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Téma/Stáže a pracovné pobyty
STÁŽE A PRACOVNÉ POBYTY
SAIA poskytuje záujemcom o štúdium predovšetkým informácie o študijných a výskumných
pobytoch v zahraničí. Štipendiá a granty, ktoré SAIA administruje, sú určené väčšinou na
krátkodobé alebo dlhodobé pobyty počas štúdia alebo počas výskumnej kariéry.
Záujemcovia často hľadajú v SAIA aj informácie o pobytoch zameraných na získanie
pracovných skúseností. Aj preto sme sa rozhodli v januárovom bulletine zhrnúť základné
informácie o takýchto pobytoch. O niektorých, pravidelne sa opakujúcich, informuje SAIA
v publikácii Štipendiá a granty, ktorú vydáva v júni (napríklad stáže v nemeckom spolkovom
sneme či v NATO alebo iných organizáciách).
Stáže, praxe, tréningové programy a rôzne pracovné pobyty (najčastejšie označované ako
internshipy) umožňujú študentom či absolventom získať pracovné skúsenosti v oblasti, ktorú
študujú/študovali a môžu pre nich byť prínosom pri získaní práce. Mnohé, najmä veľké
a nadnárodné spoločnosti, majú vlastné programy, v rámci ktorých umožňujú absolvovať
prax/stáž na svojich pracoviskách (považované aj za „testovanie“ potenciálnych
zamestnancov). Informácie spravidla zverejňujú na svojich webových stránkach a stránkach
personálnych a poradenských agentúr, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie pracovného
servisu. Absolventi veľmi často pri hľadaní trvalej práce neuspejú, lebo zamestnávatelia
hľadajú pracovníkov, ktorí už majú pracovné skúsenosti... Jednou z možností, ako získať
prax, sú pre študentov napríklad pracovné stáže v rámci programu Európskej únie Erasmus+,
alebo stáže v rámci programov študentskej organizácie AIESEC (z francúzskeho Association
Internationale des Etudiants en Sciences Economiques et Commerciales – v súčasnosti však
používa iba skratku, keďže členstvo v organizácii už nie je obmedzené iba pre študentov
odborov zameraných na ekonómiu a obchod). Okrem nich upozorníme na zaujímavé webové
stránky, na ktorých záujemcovia získajú bližšie informácie – či už ako sa uchádzať o pracovné
pobyty alebo na ktorých je možné vyhľadávať ponuku pracovných ponúk typu stáž, prax,
internship.

Všeobecné informácie o študijnej
a pracovnej mobilite nájdu študenti
v príručke Erasmus Student Network
Studying and Training Abroad.

Študenti majú možnosť absolvovať vo viacerých krajinách aj programy typu
„work & travel“/„pracuj a cestuj“. Aj na Slovensku pôsobí viacero agentúr, ktoré
takéto pobyty sprostredkovávajú, najčastejšie do USA. Spravidla ide o 4-mesačné
pobyty (3 mesiace účastník programu pracuje a mesiac cestuje po krajine
a spoznáva ju). Väčšinou však ide o pracovné miesta, ktoré nesúvisia s odborom,
ktorý vysokoškolák študuje.
Pomôckou pre záujemcov o prácu v zahraničí v rámci Európskej únie je Eures
– Európsky portál pre pracovnú mobilitu https://ec.europa.eu/eures/public/sk/
homepage a www.eures.sk. Na portáli je možné v rámci pracovných príležitostí
vyhľadávať aj stáže.
Zdrojom informácií pre záujemcov o prácu môže byť aj portál Internetový
sprievodca trhom práce – www.istp.sk alebo rôzne veľtrhy, výstavy a informačné
dni zamerané na prezentáciu pracovných príležitostí, ako sú napríklad
ProfesiaDays (17. a 18. februára 2016 v Bratislave, www.profesiadays.sk),
iKariéra Dni príležitostí (https://dniprilezitosti.sk/), ktoré organizuje študentská
organizácia IAESTE (The International Association for the Exchange of Students
for Technical Experience) na univerzitnej pôde (8. a 9. marca 2016 v Žiline,
15. a 16. marca 2016 v Košiciach a 6. apríla 2016 v Bratislave), alebo burzy
práce, ktoré organizuje Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk),
napríklad burza práce Chyť sa príležitosti (23. a 24. februára 2016 v Košiciach).

Ovládanie jazyka
Všeobecne je pre absolvovanie pracovnej stáže
v zahraničí nevyhnutné ovládať požadovaný cudzí
jazyk minimálne na úrovni B2.
Úroveň treba často dokladovať certifikátom a môže
sa overovať počas výberového procesu.

Užitočné tipy ako si nájsť stáž a na čo pred stážou nezabudnúť,
záujemcovia nájdu na stránke organizácie WorkSpace Europe,
konzorcia slovenských vysokých škôl pre zahraničné pracovné
stáže Erasmus+ www.workspaceeurope.sk
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Na portáli Eures sú zverejňované aj ponuky pre
vysokoškolských študentov.

Téma/Stáže a pracovné pobyty

PROGRAMY STÁŽÍ DO VIACERÝCH KRAJÍN
Stáže prostredníctvom študentskej organizácie AIESEC,
bližšie infomácie: www.aiesec.sk
Global Talent umožňuje mladým ľuďom získať relevantné
skúsenosti pre ich budúcu kariéru prácou v medzinárodnom
prostredí v malých a stredných podnikoch, nadnárodných
korporáciách či neziskových organizáciách prostredníctvom
stáží, ktoré trvajú 2 až 18 mesiacov.
Global Talent Entrepreneur poskytuje mladým ľuďom
príležitosť pracovať 6 až 12 týždňov v dynamickom prostredí
rýchlo sa rozvíjajúcich start-upov, teda začínajúcich inovatívnych
podnikov, kde získajú relevantné skúsenosti a rozvinú svoju
osobnostnú a profesionálnu stránku.

Štipendiá

SAIA, n. o.

SLOVENSKÁ
AKADEMICKÁ
INFORMAČNÁ
AGENTÚRA

a granty

2. vydanie

16
17

20

Upozornenie:
Z názvu štipendia, ktoré administruje SAIA, sa prekliknete do databázy štipendií a grantov, kde sú zverejnené bližšie informácie.
Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti, v ponuke je ikona

Podaj žiadosť

Ponuky rôznych stáží záujemcovia nájdu aj v publikácii SAIA Štipendiá
a granty 2016/2017, ktorej druhé, aktualizované vydanie vyšlo
v decembri 2015. K dispozícii je na www.saia.sk.

