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Téma/Štandardizované vedomostné a jazykové testy

ŠTANDARDIZOVANÉ VEDOMOSTNÉ
A JAZYKOVÉ TESTY
Záujemcovia o vysokoškolské štúdium v zahraničí, krátkodobé alebo dlhodobé študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí musia
často dokladovať svoje vedomosti a jazykové znalosti certifikátmi z rôznych skúšok alebo testov. Tieto štandardizované testy slúžia
na meranie a hodnotenie vedomostných a jazykových schopností ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín sveta s rozdielnymi školskými
systémami. Ak sa chcete uchádzať o štúdium v zahraničí alebo o štipendijný pobyt, zistite si, či pri prijímacom konaní alebo
v žiadosti o štipendium musíte dokladovať predpoklady na štúdium a znalosť jazyka certifikátom/diplomom a aké certifikáty/
diplomy škola/inštitúcia akceptuje.
Pri viacerých štandardizovaných skúškach alebo testoch si treba uvedomiť, že sa nekonajú kedykoľvek. Niektoré majú iba niekoľko
termínov do roka, na niektoré sa treba prihlásiť v dostatočnom časovom predstihu (ak umožňujú prihlásenie aj po termíne, tak za
príplatok) a počítať treba aj s tým, že výsledky testovaný dostane až niekoľko týždňov po teste.
Do témy tohto čísla sme pripravili základné informácie o najčastejšie vyžadovaných vedomostných a jazykových testoch.
V úvode predstavíme testy, ktoré niektoré zahraničné vysoké školy vyžadujú ako súčasť prijímacieho konania, prípadne ktoré
akceptujú ako náhradu prijímacieho konania alebo zlepšujú pozíciu uchádzača v prijímacom konaní na vysokoškolské štúdium
(najčastejšie bakalárske). Takými sú napríklad česká Národná porovnávacia skúška (ktorú akceptujú aj viaceré slovenské vysoké
školy) a americká skúška SAT (Scholastic Aptitude Test). Potom predstavíme najčastejšie vyžadované jazykové skúšky.
Bližšie informácie o skúškach a testoch, ich štruktúre, termínoch konania, prihlasovaní a spôsobe platby sú zverejňované na
webových stránkach uvedených pri jednotlivých testoch. Podrobnejšie informácie sú zverejnené aj na www.saia.sk v sekcii Štúdium
v zahraničí/Štandardizované jazykové a vedomostné testy.

VYBRANÉ VEDOMOSTNÉ TESTY

SAT (Scholastic Aptitude Test)

NPS (Národné porovnávacie skúšky)

Bližšie informácie: www.collegeboard.org

Bližšie informácie: www.scio.cz, www.scio.sk
Národné porovnávacie skúšky (Národní srovnávací zkoušky,
NPS, resp. NSZ) sú štandardizované skúšky, ktoré nahrádzajú
alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatkach vysokých škôl
v Česku a na Slovensku. Model NPS vychádza z podobných
modelov, ako sú napríklad SAT alebo GRE v USA, TSA vo Veľkej
Británii, STAT či GAT v Austrálii). Skúšky sa konajú
v 6 termínoch v rámci školského roka.
V rámci NPS možno v súčasnosti urobiť tieto testy
(v slovenskom jazyku):
Všeobecné študijné predpoklady (VŠP)
Matematika
Cudzí jazyk (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina)
Základy spoločenských vied (náuka o spoločnosti)
Prírodné vedy
Test VŠP overuje základné predpoklady a schopnosti, ktoré
študent potrebuje na úspešné vysokoškolské štúdium.
Obsahuje 90 otázok, na ich vypracovanie má testovaný
110 minút. Otázky sú rozdelené do 4 oddielov: verbálny,
logický, argumentačný a kvantitatívny.

Využíva sa pri prijímaní na bakalárske štúdium. SAT meria
verbálne a matematické schopnosti; SAT – Subject Test meria
vedomosti z konkrétneho predmetu a cudzieho jazyka.
Poplatok je za SAT: 52,50 USD, SAT Subject Test: 26 USD +
poplatok za príslušný test (jazyk 26 USD, ostatné testy 16 USD).
Registrácia je on-line alebo poštou. Výsledky sú 4 až 5 týždňov
po napísaní testu. Uchádzači, ktorí sa zaregistrovali on-line, si
výsledky môžu pozrieť na webstránke.
Testovanie sa uskutočňuje 6-krát ročne. Aktuálne termíny
sú zverejnené na http://sat.collegeboard.org/register/satinternational-dates. Momentálne sa možno prihlasovať na
testy, ktoré budú 2. mája (prihlasovanie do 6. apríla) a 6. júna
(prihlasovanie do 8. mája).
Na Slovensku nie je v súčasnosti testovacie centrum. Najbližšie
sú v Rakúsku, Česku, Poľsku a Maďarsku
(http://sat.collegeboard.org/register/test-center-code-search)

Poplatok za skúšku je podľa variantu od 15 do 28 eur (od 425
do 780 Kč). V prípade prihlášky po uzávierke je poplatok
1 300 Kč.
Na Slovensku je možné skúšku absolvovať v Bratislave, Banskej
Bystrici, Košiciach, Martine, Michalovciach, Nitre, Poprade,
Prešove a v Žiline.
Aktuálne termíny sú 14. marca, 14. apríla, 8. mája a 30. mája
2015. Uzávierka on-line prihlášok býva spravidla dva týždne
pred termínom skúšky.

Pri príprave témy sme vychádzali z informácií zverejnených na webových stránkach, ktoré sú v texte uvedené.

BULLETIN SAIA 2/2015
02

Téma/Štandardizované vedomostné a jazykové testy
ACT (American College Testing Program)
Bližšie informácie: www.act.org
Využíva sa pri prijímaní na bakalárske štúdium na amerických
vysokých školách. Hodnotí sa angličtina, matematika, čítanie
a analytické myslenie.
Poplatok za test je 54,50 USD, výsledky sú 4 až 7 týždňov po
testovaní.
Na Slovensku nie je v súčasnosti testovacie centrum ACT.
Najbližšie sú v Rakúsku, Česku, Poľsku a Maďarsku
(www.actstudent.org/regist/outside/)
Testovanie sa uskutočňuje 6-krát ročne v USA a Kanade
a 5-krát v ostatných krajinách. Aktuálne termíny testu sú
18. apríla (prihlasovanie do 13. marca) a 13. júna (prihlasovanie
do 8. mája). Termíny na nasledujúce akademické roky sú
zverejnené na www.actstudent.org/regist/dates.html.
Iné americké štandardizované testy podmieňujúce
prijatie na vysoké školy v USA
GRE (Graduate Record Examinations)
Bližšie informácie: www.gre.org
Využíva sa pri prijímaní na magisterské a postgraduálne
štúdium (Master, PhD) na univerzitách v USA. Revised General
Test meria verbálne, matematické a analytické schopnosti,
Subject Test meria vedomosti v konkrétnom odbore.
GMAT (Graduate Management Admission Test)
Bližšie informácie: www.mba.com
Využíva sa pri prijímaní na program Master of Business
Administration (MBA) nielen v USA, ale na celom svete. Meria
verbálne, matematické a analytické schopnosti uchádzača.
MCAT (Medical College Admission Test)
Bližšie informácie: www.aamc.org
Test overujúci schopnosti na štúdium medicíny.
LSAT (Law School Admission Test)
Bližšie informácie: www.lsat.org
Vyžaduje sa od uchádzačov o štúdium na právnických
fakultách a školách v USA.
Informácie o amerických štandardizovaných testoch
záujemcovia nájdu aj na stránke Komisie J. W. Fulbrighta pre
vzdelávacie výmeny v SR (www.fulbright.sk)
v sekcii Štúdium v USA/Štandardizované testy.

