista si musí zabezpečiť zdravotné poistenie na svoje náklady
BULHARSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/bulharsko)

uzávierka: 4. február 2016

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy; ovládať bulharský jazyk
 letný kurz bulharského jazyka

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy bulharského jazyka
Poznámka:
uprednostnení môžu byť študenti slovanských jazykov
CYPRUS

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/cyprus)

uzávierka: 23. február 2016

 krátkodobé alebo dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
potvrdenie o znalosti jazyka, v ktorom bude prebiehať štúdium (novogrécky, anglický alebo francúzsky jazyk)
ČESKÁ REPUBLIKA

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/ceska-republika)

uzávierka: 16. február 2016

 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy; byť študentom verejnej vysokej školy na Slovensku
Poznámky:
pobyt sa musí uskutočniť na verejnej vysokej škole; nevyžadujú sa preklady dokladov o vzdelaní do českého jazyka
 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

Poznámky:
nevyžadujú sa preklady dokladov o vzdelaní do českého jazyka; česká prihláška sa vypĺňa po slovensky;
uchádzači si môžu vybrať letnú školu v Prahe, alebo v Olomouci:http://ubs.ff.cuni.cz/lsss; http://lsss.upol.cz
ČÍNA

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/cina)

uzávierka: 4. február 2016

 ročný študijný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy (sinológovia nepredkladajú), ovládať čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk,
súčasťou pobytu môže byť aj jazyková príprava; notársky overená kópia diplomu z najvyššie dosiahnutého vzdelania +
úradný preklad
Poznámky:
súčasťou výberu je osobný pohovor; platnosť pasu nesmie skončiť skôr ako 6 mesiacov po ukončení štipendijného pobytu
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EGYPT

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/egypt)

uzávierka: 7. marec 2016

 3- až 5-mesačný študijný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy (nepredkladajú študenti arabistiky); ovládať arabský alebo iný dohodnutý jazyk
Poznámka:
uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky
 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy arabského jazyka
Poznámka:
uskutočňuje sa počas akademického roka, spravidla v októbri
GRÉCKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/grecko)

uzávierka: 17. marec 2016

 letný kurz modernej gréčtiny

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy gréckeho jazyka
CHORVÁTSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/chorvatsko)

uzávierka: 11. február 2016

 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy, ovládať chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk
 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole

Podmienky v čase podávania žiadosti:
základy chorvátskeho jazyka
INDIA

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/india)
 ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre

uzávierka: spravidla vo februári

Podmienky v čase podávania žiadosti:
12 rokov ukončenej školskej dochádzky, vek od 21 do 35 rokov, dobrá znalosť angličtiny, základy hindčiny (jazyková úroveň
A2)
Poznámky:
ubytovanie je zabezpečené v hosteli (za 250 rupií mesačne), v ktorom je povinné bývanie; v hosteli je podávaná výlučne
vegetariánska strava
 štúdium tradičného indického tanca a hudby

IZRAEL

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/izrael)

uzávierka: spravidla v júni
uzávierka: 5. november 2015

 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy, ovládať anglický jazyk alebo hebrejčinu, vek do 35 rokov, ďalšie podmienky
stanovené univerzitou
Poznámky:
výber prebieha formou osobného pohovoru
 letný kurz modernej hebrejčiny

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk; vek do 35 rokov
Poznámky:
výber prebieha formou osobného pohovoru
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Téma/Štipendiá na pobyty počas magisterského/inžinierskeho štúdia
JAPONSKO

uzávierka: máj 2016

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/japonsko)
 výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské štúdium

Podmienky v čase podávania žiadosti: ovládať japonský alebo anglický jazyk, ochota učiť sa japončinu (výučba prebieha
v japončine), dobrý zdravotný stav; akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy
Poznámky: prvých šesť mesiacov kurz japonského jazyka, súčasťou výberu je osobný pohovor a test
KAZACHSTAN

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/kazachstan)

uzávierka: 3. marec 2016

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy vítaný
KÓREJSKÁ REPUBLIKA

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/korea)

uzávierka: február 2016

 celé magisterské štúdium

Podmienky v čase podávania žiadosti:
bakalársky alebo magisterský diplom, vek do 40 rokov, ovládať kórejský alebo anglický jazyk, mať dobrý zdravotný stav
Poznámky:
štúdiu predchádza ročná jazyková príprava, súčasťou výberového konania je osobný pohovor
LITVA

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/litva)

uzávierka: 8. marec 2016

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy, ovládať litovský alebo iný dohodnutý jazyk
 letný jazykový kurz (3 až 4 týždne)

Poznámky:
základy litovského jazyka vítané
MACEDÓNSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/macedonsko)

uzávierka: 11. február 2016

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy, znalosť macedónskeho jazyka alebo iného dohodnutého jazyka
Poznámky:
povinnosť zabezpečiť si individuálne zdravotné poistenie na vlastné náklady
MAĎARSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/madarsko)

uzávierka: 25. február 2016

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Podmienky v čase podávania žiadosti:
študent denného štúdia, akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy, vek maximálne 30 rokov, potvrdenie o znalosti
maďarského jazyka, potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku
Poznámky:
maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste
 letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; uchádzači o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického
jazyka; potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku
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Téma/Štipendiá na pobyty počas magisterského/inžinierskeho štúdia
MEXIKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/mexiko)

uzávierka: spravidla v júli

 3- až 6-mesačný študijný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať španielsky jazyk, akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy
Poznámky:
výber prebieha formou osobného pohovoru, zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt, je na stránke
www.amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
 ročný špecializačný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať španielsky jazyk, akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy
Poznámky:
výber prebieha formou osobného pohovoru, zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt, je na stránke
www.amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
 ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny s možnosťou predĺženia o 24 mesiacov