Rôzne stáže či tréningové programy môžu záujemcovia vyhľadávať na
portáli http://erasmusintern.org/, ktorý je projektom organizácie ESN
(Erasmus Student Network – http://esn.org/)

Pracovné stáže Erasmus+,
bližšie infomácie: www.erasmusplus.sk/,
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm,
fakultní, resp. vysokoškolskí koordinátori programu
Stáž je obdobím odbornej prípravy v zahraničnej krajine
zapojenej do programu Erasmus+, zohľadňujúce potreby
študenta pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností,
pracovných skúseností a kvalifikácií z hľadiska osobného rozvoja
a jeho odboru štúdia. Môže trvať 2 až 12 mesiacov.
Cieľom pracovnej stáže je podporiť osobný a profesionálny
rozvoj študentov, ich schopnosť zamestnať a uplatniť sa na
európskom trhu práce, ako aj spoznanie hospodárskych,
kultúrnych a sociálnych aspektov fungovania ich hostiteľských
zahraničných krajín.
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie
bližšie informácie: https://ec.europa.eu/jrc/
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research
Centre of the European Commission – JRC) so sídlom
v Bruseli je referenčné vedeckovýskumné centrum Európskeho
spoločenstva a je integrálnou súčasťou Európskej komisie.
JRC má 7 vedeckých inštitútov, ktoré sa nachádzajú v piatich
krajinách (v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku
a Španielsku), so širokou škálou laboratórií a unikátnych
výskumných zariadení. V rámci JRC sú vytvorené rôzne schémy
na spoluprácu s výskumníkmi. Okrem trvalého pracovného
pomeru, o ktorom nájdete viac informácií na web stránke
centra v časti Jobs, je možné získať niektorú z pozícií v rámci
dočasných schém, medzi ktorými je aj možnosť stáže v JRC.
Organizácia Spojených národov (OSN),
bližšie informácie: https://careers.un.org/

Ponuky pre výskumných pracovníkov zverejňuje mobilitný portál
EURAXESS – Researchers in Motion (http://ec.europa.eu/euraxess).
Servisné centrum Euraxess poskytuje bezplatné informácie
a poradenstvo výskumníkom, ktorí uvažujú o výskumnom pobyte
v zahraničí, aj organizáciám, ktoré majú záujem prijať na svoje
pracovisko výskumníkov. Bližšie informácie na národnom portáli
www.euraxess.sk.

Svetová organizácia ponúka vysokoškolským študentom
a absolventom 2- až 6-mesačné internshipy na svojich
pracoviskách v New Yorku (USA), Ženeve (Švajčiarsko),
Viedni (Rakúsko),
Nairobi (Keňa),
Adis Abebe (Etiópia),
Bagkoku (Thajsko),
Bejrúte (Libanon)
a Santiagu (Čile).
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BELGICKO
NATO – interné stáže, uzávierka: spravidla v marci/apríli,
bližšie informácie: www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm
Program spravidla 6-mesačných stáží v sídle centrály NATO
v Bruseli je určený občanom členských krajín NATO vo veku
od 21 rokov (v čase nástupu na stáž). Uchádzač musí byť
študent (ukončené aspoň 2 roky štúdia) alebo absolvent
VŠ (titul získaný pred menej ako 12 mesiacmi) v rôznych
odboroch: politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné
štúdie, právo, ekonomika a financie, účtovníctvo a audit, ľudské
zdroje, informačné technológie, žurnalistika, archívnictvo,
tlmočníctvo (komparatívnou výhodou je znalosť arabského a
ruského jazyka), ale aj stavebníctvo a architektúra a ďalšie.
Musí ovládať výborne aspoň jeden z dvoch oficiálnych jazykov
NATO (angličtina, francúzština), pričom praktická znalosť
druhého jazyka je vítaná. Nevyhnutná je schopnosť vykonávať
samostatný výskum a analýzu. Podmienkou pre nástup na stáž
je získanie bezpečnostnej previerky.
Štipendiá BEWARE Academia pre výskumníkov
na belgických univerzitách (s vyučovacím jazykom
francúzskym),
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:
http://recherche-technologie.wallonie.be/fr/menu/ressources/
programmes/cofund-beware-fellowships.html

2. Office of the Prosecutor (študenti v poslednom ročníku
a absolventi práva, príp. histórie, medzinárodných vzťahov,
politických vied, žurnalistiky, tlmočníctva a prekladateľstva,
informačných a komunikačných technológií, logistiky,
manažmentu ľudských zdrojov, psychológie, administratívnych
vied a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny,
čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
3. Registry (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva,
medzinárodných vzťahov, politických vied, žurnalistiky,
tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných
technológií, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov,
psychológie a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa
znalosť anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť
arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny).
JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných
technických odborov,
uzávierka: 20. január 2016, bližšie informácie:
www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0

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.

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 bakalárskeho
alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné
technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo, elektrotechnika,
chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax
alebo ako súčasť štúdia.

FRANCÚZSKO

LUXEMBURSKO

Odborné štipendiá pre pracovníkov v oblasti kultúry
a umenia,
uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie:
www.mcm.asso.fr/site02/courants/index.htm

Stáže v Európskom parlamente
bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/
atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

BEWARE Fellowships (Belgium Wallonia Research) sú určené

Stáže „Courants du Monde“, individuálne a skupinové stáže
v oblasti kultúrneho manažmentu a umenia, 2 – 3 týždne
(jeseň), podmienkou je dobrá znalosť francúzskeho jazyka,
HOLANDSKO
Medzinárodný kriminalistický súd v Haagu,
uzávierka: spravidla 1. máj a 1. november,
bližšie informácie: www.icc-cpi.int (Recruitment Internships

and visiting professionals)

Medzinárodný kriminalistický súd v Haagu umožňuje
kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať
3- až 6-mesačnú stáž v niektorom z orgánov súdneho dvora.
Kandidáti si môžu vybrať z troch programov:
1. Presidency and Chambers (študenti v poslednom ročníku
a absolventi práva, príp. medzinárodných vzťahov, politických
vied, histórie, diplomacie, manažmentu, žurnalistiky, sociálnej
psychológie a príbuzných disciplín; vyžaduje sa znalosť
anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny,
čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),

Stáže Roberta Schumana všeobecného alebo
žurnalistického zamerania,
uzávierka: 15. máj, 15. október
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,
uzávierka: 15. máj, 15. október,
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,
uzávierka: 15. február, 15. máj, 15. august, 15. november
Stáže (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.
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Vzdelávacie stáže,
uzávierka: 1. február, 1. jún, 1. október

USA

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.
NEMECKO
Medzinárodné stáže v parlamente,
uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie:
www.bundestag.de/ips
Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci
s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou
v Berlíne a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný
program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí
s ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej
a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka.
Program je určený mladým absolventom vysokých škôl.