Najčastejšie vyžadované jazykové skúšky
z najrozšírenejších európskych jazykov
Anglický jazyk
TOEFL (Test of English as a Foreign Language/Test

z angličtiny ako cudzieho jazyka)
– www.ets.org/toefl

Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny

(Cambridge exams in English for Speakers of Other
Languages – ESOL)
– www.cambridgeesol.org, www.britishcouncil.sk

IELTS (International English Language Testing System)
– www.ielts.org, www.britishcouncil.sk
City & Guilds
– www.cityandguilds.sk
Francúzsky jazyk
DELF (Diplôme ďétudes en langue française),
DALF (Diplôme approfondi de langue française)
– www.ciep.fr, http://ifb.ambafrance-sk.org/
TCF (Test de Connaissance du français)
– www.ciep.fr, http://ifb.ambafrance-sk.org/
Nemecký jazyk
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
– www.testdaf.de
Skúšky Goetheho inštitútu (Goethe Institut)
– www.goethe.de
GDS – Großes Deutsches Sprachdiplom
Österreichisches Sprachdiplom
– www.oei.sk, www.osd.at
Španielsky jazyk
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera)
– http://diplomas.cervantes.es
Taliansky jazyk
CILS (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera)
– http://cils.unistrasi.it, www.iicbratislava.esteri.it

Prijímacie testy na najlepšie univerzity vo Veľkej
Británii
Britská rada v spolupráci s Admissions Testing Service poskytuje
prijímacie testy na najlepšie univerzity vo Veľkej Británii. Testy
sú špecifikované podľa predmetov, ktoré musia kandidáti
absolvovať: medicína, filozofia, politológia, ekonómia, právo,
matematika a ďalšie:
BioMedical Admissions Test (BMAT)
Classics Admissions Test (CAT)
English Literature Admissions Test (ELAT)
History Aptitude Test (HAT)
Mathematics Aptitude Test (MAT)
Modern Languages Admissions Test (MLAT)
Oriental Languages Aptitude Test (OLAT)
Phisics Aptitude Test (PAT)
Sixth Term Examination Paper (STEP)
Thinking Skills Assessment Oxford (TSA)
University of Oxford Philosophy Test
Bližšie informácie: www.britishcouncil.sk/skusky/odborneuniverzitne/prijimacie-skusky
a www.admissionstestingservice.org/.
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Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny

(Cambridge exams in English for Speakers of
Other Languages – ESOL)

Anglický jazyk
TOEFL (Test of English as a Foreign Language/Test
z angličtiny ako cudzieho jazyka)
Bližšie informácie: www.ets.org/toefl
Test sa vyžaduje od uchádzačov o bakalárske, magisterské
a postgraduálne štúdium. Každá škola si stanovuje počet bodov,
ktoré musí študent dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium.
Poplatok: 225 USD; registrácia: on-line (najneskôr 7 dní pred
testom, za príplatok 35 USD aj 3 pracovné dni pred testom)
Skúška sa organizuje približne 30-krát za rok. Každé skúšobné
centrum si vyberá, v ktorých termínoch sa skúška uskutoční. Na
registračnej stránke si uchádzač vytvorí profil, potom vyberie
miesto, dátum a hodinu. Termíny, ktoré už sú obsadené, sa
počas registrácie na skúšku nezobrazujú.
Výsledky sú zverejnené na webstránke www.ets.org/toefl
15 pracovných dní po teste, a potom zaslané poštou
uchádzačovi a zvoleným inštitúciám. ETS zašle výsledky zdarma
uchádzačovi a maximálne 4 inštitúciám (dodatočné zasielanie
výsledkov stojí 17 USD/inštitúcia).
Aktuálne termíny sú zverejnené na stránke www.ets.org (ETS
Home > TOEFL > TOEFL iBT > Register for the Test > Test
Centers and Dates).
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Košice, Nitra, Žilina.
Štruktúra testu TOEFL
1. Reading (čítanie): 60 – 100 minút
2. Listening (počúvanie): 60 – 90 minút
3. Speaking (hovorenie): 20 minút
4. Writing (písanie): 55 minút
Maximálny počet bodov, ktoré môže testovaný získať je 120,
pričom za každú zo štyroch častí môže získať maximálne 30
bodov.

Bližšie informácie: www.cambridgeesol.org
FCE – First Certificate in English (B2) – akceptujú aj
niektoré fakulty na slovenských univerzitách
CAE – Certificate in Advanced English (C1) – je jedným
z predpokladov pri zápise na väčšinu britských univerzít
CPE – Certificate of Proficiency in English (C2) – najvyšší
stupeň Cambridgeských skúšok
Štruktúra skúšok:
FCE

CAE

CPE

Čítanie a používanie
angličtiny

75 minút

90 minút

90 minút

Písanie

80 minút

90 minút

90 minút

Počúvanie

40 minút

40 minút

40 minút

Hovorenie

14 minút

15 minút

16 minút

Časť/trvanie

Poplatok: FCE 178 eur, CAE 190 eur, CPE 199 eur (neskorá
registrácia + 35 eur).
Skúšky sa konajú 3-krát ročne (marec, jún a november/
december). Testovacie centrá na Slovensku: Banská Bystrica,
Banská Štiavnica, Bratislava, Košice, Nitra, Rimavská Sobota,
Trenčín, Trnava, Žilina. Nie všetky skúšky sa konajú vo všetkých
centrách. Termíny skúšok v roku 2015 sú zverejnené na stránke
Britskej rady: www.britishcouncil.sk/sites/britishcouncil.sk/files/
cambridge_english_exam_dates_2015.pdf
Registrácia: on-line na http://www.cambridgeenglish.org/
exams-and-qualifications/register-for-an-exam/ alebo v Britskej
rade (https://esolreg.britishcouncil.org/Slovakia)
Výsledky sú zverejnené spravidla štyri týždne po písomnej
časti skúšky. Certifikát je zasielaný približne dva mesiace po
zverejnení výsledkov.

Výsledky skúšky TOEFL
a stupne Európskeho referenčného rámca CEF
TOEFL

CEF
B1

B2

C1

Reading
(0 – 30 bodov)

8 – 21

22 – 27

28 – 30

Listening
(0 – 30 bodov)

13 – 20

21 – 25

26 – 30

Speaking
(0 – 30 bodov)

19 – 22

23 – 27

28 – 30

Writing
(0 – 30 bodov)

17 – 20

21 – 27

28 – 30

Celkovo
(0 – 120 bodov)

57 – 86

87 – 109

110 – 120

B1 – stredne pokročilý/Intermediate
B2 – stredne pokročilý/Upper-Intermediate
C1 – pokročilý/Advanced

Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky
Spoločný európsky referenčný rámec pre jazyky (The Common
European Framework of Reference for Language, CEFRL alebo
CEF) je systém opisu úrovne jazykovej spôsobilosti, ktorého úlohou
je štandardizácia názvov úrovní spôsobilosti, ako aj propagácia
medzinárodnej akademickej a profesionálnej mobility.
Predstavuje systém, ktorého cieľom je vytvorenie rámca
umožňujúceho porovnávanie rôznych systémov hodnotenia,
testov a opisov úrovní. V praxi to znamená, že testujúci (učitelia,
firmy, univerzity) môžu CEFRL/CEF využiť na porovnanie znalostí
testovaného v ľubovoľnom jazyku.
CEFRL/CEF opisuje schopnosti čítania, písania, počúvania
a rozprávania v každom jazyku. Rámec je rozdelený na 6 úrovní,
ktoré tvoria 3 skupiny:
A1 – A2 (základná úroveň)
B1 – B2 (úroveň samostatnosti)
C1 – C2 (úroveň pokročilosti)
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IELTS (International English Language Testing System)
Bližšie informácie: www.ielts.org
Vyžadujú ho mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej
Británii, Austrálii, Novom Zélande a Kanade.
Poplatok: 194 eur
IELTS má dva moduly: IELTS Academic a IELTS General
Training.
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Prihlasovanie: 5 týždňov pred testom:
www.britishcouncil.org/slovakia-exams-ielts.htm.
Výsledok testu je 13. deň po skúške.

Francúzsky jazyk
DELF (Diplôme ďétudes en langue française),
DALF (Diplôme approfondi de langue française)

Okrem testu Nemčina ako cudzí jazyk (TestDaF) existujú aj
ďalšie certifikáty z nemeckého jazyka, ako napríklad skúšky
Goetheho inštitútu alebo Rakúsky jazykový diplom. Majú viacero
úrovní, upozorňujeme na tie, ktoré akceptujú vysokoškolské
inštitúcie v nemecky hovoriacich krajinách.