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať španielsky jazyk, akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy
Poznámky:
výber prebieha formou osobného pohovoru, zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt, je na stránke
www.amexcid.gob.mx/index.php/oferta-de-becas-para-extranjeros
MOLDAVSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/moldavsko)

uzávierka: 28. január 2016

 letný kurz moldavského jazyka (21 dní)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy moldavského jazyka
NEMECKO (ŠTIPENDIÁ DAAD)

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/nemecko)

uzávierka: 15. november 2015

 postgraduálne štúdium pre absolventov VŠ (Aufbau- alebo Masterstudium) (10 – 24 mesiacov)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať nemecký a/alebo anglický jazyk
Poznámky:
ponuka kurzov na Aufbau- a Masterstudium: www.hochschulkompass.hrk.de, www.daad.de; v čase uchádzania sa
o štipendium sa nesmie uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov; súčasťou výberu je osobný pohovor
s vybranými uchádzačmi; žiadosť sa podáva on-line aj na www.funding-guide.de
 letný jazykový kurz

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať nemecký jazyk (minimálne na úrovni B1)
Poznámky:
uchádzať sa nemôžu študenti posledného ročníka 2. stupňa VŠ štúdia
POĽSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/polsko)
 semestrálny študijný pobyt – polonistika

Podmienky v čase podávania žiadosti:
študent polonistiky, slovakistiky, slavistiky
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy, ovládať poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
základná znalosť poľského jazyka
Poznámka:
prednosť majú slovakisti a polonisti
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Téma/Štipendiá na pobyty počas magisterského/inžinierskeho štúdia
RAKÚSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/rakusko)
 štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace)

uzávierka: 15. október 2015, 15. marec 2016

Podmienky v čase podávania žiadosti:
uchádzač musí mať absolvovaný minimálne jeden semester štúdia na 2. stupni a stanovenú tému diplomovej práce;
akceptačný list od vysokoškolského učiteľa z Rakúska; dve odporúčania
 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)

uzávierka: 15. marec 2016

Podmienky v čase podávania žiadosti:
odporúčanie od vysokoškolského učiteľa vítané (v prípade doktoranda od školiteľa);
Poznámka:
v roku 2016 sa môžu uchádzať študenti z humanitných odborov
RUMUNSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/rumunsko)

uzávierka: 11. február 2016

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy; ovládať rumunský alebo anglický jazyk
 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy rumunského jazyka
RUSKÁ FEDERÁCIA

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/rusko)

uzávierka: 4. február 2016

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy, ovládať ruský jazyk
Poznámky:
pre študentov ruského jazyka akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy vítaný, v iných odboroch podmienkou; pobyt nie je
možné absolvovať na umeleckej škole; zdravotné poistenie si hradí štipendista
 2-mesačná jazyková stáž

Podmienky v čase podávania žiadosti:
študent rusistiky
Poznámky:
stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve; zdravotné poistenie si hradí štipendista
 1-mesačný letný kurz ruského jazyka

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať ruský jazyk; lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať kurz (v ruskom alebo anglickom jazyku)
Poznámky:
kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve; môžu byť uprednostnení uchádzači z iných
odborov ako ruský jazyk a kultúra; zdravotné poistenie si hradí štipendista
 Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov – MGIMO

celé bakalárske štúdium s možnosťou predĺženia na magisterské štúdium

uzávierka: 12. máj 2016

Podmienky v čase podávania žiadosti:
aktívna znalosť ruského a anglického jazyka, záujem o medzinárodné vzťahy, znalosť ďalšieho jazyka vítaná
Poznámky: uchádzať sa možno o štúdium na fakultách medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov,
medzinárodnej politológie, medzinárodného práva a medzinárodnej žurnalistiky; súčasťou výberu je osobný pohovor;
odporučení kandidáti musia absolvovať na MGIMO testy z ruštiny a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky; študent si
hradí cestovné náklady a náklady na pobyt; informácie o štúdiu na inštitúte: www.mgimo.ru
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SLOVINSKO

uzávierka: 11. február 2016

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/slovinsko)
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy; ovládať slovinský alebo iný dohodnutý jazyk; vek do 26 rokov (štúdium) alebo do
30 rokov (výskum)
 letná škola a seminár slovinského jazyka

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy slovinského jazyka
SRBSKO

uzávierka: 16. február 2016

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/srbsko)
 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať srbský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk
 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy srbského jazyka
ŠVAJČIARSKO

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/svajciarsko)

uzávierka: 18. november 2015

 študijný pobyt pre umelcov/študentov umeleckého zamerania

Podmienky v čase podávania žiadosti:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy; vek do 35 rokov; jazykový certifikát; od udelenia bakalárskeho titulu neuplynuli
viac ako 3 roky
Poznámky:
štipendium je možné využiť na študijné pobyty na umeleckých školách a konzervatóriách; cestovné náklady ani školné nie sú
hradené
UKRAJINA

(www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/ukrajina)

uzávierka: 17. marec 2016

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať ukrajinský alebo ruský jazyk
Poznámky:
akceptačný list z prijímajúcej vysokej školy vítaný, pas platný 3 mesiace po ukončení pobytu
 seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)