Stáže pre mladých vedúcich pracovníkov
v zdravotníctve, vzdelávaní a životnom prostredí
uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:
www.afcsls.org

The American Fund for Czech and Slovak Leadership Studies

(Americký fond) ponúka mladým vedúcim pracovníkom
v odboroch zdravotníctvo, vzdelávanie a ochrana životného
prostredia z Českej a Slovenskej republiky financovanie
krátkodobých stáží v USA. Uchádzači si pripravia svoj vlastný
program tak, aby kombinoval školenie alebo tréning na
špičkových univerzitách a praxou v špičkových organizáciách
v USA. Uchádzači môžu využiť svoje vlastné kontakty alebo
partnerov programu Amerického fondu v Spojených štátoch.
Fond hradí všetky náklady programu. Uchádzači musia mať
aspoň 5 rokov profesionálnej praxe v príslušnom odbore,
univerzitné vzdelanie minimálne na úrovni bakalár, výbornú
znalosť angličtiny, podporu svojho zamestnávateľa a preukázať
mimoriadne schopnosti vo svojom odbore. Celková dĺžka pobytu
v USA je maximálne 6 mesiacov.

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
POĽSKO
Nadácia Krzysztofa Skubiszewského,
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:
www.skubi.net/fundacja.html

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.
ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku
(CERN)
uzávierka: spravidla v marci a v septembri, bližšie
informácie: www.cern.ch, https://hr-dept.web.cern.ch/hr-dept/,
https://ert.cern.ch
The Scientific and Corresponding Associates Programme
Štipendium je určené skúseným výskumným pracovníkom
a vysokoškolským učiteľov so zameraním fyzika elementárnych
častíc (experimentálna, teoretická), aplikované vedy,
elektronika, technické vedy, programovanie.
1. The Scientific Associates Programme – pre skúsených
a uznávaných vedeckých pracovníkov, zameraný na využitie
výskumného vybavenia v definovaných oblastiach výskumu,
maximálne na 1 rok, výnimočne maximálne na 2 roky. Opätovne
môže byť pozícia udelená najskôr 5 rokov po ukončení
predchádzajúceho pobytu. Pracovníci musia byť počas stáže
naďalej zamestnaní a poberať mzdu (resp. podstatnú časť zo
mzdy) od svojho domáceho zamestnávateľa, CERN poskytuje
len finančnú výpomoc.

www.istp.sk – Internetový sprievodca trhom práce
www.eures.sk – portál pre pracovnú mobilitu
www.workspaceeurope.sk – portál konzorcia slovenských
vysokých škôl pre zahraničné pracovné stáže Erasmus+
http://erasmusintern.org/ – vyhľadávanie pracovných stáží
Erasmus+
www.euraxess.sk – národný mobilitný portál pre výskumných
pracovníkov

2. Corresponding Associates Programme – pre
výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, program
zameraný na aktualizáciu vedomostí a zručností v časticovej
fyzike a súvisiacich disciplínach, na maximálne 6 mesiacov.
Pracovníci musia byť počas stáže naďalej zamestnaní
a poberať mzdu (resp. jej podstatnú časť) od svojho domáceho
zamestnávateľa, CERN poskytuje financie len na pobytové
náklady.
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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 2016 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na akademický rok 2016/2017)
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
Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Uzávierka: 31. január 2016
Medzinárodný vyšehradský fond bol založený na podporu akademických výmen s finančnou podporou pre občanov V4 (Poľsko,
Maďarsko, Česko a Slovensko). Štipendiá sú určené na magisterské štúdium, postgraduálne štúdium, doktorandské štúdium
a samostatný výskum. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
 Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)

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

Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov magisterského štúdia pochádzajúcich z krajín V4 na štúdium
na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, 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.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
Medzinárodný bakalaureát – United World College (UWC)
Uzávierka: 16. február 2016
Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú určené študentom
2. a 3. ročníka gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB – International
Baccalaureate), štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na
cestovné a vreckové. Výška štipendia je rôzna podľa jednotlivých škôl. Na roky 2016 až 2018 sú v ponuke štipendiá na školy
UWC v Bosne a Hercegovine, Kostarike, Nórsku, Taliansku, USA a Veľkej Británii.
Bližšie informácie www.uwc.sk
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 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.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
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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/
Granty Európskej výskumnej rady – ERC Consolidator Grants
Uzávierka: 2. február 2016

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-2016-cog.html
Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: 12. február 2016 (dlhodobé pobyty) a priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobé
pobyty)
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.
On-line prihlasovanie sa začne 1. januára 2016; uchádzač sa musí do systému prihlásiť najneskôr 8. februára
2016.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
 Štipendium EMBO na dlhodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nesmeli uplynúť od získania titulu PhD.
viac ako 2 roky), ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana členskej krajiny EMBC
v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na jeden až dva roky.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
Nadácia Tatra banky – Grantový program Stredoškoláci do sveta
Uzávierka: 10. marec 2016
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
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 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 25. február 2016 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.
Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie)
Uzávierka: 1. február 2016
Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (Flámsko) na maximálne 6 mesiacov. Cieľom pobytu je
výskum v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/scholarship-fund-research

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 17. marec 2016 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).

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 4. február 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení
môžu byť študenti slovanských jazykov.
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 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 16. február 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom.
Akadémia vied Českej republiky
Uzávierka: 28. február 2016 (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
Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2016
Štipendiá sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt. Štipendijný program
je otvorený pre všetky vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí mať študent absolvované minimálne 4 semestre
univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Súčasťou
výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január 2016 (Priority Application Deadline)
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. V roku 2016 sa kurz uskutoční od 9. do 30. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva
Uzávierka: 4. február 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 ročný študijný pobyt

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

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.
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Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 30. marec 2016
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/ug/overseas/

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka
Uzávierka: 1. marec 2016

Danish Summer Language Scholarships 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: 7. marec 2016 (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.
 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 2016
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/
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 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 29. február 2016
 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 2016), 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/
Grant na magisterské štúdium na École Normale Supérieure v Paríži
Uzávierka: 1. február 2016
ENS poskytuje grant na magisterské štúdium 20 až 25 zahraničným študentom všetkých odborov, ktorých vyberá spomedzi
najlepších uchádzačov na základe výborných výsledkov.
Bližšie informácie:www.ens.fr/admission/selection-internationale/?lang=fr
LE STUDIUM® – štipendiá pre výskumných pracovníkov
Uzávierka: 8. február 2016

LE STUDIUM® Loire Valley Institute for Advanced Studies do sídlom v Orléans ponúka v rámci niekoľkých štipendijných
programov štipendiá pre výskumných pracovníkov na 1-ročné výskumné pobyty vo francúzskom regióne Centre.
LE STUDIUM® poskytuje výskumným pracovníkom štipendiá a hradí náklady za ubytovanie, postará sa aj o logistické
a administratívne aspekty spojené s pobytom (zdravotné a sociálne poistenie, škola pre deti a pod.).
Bližšie informácie: www.lestudium-ias.com