Skúšky z nemeckého jazyka Goetheho inštitútu
Bližšie informácie: www.goethe.de
Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom
– GDS – doklad o kvalifikovanom ovládaní nemeckého jazyka.
Skúška oprávňuje na štúdium na nemeckých vysokých školách.
Skúška trvá približne 195 minút, skladá sa z troch častí: čítanie
(Lesen, 80 minút), počúvanie (Hören, 35 minút), písanie
(Schreiben, 80 minút).
Poplatok: 174 eur. Skúšky sa konajú spravidla každý druhý
mesiac. Testovanie na Slovensku: Bratislava (Goethe inštitút)

Bližšie informácie: www.ciep.fr, http://ifb.ambafrance-sk.org/
Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky
a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných
kandidátov. Pri všetkých úrovniach sa preverujú 4 jazykové
kompetencie uchádzača: porozumenie písaného a hovoreného
textu, ústny a písomný prejav.
Poplatok: od 80 do 120 eur podľa stupňa úrovne (B1 – C2)
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Banská Bystrica, Košice
Skúšky sa konajú spravidla 3-krát ročne (február, jún,
november). Aktuálne termíny sú 1. až 5. júna (prihlasovanie od
18. do 22. mája) a 2. až 6. novembra (prihlasovanie od 19. do
23. októbra).
Prihlasovanie: Francúzsky inštitút v Bratislave
(http://ifb.ambafrance-sk.org/), Francúzska aliancia
v Banskej Bystrici (www.afbb.sk), Francúzska aliancia
v Košiciach (www.afke.sk)

Nemecký jazyk
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)

Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka
(Österreichisches Sprachdiplom) – ÖSD Zertifikat
Bližšie informácie: www.osd.at, www.oesterreichinstitut.sk
Doklad o ovládaní nemeckého jazyka určený (aj) pre záujemcov
o štúdium na vysokých školách v nemecky hovoriacich
krajinách. Prehľad vysokých škôl/univerzít v Rakúsku, Nemecku,
Švajčiarsku a Taliansku (Južné Tirolsko), ktoré akceptujú ÖSD
(B1, C1, C2) je zverejnený na stránke www.osd.at v časti

Bližšie informácie: www.testdaf.de

ÖSD-Prüfungen/Anerkennungen.

Štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje pokročilú
úroveň znalostí nemeckého jazyka a je oficiálne uznávaným
dokladom oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole
v Nemecku.

Skúška sa skladá zo štyroch častí: čítanie s porozumením
(Leseverstehen, 90 minút), počúvanie s porozumením
(Hörverstehen, 40 minút), písanie (Schreiben, 90 minút)
a hovorenie (Sprechen, 15 až 20 minút).

Test je zložený zo štyroch častí:
Čítanie: 60 minút
Počúvanie: 40 minút
Písomný prejav: 60 minút
Ústny prejav: 30 minút

Poplatok: od 120 do 145 eur podľa úrovne (v jednotlivých
skúšobných centrám môže byť rôzna). Skúška sa koná
niekoľkokrát ročne, v Bratislave aktuálne 20. júna 2015
(uzávierka prihlášok je 4 týždne pred termínom skúšky).
Termíny a testovacie centrá sú zverejnené na stránke
www.osd.at, časť Prüfungsorte und Termine.

Test sa koná 6-krát ročne, testovacie centrá na Slovensku sú
v Bratislave a v Nitre. Aktuálne termíny: 22. apríl (prihlasovanie
do 25. marca), 9. jún (prihlasovanie do 12. mája) a 15. júl
(prihlasovanie do 17. júna).
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Téma/Štandardizované vedomostné a jazykové testy
Španielsky jazyk

Vybrané skúšky z iných jazykov

DELE (Diplomas de Español como Lengua

Český jazyk

Bližšie informácie: http://diplomas.cervantes.es

Certifikovaná zkouška z češtiny pro cizince CCE
(Czech Language Certificate Exam)

Extranjera, Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka)
Diplomy sú oficiálne, medzinárodne uznávané certifikáty
osvedčujúce stupeň znalosti španielskeho jazyka, ktoré udeľuje
Cervantesov inštitút (Instituto Cervantes) v mene španielskeho
ministerstva školstva.
Testy sa skladajú z viacerých častí. Najvyššia úroveň C2 sa
skladá z troch: Použitie jazyka, čítanie a počúvanie
s porozumením (Uso de la lengua, comprensión de lectura
y auditiva; 105 minút), Integrované zručnosti: počúvanie,
čítanie a písomný prejav (Destrezas integradas: comprensión
auditiva y de lectura y expresión e interacción escritas; 150
minút) a Integrované zručnosti: čítanie s porozumením a ústny
prejav a interakcia (Destrezas integradas: comprensión de
lectura y expresión e interacción orales; 50 minút vrátane 30
minút príprava).
Poplatok: od 57 do 83 eur podľa stupňa úrovne (B1 – C2)
Skúška sa koná 4-krát ročne. Na všetky termíny v roku 2015 sa
začne prihlasovanie 16. februára. Aktuálne termíny sú 17. apríl
(prihlasovanie do 11. marca), 22. máj/23. máj (prihlasovanie do
8. apríla) a 17. júl (prihlasovanie do 10. júna)
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Banská Bystrica, Nitra,
Prešov, Žilina (nie v každom centre je skúška vo všetkých
termínoch)
Kontakty na testovacie centrá:
http://bratislava.cervantes.es/sk/diplomy/centra_dele.htm

Skúšku uznávajú niektoré české vysoké školy (ich zoznam je na
http://ujop.cuni.cz/zkouska/informace/certifikovana-zkouskaz-cestiny-pro-cizince-cce#uznavani-zkousky), spravidla sa
vyžaduje úroveň B1 a B2.
Skúška sa skladá z viacerých častí: čítanie s porozumením,
počúvanie s porozumením, gramaticko-lexikálny test, písanie
a ústna časť.
Poplatok: 3 300 Kč (B1), 3 500 Kč (B2), 3 800 Kč (C1).
Testovacie centrum je v Prahe (Ústav jazykové a odborné
přípravy) niekoľkokrát do roka. Skúšobné centrá sú aj
v Nemecku, Rakúsku, Taliansku, Rusku a na Ukrajine.
Ich prehľad s termínmi konania skúšok sú zverejnené na
http://ujop.cuni.cz/zkouska/certifikovana-zkouska-z-cestiny-procizince-cce
Čínsky jazyk
HSK Chinese Proficiency Test (Hanyu Shuiping Kaoshi)
Štandardizovaný test pre stanovenie úrovne čínskeho jazyka
cudzincov.
Poplatok: 15 – 40 eur
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Prihlasovanie: Konfuciov inštitút – www.konfucius.sk
Bližšie informácie: www.chinesetest.cn
Test of Chinese as a Foreign Language (TOCFL)

Taliansky jazyk
C.I.L.S. (Certificazione di Italiano come Lingua

Straniera, Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka
ako cudzieho jazyka)

Taiwanský štandardizovaný test čínštiny ako cudzieho jazyka.
Odporúča sa uchádzačom, ktorí chcú na taiwanských vysokých
školách študovať programy v čínštine, ako aj uchádzačom
o štipendiá taiwanskej vlády (na štúdium v čínštine).
Testovacie centrá sú aj v niektorých európskych krajinách
(www.sc-top.org.tw/english/oversea.php)

Bližšie informácie: http://cils.unistrasi.it,
www.iicbratislava.esteri.it (Ako sa učiť po taliansky >
Certifikáty)

Bližšie informácie: www.sc-top.org.tw/english/eng_index.php,
www.tw.org/tocfl/

Osvedčenie udeľuje Universita per Stranieri di Siena na základe
dohody s Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky.
Stupeň Livello Due/B2 umožňuje zápis na talianske univerzity.

Holandský jazyk

Poplatok: od 50 do 90 eur podľa stupňa úrovne.
Skúška sa koná spravidla 3-krát ročne. Aktuálne termíny sú
11. júna (zápisy do 30. apríla) a 3. decembra (zápisy do
21. októbra). Výsledky skúšky sú zverejnené do 3 mesiacov od
jej absolvovania, certifikáty sú zasielané približne mesiac od
vyhlásenia výsledkov.