Podmienky v čase podávania žiadosti:
ovládať základy ukrajinského jazyka
Poznámky:
predpokladaný nástup v septembri; môžu byť uprednostnení študenti ukrajinského jazyka; pas platný 3 mesiace po ukončení
pobytu

INÉ PONUKY
RÔZNE KRAJINY
 Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe, bližšie informácie:
www.minedu.sk/grantovy-program-pre-posilnenie-analytickych-kapacit-vo-verejnej-sprave/
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 alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.
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 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships), uzávierka: 31. január 2016, bližšie informácie:

http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Štipendiá sú určené občanom krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko) na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10mesačný) študijný alebo výskumný pobyt v inej krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.
Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
 Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-going Scholarships), uzávierka: 31. január 2016, bližšie informácie:

http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

Štipendiá sú určené pre študentov z krajín V4 na štúdium na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku,
Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Gruzínsku, Macedónsku, Moldavsku, 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.
 Štipendium LEAF – Slovak Professionals Abroad, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie:

www.leaf.sk/sk/aktualne/stipendia-pre-vysokoskolakov-v-zahranici

Slovenskí občania, interní študenti univerzity v zahraničí, alebo prijatí na postgraduálne (t. j. vyššie ako bakalárske) štúdium
na zahraničnej univerzite, sa môžu uchádzať o štipendium LEAF. Výhodou je štúdium na univerzitách, ktoré sa dlhodobo
umiestňujú na popredných miestach Šanghajského rebríčka a pracovná skúsenosť (aj čiastočný úväzok počas štúdia, odborné
stáže, start-up atď.). Štipendium nie je určené študentom, ktorí študujú v zahraničí na krátkodobom výmennom programe
(napríklad Erasmus+).
 Nadácia pre rozvoj vzdelania – Za vzdelaním do zahraničia, uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci),

bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 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.

 Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:
www.nadaciatatrabanky.sk
Cieľom programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia
na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur 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 vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom
všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.
 Štipendijný program UniCredit & Universities na magisterské štúdium, uzávierka: podľa zvolenej školy,
bližšie informácie: www.unicreditanduniversities.eu

UniCredit & Universities ponúka možnosť uchádzať sa o štipendium na 1- alebo 2-ročné magisterské štúdium v oblasti

ekonómie a financií na niektorej z európskych univerzít, ktoré sú zapojené do programu. Štipendium pokrýva školné poplatky
a životné náklady počas celého magisterského štúdia. Podmienkou získania štipendia „UniCredit & Universities Master
scholarships“ je akceptácia zapojenou univerzitou.
 The Global Study Awards, uzávierka: do 30. novembra 2015 (1. kolo) a 30. júna 2016 (2. kolo), bližšie informácie:
www.studyportals.com/scholarship/

The Global Study Awards je spoločný projekt ISIC Association, Britskej rady a spoločnosti StudyPortals. Mladí ľudia (vo veku

nad 18 rokov) môžu získať na štúdium v zahraničí 10 000 libier. Uchádzači musia byť držiteľmi platného medzinárodného
študentského identifikačného preukazu ISIC a/alebo preukazu IYTC (International Youth Travel Card) a absolvovali v Britskej
rade jazykový test IELTS (v posledných dvoch rokoch pred uzávierkou žiadostí). V 1. kole budú udelené 4 ceny, v druhom kole
5 cien.
 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím, uzávierka: spravidla v januári,
bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú zapísaní na štúdium na univerzite
v Európe.
 Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google, uzávierka: spravidla v januári/februári,
bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea
The Google Anita Borg Memorial Scholarship je určené ženám s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré sú študentkami
magisterského štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví na univerzite v Európe,
Strednom východe alebo Afrike.
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AUSTRÁLIA
 Endeavour Scholarships and Fellowships – vládne štipendiá, uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie:
http://internationaleducation.gov.au/endeavour
Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Scholarships and Fellowships poskytuje štipendiá na krátkodobé alebo dlhodobé
štúdium. Endeavour Postgraduate Scholarship sú na celé magisterské štúdium (maximálne 2 roky), Endeavour Research
Fellowship sú na krátkodobý výskumný pobyt počas magisterského štúdia v dĺžke 4 až 6 mesiacov.
ČÍNA
 Štipendiá čínskej vlády-EU Program, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.chinamission.be

Chinese Government Scholarship-EU Program ponúka štipendiá na celé magisterské štúdium. Žiadosti sa podávajú
prostredníctvom Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej ľudovej republiky pri Európskej únii.

 Štipendiá čínskej vlády-WMO, bližšie informácie: www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/_fellowships.php

Chinese Government Scholarship-World Meteorological Organisation (WMO) ponúka štipendiá pre študentov magisterského
stupňa na Nanjing University of Information Science and Technology a Hohai University v odboroch meteorológia, hydrológia
a monitorovanie a manažment vodných zdrojov. Žiadosti sa podávajú na sekretariáte Svetovej meteorologickej organizácie,
Divízia vzdelania a štipendií, Oddelenie rozvoja a regionálnych aktivít (e-mail: yadebayo@wmo.int, tel: +41 22 730 8156).
DÁNSKO
 Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov na letné kurzy dánskeho jazyka, uzávierka: spravidla v marci,

bližšie informácie: http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-culturalagreements-programme
Štipendiá sú určené študentom, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.