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou
Uzávierka: 17. marec 2016 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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Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 26. február 2016
Štipendiá sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov,
postdoktorandov, umelcov, prekladateľov gréckej literatúry, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, postgraduálnych
študentov a doktorandov.
Bližšie informácie: www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php

 HOLANDSKO
Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 31. január 2016
Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk. Kurz verejného práva sa uskutoční od
11. do 29. júla, kurz súkromného práva od 1. do 19. augusta.
Bližšie informácie: https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/
Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie)
Uzávierka: 1. február 2016
Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti na maximálne 6 mesiacov. Cieľom pobytu je výskum
v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/scholarship-fund-research

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 11. február 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

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

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

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

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

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na http://itec.mea.
gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu ITEC). Indická
strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy a študijnú cestu.
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 INDONÉZIA
Program indonézskej vlády Darmasiswa
Uzávierka: 22. február 2016
Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na ročné nediplomové štúdium indonézskeho jazyka, tradičného tanca,
tradičnej hudby a indonézskych remesiel. Uchádzač si môže vybrať miesto štúdia na jednej z 54 univerzít. Uchádzač musí byť
študent s ukončeným stredoškolským vzdelaním vo veku do 30 rokov (narodený po 1. januári 1986), mať základné vedomosti
zo zvoleného odboru, byť slobodný a v dobrom zdravotnom stave (lekárske potvrdenie), schopný komunikovať v angličtine;
znalosť indonézštiny (Bahasa Indonesia) výhodou.
Bližšie informácie: www.indonesia.sk/dharmasiswa/

 IZRAEL
Rezidenčný pobyt pre umelcov
Uzávierka: 15. február 2016

Art Cube Artists’ Studios v Jeruzaleme ponúka rezidenčné pobyty pre umelcov v oblasti výtvarných umení LowRes Jerusalem.
Mesačné pobyty sa uskutočnia v máji a v novembri 2016. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk na komunikačnej úrovni.
Účastníci programu budú mať hradené cestovné náklady, ubytovanie a dostanú umelecký honorár vo výške 1 000 USD.
Bližšie informácie: www.artiststudiosjlm.org/lowres-jerusalem.html
Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2016

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 2016 sú témy: Minulosť – Sociálna
história; Prítomnosť – Boj proti chudobe; Budúcnosť – Nanovedy.
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org/scholarship-applications

 JAPONSKO
Štipendiá Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy pre postdoktorandov na krátkodobé pobyty
Uzávierka: od 4. do 8. apríla 2016 (na krátkodobé pobyty, ktoré sa začnú medzi 1. októbrom 2016 až 31. marcom 2017;
žiadosti v tomto termíne predkladá prijímajúca inštitúcia alebo nominačná autorita; uchádzač musí predložiť vyžadované
podklady skôr), od 26. apríla do 6. mája 2016 (na dlhodobé pobyty, ktoré sa začnú medzi 1. septembrom až 30. novembrom
2016)
Štipendiá Japan Society for Promotion of Science (JSPS) sú určené 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 (JSPS Postdoctoral Fellowship for Overseas Researchers – Standard) je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé
(Postdoctoral Fellowship Program for North American and European Researchers) na 1 až 12 mesiacov.
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: http://www.jsps.go.jp/english/e-fellow/application.html, www.oms.sav.sk

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 3. marec 2016 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.
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 LITVA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 8. marec 2016 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.
 letný jazykový kurz 3 až 4 týždne

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Základy litovského jazyka vítané.

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 1. február 2016 (vzdelávacie stáže), 15. február 2016 (prekladateľské stáže)
 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.
 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.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

 MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 11. február 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

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

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 25. február 2016 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.
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 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.
Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2016
Štipendiá sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt. Štipendijný program
je otvorený pre všetky vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí mať študent absolvované minimálne 4 semestre
univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Súčasťou
výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
Štipendiá Stredoeurópskej univerzity na magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 4. február 2016

Central European University in Budapest (CEU) ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku.
Udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí doktorandi
získavajú plné štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium.
Bližšie informácie: www.ceu.edu (www.ceu.edu/financialaid), www.saia.sk
Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 10. apríl 2016
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti (www.osaarchivum.org) ponúka
10 dvojmesačných štipendií (výška štipendia je 2 000 eur) pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa/

Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

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

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 28. január 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých

pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

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

so základmi moldavského jazyka.

 NEMECKO
Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá
Uzávierka: 31. január 2016

Herzog August Bibliothek ponúka čiastkové alebo plné štipendiá na 2- až 12-mesačné pobyty výskumných pracovníkov
zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov.

Bližšie informácie: www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html
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Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. január 2016

Klassik Stiftung Weimar poskytuje štipendiá na 1- až 6-mesačný výskum absolventom, postdoktorandom a vedeckým
pracovníkom v oblasti dejín kultúry, ktorí pre svoj výskum potrebujú dokumentačné materiály z weimarských fondov.
Bližšie informácie: www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. február 2016
 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
Štipendium DAAD na postdoktorandský pobyt (P.R.I.M.E.)
Uzávierka: 1. február 2016
Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) ponúka nový program spolufinancovaný programom Opatrenia Marie
Sklodowska-Curie. Program Postdoctoral Researchers International Mobility Experience (P.R.I.M.E.) je určený postdoktorandom
zo všetkých odborov. Štipendium sa udeľuje na 18 mesiacov, pričom 12 mesiacov musí byť strávených v zahraničí a ďalších
6 mesiacov na nemeckej univerzite.
Bližšie informácie: https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/en/22962-postdoctoral-researchers-internationalmobility-experience/, https://www.daad.de/medien/ausland/dokumente/prime2016_ausschreibung_dt.pdf
Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. február 2016

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
Program Waltera Hallsteina – štipendium pre mladých a kvalifikovaných študentov
Uzávierka: 15. február 2016
Štipendium je určené pre mladých a kvalifikovaných študentov na semestrálny pobyt s cieľom spoznať právne, správne
a sociálne štruktúry spolkovej krajiny Bádensko-Württembersko a Európskej únie. Štipendium je určené študentom, ktorí
študujú európske odbory.
Bližšie informácie: www.bw-stipendium.de
Štipendiá ERA na výskumné pobyty
Uzávierka: 29. február 2016
Nemecké spolkové ministerstvo vedy a vzdelávania ponúka v rámci národnej stratégie pre európsky výskumný priestor
(European Research Area – ERA) štipendiá pre občanov 13 európskych krajín, ktorí pôsobia ako vedeckí manažéri v rôznych
výskumných organizáciách alebo na vysokých školách. 6-týždňový pobyt je možné absolvovať v nemeckej výskumnej
organizácii alebo na vysokej škole od 1. septembra 2016 do 30. novembra 2016.
Bližšie informácie: www.era-fellowships.de/de/era-fellowships-ueberblick.php
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Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2016

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti
ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku.
Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne
(koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2016
Občania Európskej únie sa môžu uchádzať o čiastkové štipendiá na bakalárske a magisterské kurzy, ktoré sa uskutočnia
v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) Univerzity v Oslo. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť
anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).
Bližšie informácie: www.uio.no/english/studies/summerschool/fees/scholarships/
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 31. marec 2016
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: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 18. február 2016 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.

Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2016
Štipendiá sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt. Štipendijný program
je otvorený pre všetky vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí mať študent absolvované minimálne 4 semestre
univerzitného štúdia/alebo absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Súčasťou
výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
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Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. február 2016
Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva
Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska
a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným
profesorom, docentom a odborným asistentom, Program Junior doktorandom a držiteľom titulu PhD.
Bližšie informácie: http://mck.krakow.pl/o-programie

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2016 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
Štipendiá pre študentov a doktorandov štátnych a verejných vysokých škôl:
 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 2016 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi
z humanitných 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)
Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2016 on-line na www.scholarships.at
 Spolupráca mladých výskumníkov
 Doktoráty pod dvojitým vedením
 Organizácia rakúsko-slovenských školení
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 1. marec 2016 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 následne viacero výhod. Výška štipendia 1 040 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
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Rakúska akadémia vied – Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 15. marec 2016
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
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/

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 11. február 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste.
 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry

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

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 4. február 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

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

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy.
Kultúrna stáž v Petrohrade
Uzávierka: 1. február 2016
Lichačevova nadácia ponúka každoročne 2-týždňovú kultúrnu stáž v ruskom Petrohrade odborníkom v oblasti kultúry a umenia,
ktorí pracujú na projektoch týkajúcich sa ruskej kultúry. V roku 2016 sa uskutoční od 9. mája do 22. mája.
Bližšie informácie: http://cf.lfond.spb.ru

 SLOVENSKO
A Level štipendiá Cambridge International School Bratislava
Uzávierka: koncom februára 2016
Dvojročné štipendium na ukončenie strednej školy s medzinárodne uznávaným A Level certifikátom je určené stredoškolákom
s výbornou znalosťou anglického jazyka vo veku 15 až 17 rokov s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktorých rodičia by si inak
nemohli dovoliť zaplatiť školné. Štipendium predstavuje zľavu vo výške 25 %, 50 %, 75 %, a vo výnimočných prípadoch 100 %
zo školného.
Bližšie informácie: www.cambridgeschool.eu/en/study-at-cambridge/a-level-scholarship/.

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 11. február 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

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

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

 SRBSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou
Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry, vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou
krajinou JZR)
Uzávierka: 16. február 2016 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).
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 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Global Alliance na magisterské štúdium
Uzávierka: 31. január 2016
Global Alliance ponúka štipendiá na celé magisterské štúdium v programe „EMScom Executive Master of Science in
Communications Management“ pre uchádzačov vo veku 30 – 55 rokov. Štúdium sa realizuje na Švajčiarskej talianskej univerzite
v Lugane (Universita della Svizzera italiana). Štipendium je určené uchádzačom, ktorí nežijú a nepracujú vo Švajčiarsku a majú
minimálne 5-ročné pracovné skúsenosti.
Bližšie informácie: www.globalalliancepr.org/website/page/global-alliance-scholarships
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
Uzávierka: 1. marec 2016

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 2016
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

 ŠVÉDSKO
Program VINNMER Marie Curie Incoming pre výskumných pracovníkov
Uzávierka: 16. marec 2016
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
Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 15. február 2016

Visegrad-Taiwan Scholarships sú určené doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko)

na 10-mesačné študijné a výskumné pobyty (s možnosťou predĺženia na 20 mesiacov) na Taiwane so zameraním na
nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, biotechnológie, informačné technológie, turizmus, spoločenské a humanitné vedy.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-taiwan-scholarships
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 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2016 (pobyty začínajúce sa na jar 2017)
Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine.
Bližšie informácie: http://www.bfny.org/en/apply/requirements.
Štipendiá Európskeho univerzitného inštitútu na doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. január 2016

European University Institute (EUI) ponúka štipendiá 4-ročné doktorandské štúdium. Občania SR sa môžu uchádzať

o štipendium Adama Smitha (ekonómia), štipendium Jacoba Burckhardta (história a civilizácia), štipendium Hansa Kelsena
(právo) a štipendium Hannah Arendtovej (politické a sociálne vedy).
Bližšie informácie: www.eui.eu
Výskumné štipendium Carla Gianniniho
Uzávierka: 31. január 2016

Centro Interuniversitario di Econometria (CldE) a Associazione Carlo Giannini v spolupráci s Bank of Italy a UniCredit &
Universities Foundation vyhlásili výskumné štipendium Carla Gianniniho na ročný výskumný pobyt v oblasti ekonometrie na

niektorej talianskej univerzite. O štipendium sa môžu uchádzať výskumníci, ktorí získali titul PhD po 30. septembri 2011 alebo
ho získajú do začiatku pobytu (1. október 2016). Štipendium sa udeľuje na rok, s možnosťou predĺženia o ďalší rok.
Bližšie informácie: www.unicreditanduniversities.eu

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: 7. apríl 2016 (výskumní pracovníci) a priebežne (hosťujúci vedeckí pracovníci)
 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia

Program Research Fellowship Programme for International Researchers je určený vysokokvalifikovaným doktorandom a
mladým postdoktorandom (vo veku do 35 rokov) na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku. Uchádzač musí mať
pozývací list z vysokej školy alebo výskumnej inštitúcie v Turecku. Štipendistom je poskytnuté mesačné štipendium a
cestovný grant. Uzávierka je dvakrát ročne (v roku 2016 od 7. marca do 7. apríla a od 31. augusta do 7. októbra).
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne

Cieľom programu 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 – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci
– dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka: priebežne
Štipendiá na 3- až 12-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre vedeckých
pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 17. marec 2016 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
Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 15. február 2016

World Press Institute ponúka štipendiá pre skúsených novinárov, pracovníkov printových, televíznych a on-line médií

s pracovnou skúsenosťou minimálne 5 rokov. Štipendium pokrýva ubytovanie, cestovné a stravu. Štipendijný program sa začína
v auguste a končí sa v októbri. Hlavnou témou programu je žurnalistika – úlohy a povinnosti slobodnej tlače v demokracii.
Bližšie informácie: www.worldpressinstitute.org/fellowship
Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt
Uzávierka: 30. marec 2016

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

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov
uzávierka: 31. január 2016

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo
6-mesačný študijný pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.
Bližšie informácie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/page/fellowship-funding
Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky
Uzávierka: 31. január 2016
Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky

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

BULLETIN SAIA 1/2016
23

Štipendiá a granty
The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium
uzávierka: 28. február 2016
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/

Granty na školné za vysokoškolské štúdium v Škótsku
uzávierka: 31. marec 2016
Záujemcovia o čiastočné alebo úplné vysokoškolské štúdium na škótskych vysokých školách môžu požiadať Student Awards
Agency for Scotland o grant na úhradu školného. V prípade, ak je na zvolenej škole alebo za zvolený program školné vyššie ako
štandardné, rozdiel hradí študent.
Bližšie informácie: www.saas.gov.uk/index.htm

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2016/2017 sú tu zatiaľ výsledky do týchto
krajín:
 Izrael.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2016/2017 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.