Certificaat Nederlands als Vreemde Taal
Certifikát z holandčiny ako cudzieho jazyka, stupeň Educatief
Startbekwaam je určený záujemcom o vysokoškolské štúdium.
V roku 2015 je skúška v termíne od 1. do 15. mája,
prihlasovanie je do 20. marca.
Bližšie informácie: www.cnavt.org
Japonský jazyk
JLPT (Japanese-Language Proficiency Test)
Medzinárodný certifikát potvrdzujúci znalosť japonského jazyka
Testovanie: Brno (Česká republika – www.japancenter.cz),
Budapešť (Maďarsko), Varšava (Poľsko), Kyjev (Ukrajina)
spravidla dvakrát ročne, v júli a v decembri
Bližšie informácie: www.jlpt.jp/e/index.html
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Téma/Štandardizované vedomostné a jazykové testy
Poľský jazyk

Slovinský jazyk

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
(Certifikát z poľštiny ako cudzieho jazyka)

Izpit iz znanja slovenščine (skúška zo slovinského
jazyka)

Certifikát akceptujú niektoré poľské vysoké školy. Uchádzači
nemusia absolvovať prípravný jazykový kurz pred začatím
štúdia. Od záujemcov o štúdium umeleckých a športových
odborov sa spravidla vyžaduje úroveň B1, ostatných odborov
spravidla úroveň B2.

Certifikát zo slovinského jazyka má tri úrovne B1 (osnovni),
B2 (srednji) a C1 (visoki). Od uchádzačov o štúdium na prvom
stupni vysokoškolského štúdiu sa spravidla vyžaduje úroveň
B2. Skúšky organizuje Izpitni center Centra za slovenščino kot

Skúška sa koná niekoľkokrát do roka.
Poplatok: 60 eur (B1), 80 eur (B2), 100 eur (C2) + 20 eur za
certifikát (platia iba úspešní kandidáti).

drugi/tuji jezik.

Poplatok: 137,25 eur (individuálny test 413,78 eur)
Bližšie informácie: http://www.centerslo.net, časť Izpitni center

Bližšie informácie: http://www.certyfikatpolski.pl/
Švédsky jazyk
Tisus – Test i svenska för universitets- och

Ruský jazyk
TRKI (Тестирование пo русскому языкy как иностранномy),
používa sa aj skratka TORFL (Test of Russian as a Foreign

Language)

Medzinárodný test pod gesciou ruského ministerstva školstva
a vedy. Certifikát TRKI-1 (stredná úroveň) sa akceptuje pri
zápise na vysoké školy, na získanie bakalárskeho
a magisterského titulu je potrebný TRKI-2 (pokročilá úroveň)
Poplatok: od 50 do 120 eur podľa úrovne
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Bližšie informácie: Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave
– www.rcvkba.sk, www.philol.msu.ru/~testcenter/,
www.rudn.ru/fpkp/programs

högskolestudier

Test Tisus (Švédčina pre vysokoškolské a univerzitné štúdium)
je skúška, ktorú akceptujú švédske univerzity. Skladá sa z troch
častí: čítanie (75 minút), písanie (150 minút) a hovorenie (30
minút). Skúška sa koná raz ročne. V roku 2015 bude 5. mája,
prihlasovanie je do 27. marca.
Bližšie informácie: http://www.su.se/svefler/tisus
Turecký jazyk
TYS – Türkçe Yeterlik Sınavı/Turkish Proficiency Exam
Skúška z tureckého jazyka, ktorú akceptujú všetky turecké
univerzity. Skúšku organizuje trikrát ročne Inštitút Junusa
Emreho, ktorý má kultúrne centrá v 28 krajinách. Skúška sa
skladá zo štyroch častí: čítanie, písanie, počúvanie, hovorenie.
Bližšie informácie: www.turkcesinavi.com/,
http://yee.org.tr/turkiye/en/turkce-yeterlik-sinavi
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Akcia Rakúsko – Slovensko/Vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Akcia Rakúsko – Slovensko,
spolupráca vo vede a vzdelávaní
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi
Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je financovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo Rakúskej
republiky.
Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium. Päť členov grémia menuje slovenský minister školstva, vedy, výskumu a športu
a päť členov rakúsky minister pre vedu, výskum a hospodárstvo.

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
(uzávierka žiadostí je on-line na www.scholarships.at a zároveň v papierovej forme v SAIA, n. o.)
Oprávnený uchádzač Podmienky v čase podávania žiadosti
štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace)

AKCIA hradí
uzávierka: 15. marec 2015, 15. október 2015

● študent 2. stupňa VŠ ● uchádzač musí mať stanovenú tému diplomovej práce
● akceptačný list
● dve odporúčania (z toho jedno od školiteľa)

štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov)
● doktorand

uzávierka: 15. marec 2015, 15. október 2015

● vek do 35 rokov
● akceptačný list
● dve odporúčania (z toho jedno od školiteľa)

štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiace)
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● mesačné štipendium 940 eur
● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť
● štipendista je oslobodený od
poplatkov za štúdium
uzávierka: 15. marec 2015, 15. október 2015

● vysokokvalifikovaný postdoktorand s titulom PhD.
(alebo ekvivalent), bez habilitácie, od udelenia titulu PhD.
neuplynulo viac ako 10 rokov
● pozývací list
● zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú činnosť

štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie

štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand

● mesačné štipendium 800 eur
● cestovné náklady do miesta
a späť
● štipendista je oslobodený od
poplatkov za štúdium

● odporúčanie od vysokoškolského učiteľa vítané (v prípade
doktoranda od školiteľa)
● v roku 2015 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi
zo spoločensko-vedných odborov

Formuláre k žiadosti o štipendium
(na stiahnutie na www.aktion.saia.sk)
Akceptačný/pozývací list

(Betreuungszusage)
Odporúčanie

Doklad o jazykových znalostiach nemčiny
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● mesačné štipendium 1 500 eur

uzávierka: priebežne
● štipendium 90 eur/deň

uzávierka: 15. marec 2015
● štipendium 115 eur/týždeň
● náklady na letný kurz
● ubytovanie

Akcia Rakúsko – Slovensko/Vysokoškolské štúdium v Rakúsku
Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
(uzávierka žiadostí je on-line na www.aktion.saia.sk a zároveň v papierovej forme v SAIA, n. o.)
Oblasti podpory

Ciele

I. Spolupráca mladých výskumníkov

uzávierka: 30. marec 2015, 15. máj 2015, 15. október 2015

● nadviazanie novej vedeckej spolupráce
● spoločné aktivity a výmena skúseností medzi doktorandmi, ktorí sa venujú
rovnakej alebo podobnej dizertačnej téme
● spoločné aktivity vedúce k habilitácii
II. Doktoráty pod dvojitým vedením

Novinka v roku 2015

uzávierka: 30. marec 2015, 15. máj 2015, 15. október 2015

Podporené budú nasledujúce aktivity:
● mobilitné výdavky na spoločné stretnutia doktorandov a školiteľov (s cieľom
výmeny podnetov/konzultácií alebo vykonania experimentu/výskumného zámeru)
● aktívna účasť doktorandov na tematických vedeckých konferenciách
(predovšetkým medzinárodných)
● organizácia odborných, resp. tematických kolokvií pre doktorandov s možnosťou
výmeny skúseností medzi doktorandmi s podobnou témou (takéto kolokviá by
mali byť prístupné aj iným doktorandom z oboch krajín)
● mobilitné výdavky pre medzinárodných hodnotiteľov – ak nie je možné použiť
prostriedky domácej inštitúcie a účasť takýchto hodnotiteľov jednoznačne
prispeje k zvyšovaniu vedeckej kvality dizertačnej práce

III. Organizácia rakúsko-slovenských doktorandských školení

uzávierka: 30. marec 2015

Školenia môžu byť zamerané na:
● prezentačné a komunikačné zručnosti pri prezentácii vlastnej vedeckej práce
● odborné témy
● prípravu a realizáciu vedeckých kooperačných projektov, resp. mobilitných
projektov (napr. vypracovanie projektovej žiadosti, projektový manažment,
zúčtovanie projektu a pod.)
Prioritne budú podporené také projekty, ktoré v sebe zahŕňajú oba komponenty
(teda zlepšenie odborných znalostí a zároveň zlepšenie zručností v oblasti soft
skills).
IV. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
uzávierka: 30. marec 2015, 15. máj 2015, 15. október 2015
● organizácia bilaterálnych jazykových kurzov, v rámci ktorých sa slovenskí študenti
učia po nemecky a rakúski študenti po slovensky.
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Akcia Rakúsko – Slovensko/Vysokoškolské štúdium v Rakúsku