ESTÓNSKO
 Estophilus – štipendiá na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, uzávierka: 1. marca a 1. októbra,
bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/
Estónsky inštitút ponúka cudzincom – študentom magisterského štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom,
prípadne na zber materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na
5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho
jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
FÍNSKO
 CIMO Fellowship pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni, uzávierka: 30. apríl, 31. október,
bližšie informácie: www.cimo.fi
 Letná škola v Helsinkách, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.helsinki.fi/summerschool; www.cimo.fi
Podmienky: plynulá znalosť anglického jazyka (jazykový certifikát).
FRANCÚZSKO
 Univerzitné a vedecké štipendiá francúzskej vlády Master 2, uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie:
http://ifb.ambafrance-sk.org
Štipendiá sú určené na druhý rok magisterského štúdia, všetky odbory.
 Eiffelove štipendiá excelentnosti, uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie: www.campusfrance.org/fr/eiffel

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské štúdium 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 vo februári,
bližšie informácie: www.ens.fr/admission/selection-internationale/?lang=fr
ENS každoročne poskytuje štipendium na magisterské štúdium 30 zahraničným študentom všetkých odborov, ktorých vyberá
spomedzi najlepších uchádzačov na základe výborných výsledkov.
 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.
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 Štipendium Champagne-Ardenne pre študentov z Nitrianskeho kraja, uzávierka: spravidla v apríli,
bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Ponuka-stipendii-Champagne-Ardenne
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).
Uchádzač musí ovládať francúzsky jazyk, pochádzať, študovať alebo mať trvalý pobyt v Nitrianskom samosprávnom kraji.
JAPONSKO
 Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov, uzávierka: 20. január 2016,
bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
Program je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. Študentovi je poskytnutý
bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa realizuje od septembra do augusta 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 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.
KANADA
 Štúdium quebeckej literatúry v Montreale, uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie:
www.crilcq.org/accueil/ressources/bourses-et-soutien/bourse-jean-cleo-godin/
Stredisko medziuniverzitného výskumu quebeckej literatúry a kultúry (CRILCQ) spolu s Montrealskou univerzitou ponúka pre
nequebeckých študentov, ktorí sa venujú quebeckej literatúre Štipendium Jeana-Cléa Godina na minimálne 3-mesačný pobyt.
LOTYŠSKO
 Lotyšské štipendiá, uzávierka: spravidla v apríli/máji, bližšie informácie:
www.viaa.gov.lv/eng/international_cooperation/scholarships_gov/scholarships/
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 500 EUR/mesiac, maximálne
na 10 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si
hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.
 letná škola
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.
MAĎARSKO
 Maďarská štipendijná rada (MÖB) – štipendiá na semestrálne štúdium, uzávierka: spravidla začiatkom apríla,
bližšie informácie: www.scholarship.hu
Uprednostnení môžu byť uchádzači študujúci odbor maďarský jazyk a literatúra a študenti jednoodborového štúdia všeobecnej
medicíny, stomatológie, farmácie, veterinárstva, architektúry a práva.
 Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti – magisterské štúdium
uzávierka: spravidla v januári/februári, bližšie informácie: www.ceu.edu, www.saia.sk (e-mail: martina.pavlikova@saia.sk)

Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti

spoločenských a humanitných vied. Ponúka magisterské (1- až 2-ročné) štúdium v anglickom jazyku. CEU udeľuje plné alebo
čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Žiadosť o štipendium sa podáva
s prihláškou na štúdium.
MALAJZIA
 Malajzijské medzinárodné štipendium MIS, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:
https://biasiswa.mohe.gov.my/INTER/
Program malajzijskej vlády Malaysia International Scholarship (MIS) poskytuje cudzincom štipendiá na celé postgraduálne
štúdium. Štipendium je určené študentom 2. stupňa VŠ do veku 40 rokov, s výbornou znalosťou anglického jazyka (doloženie
jazykového certifikátu TOEFL alebo IELTS podmienkou). Vyžaduje sa akceptačný list.
NEMECKO
 KAAD (Katolícka akademická zahraničná služba) – študijné a výskumné pobyty; uzávierka: 15. január, 30. jún,
bližšie informácie: www.kaad.de
Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN ponúka 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.
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 Nadácia Beatrice a Rochusa Mummertovcov – celé magisterské štúdium pre ekonomické a technické disciplíny
uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: www.mummertstiftung.de
Nadácia v spolupráci s Nadáciou Roberta Boscha ponúka štipendijné pobyty pre študentov ekonomických, prírodovedných
a technických disciplín na Univerzite v Kolíne (www.uni-koeln.de) a Technickej vysokej škole v Aachene (www.rwth-aachen.de)
alebo z oblasti turizmu na Nemeckej športovej vysokej škole v Kolíne (www.dshs-koeln.de). Študenti budú zaradení do riadneho
vysokoškolského štúdia a štipendium im bude udelené na dokončenie štúdia a získanie titulu Master. V rámci štipendijného
pobytu štipendisti absolvujú prax vo vybraných nemeckých firmách. Štipendium je určené študentom 3. a 4. ročníkov
technických, prírodovedných a ekonomických disciplín, ktorí by mali mať štúdium ukončené záverečnou skúškou (bakalár)
s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Nadácia očakáva, že sa štipendista po ukončení študijného pobytu vráti na Slovensko
a zamestná sa v slovenskej firme, verejnej správe alebo vysokej škole na Slovensku. Súčasťou výberového konania je osobný
pohovor s uchádzačmi v Bratislave. Úspešní uchádzači budú pozvaní do druhého kola výberu v Nemecku.
 Univerzita v Bonne – štipendium na celé magisterské štúdium, uzávierka: spravidla 31. mája, bližšie informácie:
www.ecumenical-studies.de/
Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity Bonn ponúka plné a čiastkové
štipendium na magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie. Po úspešnom absolvovaní ročného magisterského štúdia
študent získa titul Master of the Arts (MA).
NÓRSKO
 Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle, uzávierka: spravidla 1. februára, bližšie informácie:
www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/
Univerzita v Osle ponúka každoročne v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) viaceré
magisterské kurzy. Študenti škandinávskych štúdií sa môžu uchádzať o štipendiá ISS Scandinavian Studies Scholarships. Od
uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).
 Semestrálne granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách, uzávierka: spravidla v marci, bližšie
informácie: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants
Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom, ktorí na univerzitách v Európe študujú
nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace.
ŠPANIELSKO
 Barcelona Graduate School of Economics – štipendiá na magisterské štúdium, uzávierka: spravidla v júni,
bližšie informácie: www.barcelonagse.eu/Scholarship_Sponsors.html