INZERCIA

STREDOEURÓPSKA UNIVERZITA V BUDAPEŠTI (CEU)
CEU je medzinárodne uznávaná inštitúcia postgraduálneho
vzdelávania v oblasti spoločenských a humanitných vied.
Ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské
štúdium v anglickom jazyku.
CEU udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na
magisterské štúdium na základe akademických kvalít
uchádzača.
Prijatí doktorandi získavajú plné štipendium.
Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium.

Študijné programy a akademické tituly:
• Ekonómia (MA, PhD)
• Environmentálne vedy a stratégie (MS, PhD)
• Rodové štúdiá (MA, PhD)
• História (MA, PhD)
• Kognitívne vedy (PhD)
• Medzinárodné vzťahy (MA, PhD)
• Právne vedy (LLM, MA, SJD)
• Aplikovaná matematika (PhD)
• Stredoveké štúdiá (MA, PhD)
• Štúdiá o nacionalizme (MA, PhD)
• Filozofia (PhD)
• Politické vedy (MA, PhD)
• Sociológia a sociálna antropológia (MA, PhD)
FEED YOUR MIND | FIND YOUR PASSION

Bližšie informácie:

Požiadavky na uchádzačov:
• ukončené vysokoškolské štúdium v čase nástupu na štúdium,
• znalosť anglického jazyka,
• splnenie špecifických podmienok pre jednotlivé programy.

CENTRAL
EUROPEAN
UNIVERSITY

www.saia.sk, www.ceu.edu

Master’s and doctoral degrees | Scholarships available
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Uzávierka: 4. február 2016

NŠP – Výsledky výberového konania

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
Výsledky výberového konania
V dňoch 7. a 8. decembra 2015 sa uskutočnili výberové konania štipendistov Národného štipendijného programu SR
spomedzi uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu
uzávierky 31. októbra 2015. Celkovo si podalo žiadosť 376 osôb, z nich 54 nesplnilo formálne kritériá. Výberové komisie
udelili 110 štipendií a 29 cestovných grantov.
Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu,
výškou cestovného grantu, sú zverejnené:
 uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/,
 zahraniční uchádzači – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/.

Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcich inštitúcií
a prehľad schválených zahraničných štipendistov podľa prijímajúcich inštitúcií, na ktorých sa pobyt uskutoční.

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2015
Uchádzači s trvalým pobytov v SR
Rok

Študenti
(z toho aj
cestovný grant)

Doktorandi
(z toho aj
cestovný grant)

Zahraniční uchádzači

Cestovný grant
bez štipendia

Študenti

Doktorandi

VŠ učitelia
a výskumníci

2006

77 (54)

101 (63)

24

17

24

75

2007

83 (56)

113 (68)

19

43

42

115

2008

90 (59)

95 (67)

14

29

35

109

2009

113 (77)

89 (46)

11

36

66

109

2010

24 (13)

66 (42)

5

7

19

61

2011

54 (29)

114 (80)

9

20

16

88

2012

32 (20)

88 (58)

12

23

35

96

2013

27 (11)

81 (57)

12

16

36

98

2014

24 (16)

68 (49)

7

22

32

90

2015 – 1. výzva

13 (10)

23 (19)

4

8

12

67

2015 – 2. výzva

10 (7)

25 (16)

6

7

13

55

547 (352)

863 (565)

228

330

962

Spolu

1 410 (917)

123

1 410 (1 017)

1 520

UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
K termínu uzávierky prijímania žiadostí sa o štipendium uchádzalo 148 uchádzačov s trvalým pobytom v SR. Na základe kontroly
žiadostí zo strany administrátora programu bolo zistené, že 6 uchádzačov (5 v kategórii študent, 1 v kategórii samostatný cestovný
grant) nesplnilo formálne podmienky pre podanie žiadosti o štipendium/cestovný grant.
Uchádzači boli z 18 slovenských vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied. Z celkového počtu 148 uchádzačov si podalo žiadosť
139 o štipendium pre študentov a doktorandov (z toho 95 využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant) a 9 žiadostí bolo
o samostatný cestovný grant bez štipendia. V 21 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich štúdium realizovalo na
externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 14 ústavoch SAV.
Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 39 krajín sveta (do krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko 111 žiadostí; do krajín mimo EÚ/EHP/
Švajčiarska 37 žiadostí). Najviac uchádzačov plánovalo pobyt v Českej republike (16), Nemecku (13), Taliansku (11), Francúzsku (9)
a Veľkej Británii (9).
Výberová komisia udelila štipendium 10 študentom slovenských vysokých škôl na časť 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania (50 štipendijných mesiacov) do 9 krajín, 25 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť doktorandského
štúdia (131,5 štipendijných mesiacov) do 15 krajín. Výberová komisia udelila 7 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre
študentov, 16 cestovných grantov žiadaných so štipendiom pre doktorandov, 6 samostatných cestovných grantov a nominovala
8 náhradníkov.
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Schválení štipendisti podľa vysielajúcej inštitúcie

Schválení štipendisti podľa krajiny pobytu

Š – študent; D – doktorand
Vysielajúca inštitúcia

Š – študent; D – doktorand
Š

D

Ekonomická univerzita v Bratislave

1

Belgicko

1

1

Česko

1

Prešovská univerzita v Prešove

Štát

Spolu

Š

D

Spolu

1

1

2

4

4

2

2

Fínsko

1

1

2

Slovenská technická univerzita v Bratislave

1

6

7

Francúzsko

1

1

2

Univerzita Komenského v Bratislave

1

11

12

Holandsko

2

2

3

Chorvátsko

2

India

1

1

3

Kanada

1

1

1

Maďarsko

1

1

1

2

3

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

2

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

3

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

1

Vysoká škola výtvarných umení

1

1

Nemecko

Žilinská univerzita v Žiline

2

2

Nórsko

Spolu

10

25

35

SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI S TRVALÝM POBYTOM
NA SLOVENSKU

1

1

1

Rakúsko

1

1

2

Švajčiarsko
Taliansko

1

Ukrajina

1

Spolu

10

Fakulta/ústav

Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita
v Bratislave

Ústav medzinárodných programov

Lucia Pivková, Francúzsko, 5 mesiacov

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Fakulta chemickej a potravinárskej
technológie