Vysokoškolské štúdium v Rakúsku
Rakúska republika
Republik Österreich/Republic of Austria
Rozloha: 83 854 km2
Hlavné mesto: Viedeň (Wien/Vienna)
Administratívne územné členenie: 9 spolkových krajín:
Viedeň, Dolné Rakúsko, Burgenland, Horné Rakúsko, Štajersko,
Korutánsko, Salzbursko, Tirolsko, Vorarlberg
Na rakúskych univerzitách študuje približne 300-tisíc
študentov, z nich vyše 1 500 je občanov Slovenskej
republiky. Podľa databázy uni:data – Zahlen und Fakten zum
Hochschulbereich najviac slovenských občanov študuje
vo Viedni – na Viedenskej univerzite, na Ekonomickej
univerzite a Technickej univerzite.
Počet študentov rakúskych univerzít
február 2013 február 2014
spolu

299 355

298 527

občania Rakúska

220 960

218 292

občania krajín EÚ

53 660

55 077

občania SR

1 558

1 533

1 461

1 431

- z nich na riadnom štúdiu

Vysokoškolské vzdelanie v Rakúsku poskytuje niekoľko typov
vysokoškolských inštitúcií:
 univerzity (Universitäten),
 lekárske univerzity (Medizinische Universitäten),
 umelecké univerzity (Universitäten der Künste),
 odborné vysoké školy (Fachhochschulen),
 pedagogické akadémie (Pädagogische Akademien),
 súkromné vysoké školy (Private Universitäten).
V Rakúsku sa platí školné 363,36 eur/semester (občania
Rakúska a krajín EÚ) a 726,72 eur/semester (občania tretích
krajín).
Občania krajín EÚ zapísaní na riadne bakalárske, magisterské
a doktorandské štúdium však školné platia iba v prípade, ak
prekročili dĺžku štúdia o dva semestre. Študenti zapísaní iba na
niektoré prednášky (Außerordentliche Studierende) platia školné
363,36 eur/semester bez ohľadu na krajinu pôvodu.

Občania Slovenskej republiky na rakúskych univerzitách
február 2013 február 2014
Universität Wien

791

784

Universität Graz

31

31

Universität Innsbruck

33

35

Medizinische Universität Wien

26

30

Medizinische Universität Graz

4

4

Medizinische Universität Innsbruck

4

3

33

29

Technische Universität Wien

174

167

Technische Universität Graz

18

19

4

6

Universität für Bodenkultur Wien

33

26

Veterinärmedizinische Universität
Wien

11

11

303

311

Universität Linz

17

20

Universität Klagenfurt

10

10

Universität für angewandte Kunst
Wien

14

Universität für Musik und darstellende
Kunst Wien

Universität Salzburg

Montanuniversität Leoben

Wirtschaftsuniversität Wien

Universität Mozarteum Salzburg
Universität für Musik und darstellende
Kunst Graz
Universität für künstlerische und
industrielle Gestaltung Linz
Akademie der bildenden Künste Wien
Universität für Weiterbildung Krems
spolu

Na portáli Rakúskej výmennej služby je zverejnená interaktívna
mapa rakúskych univerzitných miest.
Rakúske univerzity v najznámejších rankingoch
Academic Ranking of World Universities (ARWU)
a QS University Rankings 2014
ARWU

QS

Universität Wien
www.univie.ac.at

151-200

156

Medizinische Universität Wien
www.meduniwien.ac.at

201-300

Universität Innsbruck
www.uibk.ac.at

201-300

Medizinische Universität Graz
www.meduni-graz.at

401-500

11

Karl-Franzens-Universität Graz
www.uni-graz.at

401-500

411-420

27

23

Technische Universität Wien
www.tuwien.ac.at/

401-500

246

3

4

21

18

2

3

15

14

14

14

1 558

1 533

288

Johannes Kepler Universität Linz
www.jku.at

551-600

Alpen-Adria-Universität Klagenfurt
www.uni-klu.ac.at

701+

Universität Salzburg
www.uni-salzburg.at

701+

Zdroj: www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2014/Austria.html
www.topuniversities.com/where-to-study/region/europe/top-universities-europe
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Akcia Rakúsko – Slovensko/Vysokoškolské štúdium v Rakúsku
Vysokoškolské štúdium je trojstupňové. Väčšina rakúskych
univerzít a odborných vysokých škôl ponúka bakalárske
programy (6 až 8 semestrov), magisterské programy
(2 až 4 semestre) a doktorandské štúdium (najmenej
6 semestrov). Okrem toho vysoké školy ponúkajú
diplomové programy (8 až 10 semestrov) a doktorandské
študijné programy (4 semestre).

Škola môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie
písomnej a ústnej skúšky z nemeckého jazyka. Uchádzači
o magisterské štúdium predkladajú namiesto maturitného
vysvedčenia bakalársky diplom. Prijatie na umelecké univerzity
je podmienené úspešným absolvovaním talentových skúšok.
Odborné vysoké školy vyžadujú od uchádzačov o štúdium
absolvovanie prijímacích skúšok.
Slovensko má s Rakúskom podpísané Memorandum
porozumenia o odporúčaní k vzájomnému uznávaniu kvalifikácií
v oblasti vysokého školstva, ktoré má odporúčací charakter.
Akademický rok sa delí na dva semestre, zimný a letný. Na
univerzitách trvá semester 4 mesiace, na odborných školách
4 až 6 mesiacov. Na univerzitách sa akademický rok začína
1. októbra a končí sa 30. septembra. Na odborných školách sa
začína medzi 1. septembrom a 10. októbrom, o konci rozhodujú
samotné školy, spravidla je to zároveň so začiatkom ďalšieho
akademického roka.

Informácie o štúdiu v Rakúsku pre cudzincov záujemcovia nájdu na
portáli www.migration.gv.at.

Slovenskí študenti sú na štúdium na rakúskych univerzitách
prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita
však môže v bakalárskych programoch v odboroch biológia,
medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné
lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika
a komunikačné vedy podmieniť prijatie na štúdium
absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom študentov
najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia.
Uzávierka podávania prihlášok pre uchádzačov z Rakúska
a z krajín EÚ/EHP na štúdium v zimnom semestri je v októbri,
v letnom semestri v marci (presný termín uzávierky prihlášok
si je potrebné overiť na príslušnej univerzite, termíny bývajú
zverejnené na viacerých portáloch, napríklad
http://www.studienbeginn.at).

Priemerné náklady na pobyt (ubytovanie, strava, výdavky
súvisiace so štúdiom a voľnočasovými aktivitami) sú mesačne
800 eur. Bližšie informácie na www.oead.at (Tipps zu Recht &
Praxis/Allgemeines und Nützliches/Lebenshaltungskosten).

Zaujímavé webové stránky

www.bmwfw.gv.at – Spolkové ministerstvo pre vedu, výskum
a hospodárstvo/Bundesministerium für Wissenschaft, Forschung

und Wirtschaft

www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska výmenná služba
www.fhf.at – zoznam odborných vysokých škôl

(Fachhochschulen)

www.privatuniversitaeten.at – zoznam súkromných univerzít
www.grants.at – databáza štipendií
www.studyguide.at – zoznam univerzít, vysokých škôl
a umeleckých vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať
podľa odborov
www.help.gv.at – pomocník pri vybavovaní náležitostí na pobyt
a prácu v Rakúsku (bývanie, pobyt, prihlásenie, sobáš a pod.).
www.osd.at – Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka
– ÖSD

Študentom, ktorí začali svoje štúdium na Slovensku, môže
rakúska škola uznať niektoré skúšky.