Barcelona Graduate School of Economics ponúka štipendiá na 9-mesačné magisterské štúdium, ktoré sú udeľované na základe
vynikajúcich študijných výsledkov. Žiadosť o štipendium je súčasťou prihlášky na magisterské štúdium.
ŠVAJČIARSKO
 Univerzita v Ženeve – štipendium na celé magisterské štúdium, uzávierka: 15. marec 2016, bližšie informácie:
www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Masters/ExcellenceMasterFellowships_en.html
Fakulta prírodných vied Univerzity v Ženeve poskytuje zahraničným študentom štipendiá na celé magisterské štúdium.
Excellence Master Fellowships sú určené vynikajúcim študentom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inej krajine. Štipendium
(10 000 až 15 000 CHF/ročne) sa udeľuje najprv na jeden akademický rok. V prípade úspešného štúdia je následne predĺžené.
 Štipendiá Global Alliance na magisterské štúdium, uzávierka: 31. január 2016, bližšie informácie:
www.globalalliancepr.org/website/page/global-alliance-scholarships

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.
TAIWAN
 Taiwanský štipendijný program, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé magisterské štúdium
(maximálne 2 roky).
TALIANSKO
 Štipendiá talianskej vlády, uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie:

http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html?LANG=EN
Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave, www.iicbratislava.esteri.it
Štipendiá prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ podporovať medzinárodnú kultúrnu
spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. Je možné uchádzať sa o viaceré typy štipendií
na 3, 6 a 9 mesiacov, napríklad na kurzy talianskeho jazyka a kultúry pre pokročilých (A2 a vyššie); univerzitné kurzy druhého
stupňa; kurzy post-lauream – Master I. a II. druhého stupňa (prípadné poplatky za štúdium si štipendista hradí sám v plnej
výške).
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 Bolonská univerzita – štipendá na magisterské štúdium MIREES, uzávierka: spravidla v máji,
bližšie informácie: http://corsi.unibo.it/2Cycle/mirees/Pages/default.aspx
MIREES (Master of Arts in Interdisciplinary research and studies on Eastern Europe) je dvojročný magisterský program Fakulty
politických vied Bolonskej univerzity v angličtine zameraný na strednú a východnú Európu a Balkán, zahŕňa interdisciplinárne
štúdium ekonómie, histórie, médií, medzinárodných vzťahov, sociológie a politológie. Na základe akademických výsledkov
a finančných prostriedkov uchádzačov univerzita môže poskytnúť štipendiá na celé štúdium, odpustenie alebo zníženie
školného.
 Granty na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka a kultúry, uzávierka: spravidla v marci/apríli, bližšie informácie:
www.calcif.unimi.it

Università Degli Studi di Milano organizuje každoročne letné kurzy talianskeho jazyka a kultúry v Gargnano del Garda. Uchádzači
musia mať minimálne 18 rokov a znalosť taliančiny na úrovni B1/B2. Univerzita ponúka 60 cudzincom vo veku do 40 rokov
granty.
TURECKO
 Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na celé magisterské štúdium, uzávierka: spravidla v marci/apríli, bližšie
informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)

- Štipendijný program Junusa Emreho na štúdium tureckého jazyka (Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program)
- Islamské štúdiá (Islamic Studies Scholarship Program)
 Turecká rada pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) – štipendiá na celé magisterské štúdium,
uzávierka: spravidla v marci/apríli a októbri/novembri, bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Graduate Scholarship Programme for International Students je určený uchádzačom, ktorí majú záujem o absolvovanie celého

magisterského štúdia (vo veku do 30 rokov) v Turecku. Štipendium sa poskytuje maximálne na 2 roky. Štipendijný program je
určený aj pre uchádzačov, ktorí magisterské štúdium už v Turecku realizujú.
USA
 Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium (Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA),

uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.fulbright.sk

Štipendium umožňuje 6- až 9-mesačný študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA.
 Štipendijný program University of South Alabama na podporu slovenských študentov, uzávierka: 1. január 2016,
bližšie informácie: www.southalabama.edu/departments/international/scholarships.html
Na základe podpory Nadácie Hooker-Kubik udeľuje Univerzita v Južnej Alabame v rámci programu Hooker-Kubik Endowment
Award Program každoročne štipendiá študentom zo Slovenska na 1 – 2 semestre na všetkých stupňoch štúdia.
VEĽKÁ BRITÁNIA
 Dulvertonovo štipendium na ročný magisterský program na Oxfordskej univerzite, uzávierka: spravidla v januári,
bližšie informácie: www.ox.ac.uk/admissions/graduate/fees-and-funding/graduate-scholarships/university-wide-scholarships/
dulverton-scholarships#content-tab--2