Dávid Kovačič, Nórsko, 5 mesiacov + CG

Univerzita Komenského
v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky

Tomáš Lenč, Chorvátsko, 5 mesiacov + CG

Fakulta prírodných vied

Filip Prikler, Ukrajina, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

Natália Ballová, Rusko, 5 mesiacov + CG
Daša Klementová, Rusko, 4 mesiace + CG

Filmová a televízna fakulta

Katarína Vargová, Belgicko, 5 mesiacov + CG

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

2

2

1

1

3

4
1

Veľká Británia

Vysielajúca inštitúcia

Žilinská univerzita
v Žiline

2

Španielsko

Počet žiadostí: 30 (z toho s cestovným grantom 20), počet uchádzačov
spĺňajúcich formálne kritériá: 25
Počet schválených žiadostí o štipendium: 10 (s cestovným grantom – CG: 7)

Vysoká škola múzických umení
v Bratislave

1

Nový Zéland
Rusko

ŠTUDENTI

Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre

1

3

3

25

35

Patrícia Šichmanová, Fínsko, 5 mesiacov + CG

Fakulta humanitných vied

Ondrej Veselý, Taliansko, 5 mesiacov + CG

Fakulta riadenia a informatiky

Roman Adámik, Nemecko, 5 mesiacov

DOKTORANDI
Počet žiadostí: 109 (z toho s cestovným grantom 86), počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 109
Počet schválených žiadostí o štipendium: 25 (s cestovným grantom – CG: 16)
Vysielajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta

Diana Krajňáková, Fínsko, 3 mesiace + CG

Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov

Lucia Hlavačková, Veľká Británia, 3 mesiace + CG

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Tomáš Záhorský, Belgicko, 3 mesiace + CG

Fakulta architektúry

Martin Boleš, Kanada, 6 mesiacov + CG

Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie

Kristína Cinková, Veľká Británia, 10 mesiacov + CG
Milota Fáberová, Rakúsko, 6 mesiacov

Stavebná fakulta

Jana Bartošová Kmeťková, Taliansko, 5 mesiacov + CG
Peter Kendický, Nový Zéland, 9 mesiacov + CG
Ivana Olekšáková, Česko, 6 mesiacov

Slovenská poľnohospodárska
univerzita v Nitre

Slovenská technická univerzita
v Bratislave
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Vysielajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Štipendista, štát, dĺžka pobytu

Filozofická fakulta

Michal Ďurčo, Česko, 1 mesiac
Denisa Nešťáková, Nemecko, 6 mesiacov + CG
Denisa Uhliarová, India, 7 mesiacov + CG

Lekárska fakulta

Melinda Csongová, Holandsko, 6 mesiacov + CG
Iveta Gašparová, Francúzsko, 4 mesiace + CG
Silvia Vallová, Švajčiarsko, 6 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Silvia Belušáková, Španielsko, 5 mesiacov + CG
Marcela Bučeková, Taliansko, 4 mesiace + CG
Magdaléna Jašová, Veľká Británia, 3 mesiace + CG
Emília Nagyová, Holandsko, 10 mesiacov + CG

Filozofická fakulta

Ľubomír Gábor, Nemecko, 6 mesiacov
Katarína Ristveyová, Česko, 5 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Zuzana Gombalová, Taliansko, 10 mesiacov
Andrea Parimuchová, Česko, 1,5 mesiaca
Anna Vráblová, Španielsko, 3 mesiace + CG

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Mateja Bela
v Banskej Bystrici
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

DOKTORANDI – náhradníci (v poradí stanovenom výberovou komisiou)
Počet náhradníkov: 8
Meno a priezvisko

Vysielajúca inštitúcia

Štát, dĺžka pobytu

1

Matúš Rebič

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta

Švédsko, 4 mesiace + CG

2

Eva Beňová

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta

Francúzsko, 3 mesiace + CG

3

Jana Brndiarová

Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Švajčiarsko, 2 mesiace

4

Ivana Kancirová

Univerzita Komenského v Bratislave; Prírodovedecká fakulta

Veľká Británia, 3 mesiace + CG

5

Diana Kúkeľová

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta

Švajčiarsko, 5 mesiacov + CG

6

Pavol Matlovič

Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Taliansko, 1 mesiac + CG

7

Jozef Mišík

Slovenská technická univerzita v Bratislave; Materiálovotechnologická fakulta Trnava

Taliansko, 5 mesiac + CG

8

Gabriela Szántová

Slovenská technická univerzita v Bratislave; Stavebná fakulta

Belgicko, 5 mesiac + CG

CESTOVNÉ GRANTY BEZ ŠTIPENDIA
Počet žiadostí: 9, počet uchádzačov spĺňajúcich formálne kritériá: 8
Počet schválených žiadostí: 6
Vysielajúca inštitúcia

Fakulta

štipendista, krajina, dĺžka

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave

Martin Sahul, Estónsko, 3 mesiace

Stavebná fakulta

Mária Ždímalová, Mexiko, 1 mesiac

Univerzita Komenského v Bratislave

Pedagogická fakulta

Ivica Kolečáni Lenčová, Mexiko, 1 mesiac

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Filozofická fakulta

Lívia Körtvélyessy, Austrália, 1 mesiac
Pavel Stekauer, Austrália, 1 mesiac

Prírodovedecká fakulta

Martin Panigaj, Spojené štáty americké, 1 mesiac
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ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI
K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 228 uchádzačov z 33 krajín (11 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 54 uchádzačov;
22 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 174 uchádzačov) na pobyty na 18 slovenských vysokých školách, 18 ústavoch SAV
a v 3 ďalších výskumných inštitúciách. Z celkového počtu 228 uchádzačov si podalo žiadosť 26 v kategórii študent 2. stupňa
vysokoškolského vzdelávania, 30 v kategórii doktorand a 172 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník.
Podmienky programu nesplnilo 48 žiadostí (15 v kategórii študent, 9 v kategórii doktorand, 24 v kategórii vysokoškolský učiteľ/
výskumný pracovník).
Výberová komisia udelila štipendium 7 študentom (29 štipendijných mesiacov), 13 doktorandom (52 štipendijných
mesiacov) a 55 vysokoškolským učiteľom, výskumným a umeleckým pracovníkom (234 štipendijných mesiacov).
Finančnú podporu získalo spolu 75 uchádzačov z 19 krajín (9 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 29 štipendistov; 10 krajín mimo EÚ/
EHP/Švajčiarska – 46 štipendistov) v rozsahu 315 štipendijných mesiacov. V kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký
pracovník komisia nominovala 10 náhradníkov (33 štipendijných mesiacov) a určila ich poradie.
Schválení štipendisti podľa prijímajúcej inštitúcie