Najstaršou nepretržite pôsobiacou univerzitou v nemecky
hovoriacich krajinách je Viedenská univerzita, ktorú v roku 1365
založil vojvoda Rudolf IV. Habsburský, zvaný Zakladateľ
(der Stifter). V súčasnosti má takmer 90-tisíc študentov a je
najväčšou rakúskou vzdelávacou a výskumnou inštitúciou.
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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: 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
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/

Granty Európskej výskumnej rady (ERC Consolidator Grants)
Uzávierka: 12. marec 2015

ERC Consolidator Grants sú určené pre vynikajúcich skúsených výskumných pracovníkov, ktorí majú 7 až 12 rokov výskumnej
praxe od získania titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu), dosiahli významné vedecké úspechy, majú pred sebou sľubnú
výskumnú kariéru a predkladajú excelentný výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej
organizácii sídliacej v členskom štáte EÚ, asociovanej krajine, alebo jednej z Medzinárodných európskych záujmových
organizácií.
Žiadosť podáva výskumník v spolupráci a v mene prijímajúcej inštitúcie. Bližšie informácie o procese
podávania návrhu projektu sú zverejnené na: http://erc.europa.eu/consolidator-grants.
Aktuálna výzva: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2015-cog.html
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Štipendiá EMBO na 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 EMBO na krátkodobý výskumný pobyt

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 Stredoškoláci do sveta
Uzávierka: 10. marec 2015
Grantový program podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou,
a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na
škole obdobného zamerania v zahraničí. V rámci grantového programu budú poskytované granty maximálne do výšky
1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami,
stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi...) alebo so štúdiom na škole
obdobného typu na polrok alebo celý školský rok alebo celý školský rok.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 26. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne

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

3 týždne

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

Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.
Štipendiá BEWARE Academia pre výskumníkov na belgických univerzitách (s vyučovacím jazykom francúzskym)
Uzávierka: 3. apríl 2015

BEWARE Fellowships (Belgium Wallonia Research) sú určené výskumníkom s titulom PhD. alebo minimálne 4 rokmi skúseností

vo výskume na 18- až 36-mesačný výskumný pobyt na univerzitách s vyučovacím jazykom francúzskym vo Valónskom regióne
Belgického kráľovstva. Pobyty sa realizujú v partnerstve s valónskymi spoločnosťami (6 mesiacov stáže sa uskutočňuje v
spoločnosti). Výskumný projekt musí preukázať inovatívne aspekty a/alebo umožniť transfer technológií.
Bližšie informácie: http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/ressources/programmes/cofund-beware-fellowships.html
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 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 19. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.
Akceptačný list vítaný.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský
alebo ruský jazyk (základy).

 CYPRUS
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva, vedy, mládeže a športu medzi Ministerstvom
školstva SR a Ministerstvom školstva a kultúry Cyperskej republiky
Uzávierka: 24. február 2015 (odborné štúdium) a priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk
 krátkodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)
 dlhodobé odborné štúdium (v oblastiach ako manažment, turizmus alebo v inej oblasti)

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

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

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

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

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

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 17. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom.
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AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 1. apríl 2015
Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems –
AIPES) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na medzinárodný letný kurz v oblasti politickej ekonómie
v anglickom jazyku v Prahe.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes
Akadémia vied Českej republiky
Uzávierka: 28. február a 31. august 2015 (Fellowship J. Dobrovského), priebežne (Fellowship J. E. Purkyně)
 Fellowship Josefa Dobrovského

Cieľom štipendia je podpora českých štúdií formou krátkodobých študijných pobytov mladých zahraničných výskumníkov
(spravidla do 35 rokov) v ústavoch AV ČR, ktorí pre svoju vedeckú prácu potrebujú študovať v Českej republike tamojšie
historické, kultúrne, umelecké, jazykové, geografické a prírodné reálie.
Bližšie informácie: http://data.avcr.cz/veda_a_vyzkum/oceneni/podpora-excelence/fellowship-josefa-dobrovskeho/
 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov

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

 ČÍNA
Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 16. marec 2015
Hongkonská Lingnan University ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships. O štipendium sa môžu
uchádzať absolventi stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným vysvedčením + minimálne
1 650 bodov v teste SAT I), študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník) a absolventi uznávaných
univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom
a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho polovice).
Bližšie informácie: www.ln.edu.hk/admissions/da/intl

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka
Uzávierka: 1. marec 2015

Danish Summer Language Scholarship sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí sa
chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.

Bližšie informácie: http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-culturalagreements-programme/danish-summer-language-scholarships

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 6. marec 2015 (okrem krátkodobého vedeckého pobytu, ktorý má uzávierku priebežne, 5 mesiacov pred začatím
pobytu) on-line na www.granty.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.
 3- až 5-mesačný študijný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.
 3- až 5-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list.
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 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list.
 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka)

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

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. marec 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. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

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

Štipendiá na 10-mesačný študijný pobyt sú určené slovenským študentom minimálne vo 4. ročníku vysokoškolského štúdia,
ktorí ovládajú francúzsky jazyk slovom i písmom. Záujemca o Master 2 si musí sám vybrať francúzsku univerzitu a štúdium,
ktoré chce absolvovať. Súčasťou výberu je pohovor (apríl 2015), do ktorého treba predložiť korešpondenciu
s francúzskou univerzitou alebo predbežné potvrdenie o prijatí.
 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

Štipendiá na 1- až 3-mesačný pobyt sú určené študentom alebo výskumným pracovníkom, ktorí už začali doktorandské
štúdium. Záujemca o vedecké štipendium si musí sám vybrať miesto pobytu vo Francúzsku a nadviazať potrebné kontakty
na získanie pozývacieho listu.
 štipendiá na doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle de thèse)

Štipendiá sú určené pre mladých slovenských záujemcov o doktorandské štúdium, ktorí by chceli uskutočniť svoj doktorát
súčasne vo Francúzsku aj na Slovensku. Štúdium prebieha obyčajne šesť mesiacov vo Francúzsku a šesť mesiacov na
Slovensku počas 3 rokov. V priebehu troch pobytov vo Francúzsku bude doktorand poberať štipendium francúzskej vlády.
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou
Uzávierka: 24. marec 2015 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom narodeným po 1. januári 1974.
Nie je možné poberať ho spolu s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych
verejných univerzít a zo zoznamu schválených postgraduálnych študijných programov.
 letný kurz modernej gréčtiny

Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester),
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom narodeným
po 1. januári 1974.
 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo
francúzskeho jazyka.
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 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka.
Zoznam kurzov je zverejnený na http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz
spadá do štipendijného programu ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť,
vreckové, príspevok na knihy a študijnú cestu.
Ročný kurz hindského jazyka
Uzávierka: 24. február 2015 on-line na www.granty.saia.sk
Ročný kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre (http://khsindia.org/) je určený záujemcom o štúdium
hindského jazyka. Uchádzač o štipendium musí mať 12 rokov ukončenej školskej dochádzky, vek od 21 do 35 rokov, dobrú
znalosť angličtiny a základy hindského jazyka (jazyková úroveň A2). Prijímajúca strana poskytuje mesačné štipendium,
jednorazový príspevok na knihy, spiatočnú letenku, dopravu z letiska do Agry. Štipendisti sú povinne ubytovaní v hosteli,
v ktorom sa podáva výlučne vegetariánska strava.

 IZRAEL
Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2015

Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom, spravidla desať na ročný výskumný

pobyt na rôznych univerzitách vo svete a desať na Telavivskej univerzite v Izraeli. Výskumné pobyty sú zamerané na tri oblasti
– minulosť, prítomnosť a budúcnosť, pričom témy sú vyhlasované na každý rok. V roku 2015 sú témy: Minulosť – Načítanie
minulosti: Historici a ich zdroje; Prítomnosť – Informačná revolúcia; Budúcnosť – Bioinformatika.
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org/scholarship-applications

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

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_long_2014.html
 Posdoktorandské štipendiá pre výskumníkov – krátkodobé (Gaikokujin Tokubetsu Kenkyuin; Obei-Tanki)

http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/fy2014/appli_short_2014.html
Žiadosti sa podávajú buď prostredníctvom japonskej prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre
Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied (Odbor medzinárodnej spolupráce Úradu SAV).
Bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english, www.oms.sav.sk
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 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá QuantCorps pre absolventov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania a doktorandov
Uzávierka: 11. apríl 2015
Spoločnosť HE2RO (Health Economics and Epidemiology Research Office) ponúka absolventom 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania a doktorandom možnosť podieľať sa na výskumných aktivitách a výskumných projektoch pod dozorom skúsených
výskumných pracovníkov zo spoločnosti HE2RO a vysokoškolských učiteľov/výskumných pracovníkov z Bostonskej univerzity a
Witwatersrandskej univerzity v Johanesburgu. Štipendisti získajú skúsenosti v oblasti epidemiológie, ekonómie zdravotníctva,
analýzy dát a analýzy zdravotníckej politiky. Výskumný pobyt pomôže štipendistom v ich odbornom raste. Uchádzači musia mať
ukončený minimálne 2. stupeň vysokoškolského vzdelávania v oblasti verejného zdravotníctva, ekonómie, verejnej politiky alebo
príbuzného odboru. Požadované sú skúsenosti v oblasti epidemiológie, bioštatistiky a/alebo ekonómie zdravotníctva. Štipendijný
pobyt trvá 12 mesiacov (s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov). Nástup na pobyt je od júla 2015.
Bližšie informácie: www.heroza.org/opportunities/fellowship-opportunities

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 5. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list
je vítaný.
 3- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 LITVA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 10. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom, vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú litovský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa
akceptačný list.