Dulverton Scholarships umožňuje študentom zo strednej a východnej Európy absolvovať ročný magisterský program na

Oxfordskej univerzite podľa vlastného výberu. Štipendium pokrýva úplné školné a grant na životné náklady (minimálne 14 700
libier).
 SAAS – Student Awards Agency for Scotland, uzávierka: 31. marec 2016, bližšie informácie: www.saas.gov.uk/
Úrad škótskej vlády poskytuje finančnú podporu študentom študujúcim na škótskych vysokých školách. Podpora spočíva
v poskytnutí pôžičky na úhradu školného a životných nákladov (iba študenti v dennom štúdiu).
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 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: 31. október 2015 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na letný semester akademického roka 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
Uzávierka: 31. október 2015 (mobility v letnom 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
Global Study Awards
Uzávierka: do 30. novembra 2015

The Global Study Awards je spoločný projekt ISIC Association, Britskej rady a spoločnosti StudyPortals. Mladí ľudia (vo veku

nad 18 rokov) môžu získať na štúdium v zahraničí 10 000 libier. Uchádzači musia byť držiteľmi platného medzinárodného
študentského identifikačného preukazu ISIC a/alebo preukazu IYTC (International Youth Travel Card) a absolvovali v Britskej
rade jazykový test IELTS (v posledných dvoch rokoch pred uzávierkou žiadostí). V 1. kole budú udelené 4 ceny, v druhom kole
(prihlasovanie od 15. januára do 30. júna 2016) bude udelných 5 cien.
Bližšie informácie: www.studyportals.com/scholarship/
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
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.
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 krátkodobý výskumný pobyt. 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
doktorandského titulu 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
Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov (VARP)
Uzávierka: 1. október 2015
 VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené

pre individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies
Štipendium Krídla
Uzávierka: 30. september 2015
Štipendium Krídla je štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára organizácie Provida. Podporuje mladých
talentovaných študentov, ktorí boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít. Cieľom štipendia je podporiť
študentov, ktorí majú schopnosť a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa
angažovať vo svojom odbore v prospech lepšej spoločnosti.
Bližšie informácie: www.provida.sk/2015/07/13/stipendium-kridla-aktualna-vyzva/

 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
Akadémia vied Českej republiky – Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých
pracovníkov
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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Juhomoravské centrum pre medzinárodnú mobilitu (JCMM) – SoMoPro
Uzávierka: registrácia od 1. októbra do 30. novembra 2015
Cieľom grantového programu SoMoPro (The South Moravian Programme for Distinguished Researchers) je priviesť špičkových
vedcov zo zahraničia do výskumných inštitúcií Juhomoravského kraja. Program je určený vedcom s doktorským vzdelaním alebo
aspoň 4-ročnou praxou vo výskume na plný úväzok od doby získania vzdelania, ktoré umožňuje prihlásiť sa na PhD. štúdium.
Žiadateľ podáva prihlášku spoločne s hostiteľskou inštitúciou v Juhomoravskom kraji. Doba hosťovania je minimálne 12
a maximálne 36 mesiacov. Projekt sa môže začať najskôr v marci 2016 a ukončiť najneskôr 31. mája 2020.
Bližšie informácie: www.jcmm.cz/cz/somopro.html

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

 EGYPT
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.

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. október 2015
Estónsky inštitút (Eesti Instituut) ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia, ako aj absolventom
doktorandského štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na
tému súvisiacu s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na
pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Výška štipendia na 5 mesiacov je 2 500 EUR. Znalosť estónskeho jazyka
je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

 FÍNSKO
Štipendiá pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni
Uzávierka: 31. október 2015 (na jarný semester)
Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite
a zhromaždenie materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia
je 800 EUR/mesiac. Štipendium administruje fínske Centrum pre medzinárodné mobility CIMO.
Bližšie informácie: www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/scholarships_
for_masters_students_in_finnish (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to students outside
Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)
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 FRANCÚZSKO
Doktorandské granty Pasteurovho inštitútu
Uzávierka: 30. september 2015
Oddelenie zahraničných vzťahov Medzinárodnej siete Pasteurovho inštitútu (La Direction internationale – Réseau International
des Instituts Pasteur) ponúka každoročne granty (Doctoral Grants/Bourses doctorales) na vypracovanie doktorandskej práce
absolventom s magisterským titulom alebo jeho ekvivalentom (ukončené minimálne päťročné vysokoškolské štúdium), ktorých
výskum sa zameriava na témy verejného zdravotníctva a na nákazlivé ochorenia (imunológia, mikrobiológia, epidemiológia,
virológia atď.). Grant sa poskytuje na obdobie troch rokov a pokrýva cestovné náklady na jednu spiatočnú cestu a životné
náklady a poistenie (spolu 1 400 EUR mesačne).
Uchádzač si musí vyhľadať laboratórium z Medzinárodnej siete Pasteurovho inštitútu a pred podaním žiadosti musí mať
dohodnutý výskumný projekt a termín začatia výskumného pobytu.
Bližšie informácie: www.pasteur.fr/en/international/international-network-courses/fellowships/doctoral-grants

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

Fellowship Programme)

Uzávierka: 1. december 2015
Štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu je určené absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov, ktorí majú skúsenosti
v oblasti medzinárodného práva. Komunikačným jazykom odbornej školy, ktorá sa uskutoční od 27. júna do 5. augusta 2016,
bude francúzština.
Bližšie informácie: www.un.org/law/ilfp/

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka.
Zoznam kurzov je zverejnený na http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz
spadá do štipendijného programu ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť,
vreckové, príspevok na knihy a študijnú cestu.

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2015
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
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Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
Uzávierka: 1. december 2015

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

univerzite. O štipendium sa môžu uchádzať 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). Pobyt je možné
absolvovať od 1. septembra 2016 do 30. apríla 2017. Štipendium je možné získať najviac trikrát.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: 5. november 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov
 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov

2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2015
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 2016 a septembrom 2017.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting_prof_long_doc.html

 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
Slovanské výskumné centrum Hokkaidskej univerzity (SRC) – štipendiá na výskumné pobyty
Uzávierka: 21. október 2015

The Slavic Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity v japonskom Sappore v rámci Štipendijného programu pre
zahraničných návštevníkov (Foreign Visitors Fellowship Program) ponúka vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom
5- a 10-mesačné výskumné pobyty v oblasti slovanistiky (štúdiá zamerané na krajiny východnej Európy a krajiny bývalého
Sovietskeho zväzu), ktoré sa uskutočnia od 1. júna 2016 do 31. marca 2017.
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/index1.html
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 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: 4. november 2015 (žiadosť podáva kanadská vysoká škola)
Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD
ročne. Návrh na udelenie štipendia musí podať kanadská vysoká škola. Uchádzačom sa odporúča kontaktovať vybranú vysokú
školu a pripravovať podklady potrebné k žiadosti niekoľko mesiacov vopred.
Bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 1. október 2015 (vzdelávacie stáže), 15. október 2015, 15. november 2015 (prekladateľské stáže)
 Vzdelávacie stáže sú určené mladým absolventom, ktorí (pred termínom podávania prihlášok) dokončili stredoškolské
vzdelanie, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej
úrovni. Tieto stáže sú prednostne vyhradené mladým ľuďom, pre ktorých je účasť na stáži podmienkou ukončenia štúdia,
pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.
 Štipendiá Roberta Schumana pre absolventov vysokých škôl na stáže všeobecného alebo žurnalistického
zamerania v Európskom parlamente
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.
 Stáže pre ľudí so zdravotným postihnutím
Stáže (5-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií, ako aj osobám, ktorých
vzdelanie je nižšie ako univerzitné. Cieľom programu je poskytnúť pracovnú skúsenosť vyššiemu počtu ľudí so zdravotným
postihnutím a oboznámiť ich s činnosťou Európskeho parlamentu.
 Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo
rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou
EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk
štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné jazyky EÚ.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

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

 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. november 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.

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

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

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
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Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 15. november 2015 on-line na www.funding-guide.de a zároveň v SAIA, n. o. (on-line na www.granty.saia.sk
a zároveň v papierovej podobe)
 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín

– Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

– Forschungsstipendien – Kurzstipendien

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty

– Forschungsstipendien – Jahresstipendien

 Štipendiá na celé doktorandské štúdium v Nemecku

– Forschungsstipendien – Promotionen in Deutschland

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

– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl a architektúry

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

Kunst, Design/visuelle Kommunikation und Film

 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl

– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD

– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 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: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
Inštitút Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá v Berlíne – výskumné granty na výskum v knižnici
inštitútu
Uzávierka: 31. október 2015
Výskumné granty sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej sa
Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia a ekonomika. 4- až 6-týždňový
pobyt im má umožniť počiatočný výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá (The John F.
Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite Berlín (Freie Universität Berlin).
Bližšie informácie: www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html
Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2015
Štipendiá BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa) sú určené absolventom vysokej školy
a doktorandom na postgraduálne pobyty na bavorských vysokých školách. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku
700 EUR alebo 860 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane,
maximálne trikrát.
Bližšie informácie: www.bayhost.de, www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. októbra 2015 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
 štipendiá pre diplomantov

Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 EUR/mes.
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 štipendiá pre doktorandov

Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 940 EUR/mes.
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: 1 500 EUR/mes.
 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2015 on-line na www.scholarships.at
 Spolupráca mladých výskumníkov
 Doktoráty pod dvojitým vedením
 Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov

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

 SLOVENSKO
Nadácia Novum – štipendijný program pre talentovaných výtvarníkov
Uzávierka: 21. september 2015
Cieľom štipendijného programu pre talentovaných výtvarníkov zo Slovenska Nadácie Novum v spolupráci s Vysokou
školou výtvarných umení v Bratislave je systematická podpora vynikajúcich umelcov zo širokého spektra disciplín
súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry pri ich etablovaní sa na medzinárodnej scéne. Podpora, poskytnutá
z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu, ktoré súvisia s dosahovaním tohto cieľa (prenájom
ateliérov, usporiadanie výstav a účasť na výstavách, účasť na workshopoch a sympóziách, nákup materiálu, cestovné
a pod.). Vybraní uchádzači budú podporení sumou od 5- do 15-tisíc EUR.
Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelci, ktorých osobnostné charakteristiky a doterajšia tvorba
umožňujú predpokladať, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy. Podmienkou účasti je realizácia aspoň troch
samostatných výstav v galériách, resp. kultúrnych inštitúciách.
Bližšie informácie: www.nadacianovum.sk
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Otvorená grantová schéma Nadácie VÚB Hosťujúci profesor 2015
Uzávierka: 31. október 2015
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách ekonomického
a finančného zamerania vyhlásila otvorenú grantovú schému na hosťovanie zahraničného profesora/profesorky ekonómie.
Cieľom programu je okrem iného umožniť vysokým školám pozvať významných zahraničných odborníkov a priniesť zahraničné
poznatky a pedagogické postupy a formy výskumu na slovenské VŠ. Doba pôsobenia zahraničného hosťujúceho profesora je
vymedzená na jeden semester (v priebehu najbližších max. 3 školských rokov, t.j. v šk. rokoch 2015/2016, 2016/2017 alebo
2017/2018). O grant sa môžu uchádzať univerzity, vysoké školy a fakulty ekonomického smeru a katedry ekonomického
zamerania (ekonómia, manažment, financie) na iných fakultách.
Bližšie informácie: www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=58