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2015 (študijné a výskumné pobyty), 4. máj 2015 (letná škola)
Lotyšské štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa. Štipendium je určené na pokrytie životných
nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 500 eur pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania
a 670 eur pre doktorandov. Študenti získajú štipendium na maximálne 10 mesiacov, doktorandi na 11 mesiacov. Prijímajúca
vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si hradia cestovné náklady
a náklady spojené so zdravotným poistením.
 výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov

Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho výška je 30 eur na deň, štipendista dostane aj príspevok
na ubytovanie, maximálne 300 eur mesačne. Štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným
poistením.
 letná škola

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

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

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

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

 MALAJZIA
Malajzijské medzinárodné štipendium MIS na celé postgraduálne a postdoktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2015
Program malajzijskej vlády Malaysia International Scholarship (MIS) poskytuje cudzincom štipendiá na celé postgraduálne
a postdoktorandské štúdium v Malajzii. Štipendium je určené absolventom 1. stupňa VŠ a študentom 2. stupňa VŠ (na
postgraduálne štúdium) do veku 40 rokov, a absolventom 3. stupňa VŠ do veku 45 rokov, s výbornou znalosťou anglického
jazyka (doloženie jazykového certifikátu TOEFL alebo IELTS podmienkou). Vyžaduje sa akceptačný list.
Bližšie informácie: https://biasiswa.moe.gov.my/INTER/index.php

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
Uzávierka: priebežne (od marca do augusta 2015 pre pobyty začínajúce sa od apríla 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
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 NEMECKO
Výskumné štipendiá Leibniz Association (DAAD)
Uzávierka: 16. marec 2015

Leibniz Association (www.leibniz-gemeinschaft.de/) v spolupráci s Nemeckou akademickou výmennou službou DAAD ponúkajú

štipendiá pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov z rôznych krajín sveta. Štipendisti môžu absolvovať 12-mesačný výskumný
pobyt v jednom z Leibnizových inštitútov (www.leibniz-gemeinschaft.de/institute-museen/alle-einrichtungen/). Uchádzať sa
môžu uchádzači, ktorí získali titul PhD. najviac pred dvomi rokmi. Požaduje sa výborná znalosť anglického jazyka, znalosť
nemeckého jazyka je vítaná.
Bližšie informácie: https://www.daad.de/medien/deutschland/stipendien/formulare/leibniz-announcement-2015.pdf
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.saia.sk a www.daad.de

 NÓRSKO
Semestrálne granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 15. marec 2015
Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. Granty sa
udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace.
Bližšie informácie: http://siu.no/eng/Grants-and-funding-for-students/Semester-Grants

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

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

2. stupňa VŠ

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

študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná znalosť poľského jazyka. Prednosť
majú slovakisti a polonisti.
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Nadácia Krzysztofa Skubiszewského – štipendiá a granty pre končiacich doktorandov a výskumných
pracovníkov,
Uzávierka: 7. apríl 2015

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego ponúka štipendium na ročnú stáž a grant na dvojmesačnú stáž na
Varšavskej univerzite alebo inej poľskej univerzite so zameraním na právo, politické vedy a súčasnú históriu.
Bližšie informácie: www.skubi.net/stypendium2015_en.html

 PORTUGALSKO
Štipendiá portugalskej vlády
Uzávierka: spravidla v marci (termíny on-line prihlasovania sú spravidla zverejnené koncom februára/začiatkom marca, 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,

 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

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

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

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

Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: 1 500 EUR/mes.
 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od
vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2015 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi
zo spoločenskovedných odborov.
 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)
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Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 30. marec 2015 on-line na www.aktion.saia.sk (priama linka: http://projekt.aktion.saia.sk)
 Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení
 Projekty na podporu doktorátov pod dvojitým vedením
 Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov
 Projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a postdoktorandov)

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 1. marec 2015 on-line na www.scholarships.at
 Štipendium Ernsta Macha

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

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

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu
má štipendista viacero výhod. Výška štipendia 1 040 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
Rakúska akadémia vied
Uzávierka: 15. marec 2015
 Cena Ignáca Liebena

Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním
na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom
doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku
– do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika,
Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award
 Štipendium Moritza Csákyho

Štipendium M. Csákyho vo výške 2 200 EUR udeľuje Rakúska akadémia vied mladým vedeckým pracovníkom s výskumnou
činnosťou v oblasti humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú významné vedecké úspechy.
Štipendium sa udeľuje na výskumný pobyt v Rakúsku. Uchádzač musí mať ukončené magisterské štúdium, vek do 40 rokov
a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko,
Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Ukrajina.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/
Európske fórum Alpbach – štipendiá na kongres a letnú školu
uzávierka: 31. marec 2015
V rámci Európskeho fóra Alpbach (EFA) sa každoročne uskutočňujú letné školy so zameraním na ekonómiu a európske
záležitosti. Študenti vysokých škôl do 30 rokov a učitelia vysokých škôl do 40 rokov získavajú v prípade úspešného výberu zľavu
zo školného (podrobnosti na webovej stránke fóra). Študenti VŠ a absolventi do 30 rokov sa môžu uchádzať o štipendium na
pobyt na fóre a sprievodných podujatiach. V roku 2015 sa fórum uskutoční od 19. augusta do 4. septembra.
Bližšie informácie: www.alpbach.org/en/efa15_en/organisation_en/scholarships-2/
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Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia

veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci
10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 62 500 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora
68 690 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 EUR. Program administruje
Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

 SLOVENSKO
Štipendiá Medzinárodnej školy The British International School Bratislava na 2-ročný program IBDP
Uzávierka: 27. február 2015
Medzinárodná škola The British International School Bratislava ponúka štipendium pre študentov 2. ročníka gymnázia
alebo strednej odbornej školy na 2-ročný program International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP. Nevyhnutnou
podmienkou na zaradenie do výberového konania je výborná znalosť anglického jazyka, keďže celé štúdium je v angličtine.
Štipendium je určené pre študenta so slovenskou národnosťou a trvalým pobytom na Slovensku.
Bližšie informácie: http://www.ibdp.sk/?page_id=93

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

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

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

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
Uzávierka: 2. marec 2015 (pre pobyty začínajúce sa v júli 2015)

The Fellowship Programme je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane
Slovenska). Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské
štúdium (titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania
ukončené univerzitné štúdium; počet rokov praxe v odbore definuje schému štipendia:
1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou predĺženia na druhý rok.
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
Univerzita v Ženeve – štipendium na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 15. marec 2015
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.
Bližšie informácie: www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Masters/ExcellenceMasterFellowships_en.html
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 ŠPANIELSKO
Andalucía Talent Hub Fellowship Programme – štipendiá pre výskumných pracovníkov
Uzávierka: 14. marec 2015
O štipendium na 24-mesačný výskumný pobyt na vybranej inštitúcii pridruženej ku Campus of International Excellence of
Andalucía (Andalucía Tech, CEIBiotic, CEIMar, ceiA3, CEI CamBio) sa môžu uchádzať absolventi doktorandského štúdia, ktorí
získali PhD. titul pred menej ako 10 rokmi.
K žiadosti o štipendium, ktorá sa podáva on-line na www.juntadeandalucia.es/economiainnovacionyciencia/talentia/, je
potrebné priložiť návrh výskumu, vedecký životopis a pozývací list prijímajúcej inštitúcie. Štipendium pokrýva cestovné
náklady, náklady spojené s výskumom, a ročný plat.
Bližšie informácie: www.juntadeandalucia.es