 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

 USA
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program)
Uzávierka: 13. október 2015
Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre
výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou v oblasti
klinickej medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendiá Warburgovho inštitútu Londýnskej univerzity
uzávierka: 27. november 2015

The Warburg Institute ponúka doktorandom a postdoktorandom so zameraním na históriu a kultúru štipendiá na krátkodobé
pobyty, ktoré sa budú realizovať na School of Advanced Study v Londýne. Štipendiá sú určené doktorandom s minimálne
jedným rokom výskumu na dizertačnej práci a postdoktorandom maximálne 5 rokov od získania titulu PhD.
Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/short-term/
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 NOC VÝSKUMNÍKOV – 25. SEPTEMBER 2015
V piatok 25. septembra sa v piatich slovenských mestách (Bratislava, Banská
Bystrica, Košice, Tatranská Lomnica a Žilina) uskutoční Noc výskumníkov.
Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 25. septembra
pripravujú pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie,
prednášky, diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné
projekcie a mnohé ďalšie vstupy plné vedy i zábavy.
Organizátormi podujatia sú Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk
a Centrum vedecko-technických informácií SR.
Bližšie informácie: http://www.nocvyskumnikov.sk/

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (9. – 15. 11. 2015)
Od 9. do 15. novembra 2015 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky
na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí ako deň otvorených dverí,
prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava
a iné, ktoré pri príležitosti TVT 2015 pripravujú výskumné organizácie,
univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC sú zverejnené na webovej stránke
www.tyzdenvedy.sk.

 SÚŤAŽ ECONOMICUS 2015
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, vyhlásila súťaž vedeckých prác v oblasti
ekonomických vied Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Súťaž je spojená s ocenením za
najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)
uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.
Do súťaže možno do 31. januára 2016 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2015. Svoje odborné práce môžu prihlásiť
mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách
ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách (veková
hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce).
Bližšie informácie: www.nadaciavub.sk/Default.aspx?CatID=144

 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.

 International Education Fair – ICIEP (Международная ярмарка образования)
1. október 2015, Minsk, Bielorusko
3. október 2015, Moskva, Ruská federácia
4. október 2015, Petrohrad, Ruská federácia
Bližšie informácie: http://www.iciep.ru/

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,
6. až 8. október 2015, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk

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

14. až 15. október 2015, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: www.gaudeamus-sk.sk

 MEXICO EDUEXPOS, Mexiko

8. október 2015 (Puebla), 10. a 11. október 2015 (Mexico City), 13. október 2015 (Guadalajara),
15. október 2015 (Queretaro), 17. október 2015 (Monterrey)
Bližšie informácie: www.fppmedia.com/eduexpos/mexico

 EHEF – European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia/Európske veľtrhy vysokoškolského
vzdelávania v strednej Ázii a Ázii
24. až 25. október 2015, Peking, Čína; veľtrh je súčasťou China Education Expo
Bližšie informácie: www.ehef.asia/fairs/european-higher-education-fair-in-china; www.chinaeducationexpo.com

 China Education Expo 2015, október, november 2014, Čína

Peking (24. – 25. október), Čcheng-tu (27. október), Kuang-čou (29. október), Šanghaj (31. október
– 1. november)
Bližšie informácie: www.chinaeducationexpo.com

 Gaudeamus

3. až 6. november 2015, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Article 32 of the multi-beneficiary grant agreement under Horizon 2020; informačný seminár o Charte

a Kódexe pre nábor výskumníkov
29. október 2015, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: http://www.cvent.com/events/info-day-hrs4r/event-summary-25d61b1294df43ae95321ed31616
d77a.aspx

 Seminár ACA Joint & double degree programmes as an international dimension in higher education
29. október 2015, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be/index.php?id=832

 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

 NOVÉ PUBLIKÁCIE NA INTERNETE
Career Tracking of Doctorate Holders
Pilotný projekt ESF (European Science Foundation) analyzoval profesijné dráhy absolventov doktorandských
a postdoktorandských výskumných pobytov financovaných piatimi fondami alebo programami
(European Science Foundation; AXA Research Fund; Fonds National de la Recherche; The Goethe Graduate
Academy; Paul Scherrer Institute a TDR – program pre výskum a vzdelávanie v oblasti tropických chorôb,
podporovaný UNICEF, UNDP, Svetovou bankou a WHO).
Publikácia je zverejnená na:
http://www.esf.org/fileadmin/Public_documents/Publications/Career_Tracking.pdf

Performance-based Funding of Universities in Europe
Správa EUA mapuje využívanie finančných prostriedkov na základe výkonu univerzít v 28 európskych
krajinách.
Publikácia je zverejnená na:
http://www.eua.be/Libraries/publications-homepage-list/define-thematic-report_-pbf_final-version
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