 ŠVÉDSKO
Program VINNMER Marie Curie Incoming pre výskumných pracovníkov
Uzávierka: 17. marec 2015
Program VINNMER Marie Curie Incoming podporuje mobility skúsených výskumných pracovníkov všetkých národností, ktorí
majú aspoň 4-ročné skúsenosti vo výskume a inštitucionálnu spoluprácu. Projekty môžu trvať 1 – 3 roky. Program administruje
švédska agentúra pre inovácie VINNOVA.
Bližšie informácie: http://www.vinnova.se/sv/Ansoka-och-rapportera/Utlysningar/Effekta/VINNMER-Marie-Curie-Incoming/

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2015
Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky).
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2015
Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk

 TALIANSKO
ENEA International Fellowship Programme 2015
Uzávierka: 13. marec 2015
Talianska Národná agentúra pre nové technológie, energiu a trvalo udržateľný hospodársky rozvoj ENEA (Agenzia nazionale per
le nuove tecnologie, l’energia e lo sviluppo economico sostenibile) ponúka 8 štipendií na 6-mesačný výskumný pobyt mladým
výskumníkom (menej ako 4 roky výskumnej praxe). Výskumné programy sa týkajú širokého spektra aktivít agentúry, najmä
prípravy na výstavu EXPO Milano 2015, ktorej témou je Uživiť planétu, energia pre život (Feeding the Planet, Energy for Life).
Bližšie informácie: www.enea.it/it/lavoro-studio/lavoro/borse-di-studio-internazionali/enea-international-fellowship-programme2015.
Granty na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka a kultúry
Uzávierka: 27. marec a 3. apríl 2015

Università Degli Studi di Milano organizuje každoročne 3-týždňové 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. V roku 2015 sa kurzy uskutočnia od 6. do 25. júla a od 27. júla do 15. augusta.
Bližšie informácie: www.calcif.unimi.it; http://users2.unimi.it/centrocalcif/?p=1058
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Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2015 (pobyty začínajúce sa vo februári 2016)
Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine.
Bližšie informácie: http://www.bfny.org/english/applicants.cfm.

 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

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 19. marec 2015 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 seminár ukrajinského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.

 USA
Letný transatlantický seminár Benjamina Franklina
Uzávierka: 28. február 2015
Program umožňuje stredoškolských študentov pobyt na Wake Forest University v Severnej Karolíne a Purdue University
v Indiane od 27. júna do 25. júla 2015. Cieľom Benjamin Franklin Transatlantic Fellows Summer Seminar je rozvíjať
transatlantické vzťahy, upevňovať vzťahy medzi americkou a európskou mládežou z rôznych etnických, náboženských
a národných skupín, rozvíjať vzájomné porozumenie medzi USA a Európou a vytvárať skupinu mladých lídrov, ktorí budú
rozširovať svoje vedomosti a skúsenosti medzi svojimi rovesníkmi. Uchádzači musia byť vo veku 16 až 18 rokov (k 27. júnu
2015), mať výbornú znalosť angličtiny, dosahovať výborné študijné výsledky, mať záujem o transatlantické vzťahy
a diplomaciu, o komunitu a mimoškolské záujmy a nemať žiadnu skúsenosť s pobytom alebo cestovaním v USA.
Prihláška sa zasiela D.Polčíkovej (Veľvyslanectvo USA; e-mail: PolcikovaD@state.gov).
Bližšie informácie: www.fulbright.sk
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Štipendiá a granty
Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt
Uzávierka: 30. marec 2015

Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech or Slovak Scholars umožňuje jednotlivcom zo Slovenska a Česka pôsobiacim

vo vládnom, komerčnom alebo akademickom sektore (nie študenti) absolvovať výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu.
Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelí Slovenská a Česká republika. Uprednostnený je výskumný zámer v oblasti
vzdelávania, vedy, verejnej správy, politických vied, ekonómie a sociológie. Výskum bude prebiehať od augusta do decembra
kalendárneho roka, v ktorom bola podaná prihláška, v trvaní 3 a pol mesiaca. Od uchádzača sa vyžaduje niekoľko rokov praxe
a vynikajúca znalosť anglického jazyka.
Bližšie informácie: www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars
Štipendium na prácu s fondom knižnice Trumanovho inštitútu
Uzávierka: 1. apríl (každoročne)

Harry S. Truman Library Institute Research Grants Program umožňuje postdoktorandom a vedeckým pracovníkom zaoberajúcim
sa verejnou a zahraničnou politikou a životom a kariérou H. S. Trumana absolvovať 1- až 3-týždňový výskumný pobyt v knižnici
Trumanovho inštitútu.
Bližšie informácie: http://trumanlibraryinstitute.org/research-grants/research-grants/

 VEĽKÁ BRITÁNIA
The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium
uzávierka: 28. február 2015
Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské
vedy. Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač musí mať doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou pre
uchádzačov sú už nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej univerzity.
Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/fellowships/fellowships-at-iash/visiting-research-fellowships/
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V skratke
 NOVÁ PUBLIKÁCIA NA WEBE
Bernd Wächter, Friedhelm Maiworm (eds.)
English-Taught Programmes in European Higher Education
The State of Play in 2014
Publikácia je dostupná na
www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ACA-2015_English_Taught.pdf
Publikácia mapuje poskytovanie bakalárskych a magisterských programov v angličtine
v európskych neanglicky hovoriacich krajinách.

 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.

 Veľtrh práce Profesiadays
25. – 26. február 2015, Bratislava
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
5. – 8. marec 2015, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2015, Pobaltie
Vilňus, Litva (12. marec), Riga, Lotyšsko (14. marec), Tallin, Estónsko (15. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/en/fairs/days-of-international-educatio/

 Edufairs, marec 2015, Turecko
Ankara (24. marec), Izmir (26. marec), Istanbul (19., 21. a 22.marec)
Bližšie informácie: www.edufairs.net

 StudyWorld 2015, 24. – 25. apríl 2015, Berlín, Nemecko
10. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.
Bližšie informácie: www.studyworld2015.com

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Harnessing the power of alumni – a European perspective
19. marec 2015, Brusel, Belgicko
46. seminár ACA (Academic Cooperation Association) zo série European Policy Seminars
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=793

 WordCamp Slovensko 2015
18. ročník 2015, Bratislava, Slovensko
4. ročník konferencie.
Bližšie informácie: http://2015.slovakia.wordcamp.org/

 European universities in research and innovation: People, policies and partnerships
16. – 17. apríl 2015, Antverpy, Holandsko
Výročná konferencia EUA (European University Association).
Bližšie informácie: http://www.eua.be/

 27. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
15. – 18. september 2015, Glasgow, Škótsko, Veľká Británia
Téma: A wealth of nations
Bližšie informácie: http://www.eaie.org/home/conference/glasgow.html
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Aj tento rok môžete podporiť SAIA, n. o.,
a jej aktivity rozhodnutím
o podiele zo zaplatenej dane z príjmov
Ak ste fyzická osoba (zamestnanec alebo
samostatne zárobkovo činná osoba)
môžete rozhodnúť o poukázaní 2 % alebo 3 %
zo zaplatenej dane z príjmu
na verejnoprospešný účel.
(Táto suma však musí byť minimálne 3 €)

V prípade, ak sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 % alebo 3 % dane
z príjmu našej organizácii, budete potrebovať nasledujúce údaje:
názov organizácie:
sídlo:
IČO:
právna forma:

SAIA, n. o.
Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
31821596
nezisková organizácia

Viete, že...
...fyzická osoba,
ktorá v roku 2014
odpracovala aspoň 40
dobrovoľníckych hodín
a má Potvrdenie od
organizácie/organizácií,
v ktorých dobrovoľne
pôsobila, môže poukázať
3 % zo zaplatenej dane
z príjmu?

Aj právnické osoby môžu poukázať 1,5 % (prípadne 2 %) z dane za rok 2014 na činnosť našej organizácie.

Na čo chceme použiť Vaše peniaze?
 zlepšovanie verejných on-line nástrojov (databáza štipendií a grantov pre slovenských

a zahraničných záujemcov, on-line navigácia administratívnymi postupmi pri riešení pobytu
cudzincov na Slovensku),

 výmena skúseností a informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom skvalitňovania našich služieb,
 vylepšenie vnútorných procesov a skvalitnenie práce na pracoviskách

v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a v Žiline.

Bližšie informácie o podmienkach a postupe
pri darovaní podielu z dane za rok 2014:

www.saia.sk/sk/aktuality/2-percenta/