Schválení štipendisti podľa krajiny pôvodu

Š – študent, D – doktorand, U – vysokoškolský učiteľ/výskumník

Š – študent, D – doktorand,
U – vysokoškolský učiteľ/výskumník

Š

Prijímajúca inštitúcia

D

U

Spolu

Š

D

U

Ekonomická univerzita v Bratislave

1

1

Štátna príslušnosť

Katolícka univerzita v Ružomberku

1

1

Bielorusko

2

2

3

5

Brazília

1

1

15

16

4

5

3

5

Prešovská univerzita v Prešove

2

Slovenská akadémia vied

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Technická univerzita v Košiciach

1

Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita Komenského v Bratislave

3

Bulharsko

1

Spolu

1

2

Česká republika

6

6

Egypt

3

3

3

3

2

1

3

5

Chorvátsko

1

1

2

India

2

2

4

Japonsko

1

1

2

3

10

16

1

2

3

Kanada

1

3

5

Kazachstan

4

Macedónsko

1

Maďarsko

1

1

2

1

2

Poľsko

2

6

8

6

6

Rumunsko

2

2

Ruská federácia

7

7

Slovinsko

2

2

SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI – ZAHRANIČNÍ

Španielsko

1

1

1

1

ŠTUDENTI

Ukrajina

4

5

15

24

Spolu

7

13

55

75

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

2

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1

Žilinská univerzita v Žiline
Spolu

7

13

2

55

75

Počet žiadostí: 26, podmienky splnilo: 11
Počet schválených žiadostí: 7

1

1
1

1

1
1

Taliansko

Prijímajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied

Ústav polymérov SAV

Sharmaine Luk, Kanada, 3 mesiace

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Nataliia Bohatenko, Ukrajina, 4 mesiace

Pedagogická fakulta

Nadiya Hrytsenko, Ukrajina, 5 mesiacov

Univerzita Komenského v Bratislave

Prírodovedecká fakulta

Zorica Lelova, Macedónsko, 3 mesiace
Kateryna Samsonyuk, Ukrajina, 4 mesiace

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta

Irena Dimova, Bulharsko, 5 mesiacov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Marta Vysotska, Ukrajina, 5 mesiacov
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DOKTORANDI
Počet žiadostí: 30, podmienky splnilo: 21
Počet schválených žiadostí: 13
Prijímajúca inštitúcia
Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta/ústav

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Fakulta humanitných a prírodných vied

Arun Kumar, India, 3 mesiace

Filozofická fakulta

Kateryna Kriuchkova, Ukrajina, 3 mesiace

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových
zdrojov

Mirai Azuma, Japonsko, 2 mesiace

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Anna Neshta, Ukrajina, 4 mesiace

Trnavská univerzita v Trnave

Právnická fakulta

Kateryna Gychka, Ukrajina, 5 mesiacov

Fakulta managementu

Marharyta Mahomedova, Ukrajina, 5 mesiacov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Naresh Kumar, India, 5 mesiacov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Mihaly Gyimesi, Maďarsko, 5 mesiacov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta

Anna Dragan, Poľsko, 5 mesiacov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Filozofická fakulta

Andrea Huczmanová, Česká republika, 2 mesiace

Filozofická fakulta

Nataliya Kasynets, Ukrajina, 5 mesiacov

Právnická fakulta

Mateusz Żaba, Poľsko, 3 mesiace

Filmová a televízna fakulta

Miloslav Novák Česká republika, 5 mesiacov

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI
Počet žiadostí: 172, podmienky splnilo: 148
Počet schválených žiadostí: 55
Prijímajúca inštitúcia

Fakulta/ústav

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta podnikového manažmentu

Zhamilya Utarbayeva, Kazachstan, 1 mesiac

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta

Iurii Danylets, Ukrajina, 3 mesiace

Fakulta humanitných a prírodných vied

Nataliya Yurkovych, Ukrajina, 6 mesiacov

Filozofická fakulta

Ihor Shnitser, Ukrajina, 4 mesiace

Gréckokatolícka teologická fakulta

Victor Kichera, Ukrajina, 4 mesiace

Astronomický ústav SAV

Igor Volkov, Ruská federácia, 9 mesiacov

Historický ústav SAV

Antonie Doležalová, Česká republika, 6 mesiacov
Viktor Pál, Maďarsko, 6 mesiacov

Matematický ústav SAV

Giselle Monteiro, Brazília, 9 mesiacov

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Vihra Baeva, Bulharsko, 3 mesiace

Ústav anorganickej chémie SAV

Igor Petrushenko, Ruská federácia, 1 mesiac

Ústav experimentálnej farmakológie
a toxikológie SAV

Tamer Abdelrazik, Egypt,6 mesiacov
Maysa Mohamed Sabet, Egypt, 3 mesiace

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Piotr Leszek Gębara, Poľsko, 3 mesiace
Kenji Shinozaki, Japonsko, 10 mesiacov

Ústav polymérov SAV

Magdalena Maksymiak, Poľsko, 6 mesiacov
Ahmed Ali Nada, Egypt, 3 mesiace
Halyna Ohar, Ukrajina, 8 mesiacov

Ústav slovenskej literatúry SAV

Marijan Sabic, Chorvátsko, 1 mesiac

Ústav svetovej literatúry SAV

Lucyna Spyrka, Poľsko, 6 mesiacov

Prešovská univerzita v Prešove

Slovenská akadémia vied

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

Slovenská technická univerzita
v Bratislave

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Łukasz Jakub Binkowski, Poľsko, 6 mesiacov

Fakulta architektúry

Daniela Perrotti, Taliansko, 5 mesiacov

Materiálovotechnologická fakulta
v Trnave

Alexei Balmakou, Bielorusko, 8 mesiacov
Bimal Kumar Sarkar, India, 1 mesiac

Stavebná fakulta

Debashree Guha Adhya, India, 2 mesiace
Riste Škrekovski, Slovinsko, 3 mesiace
Aleksandra Tepeh, Slovinsko, 3 mesiace
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Prijímajúca inštitúcia
Technická univerzita v Košiciach
Trnavská univerzita v Trnave

Univerzita Komenského v Bratislave

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Fakulta/ústav

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ekonomická fakulta

Nataliia Stepaniuk, Ukrajina, 5 mesiacov

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Vitalii Ivanov, Ukrajina, 3 mesiace

Strojnícka fakulta

Andrii Lytvynenko, Ukrajina, 5 mesiacov

Pedagogická fakulta

Svitlana Pachomovová, Ukrajina, 6 mesiacov

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Vitalii Izai, Ukrajina, 8 mesiacov
Leszek Pryszcz, Poľsko, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

Ani Burova, Bulharsko, 1 mesiac
Slaveia Dimitrova, Bulharsko, 1 mesiac
Horatiu Dragomirescu, Rumunsko, 3 mesiace
Vitaliy Nagirnyy, Ukrajina, 6 mesiacov
Maja Opašić, Chorvátsko, 4 mesiace
Vitali Repin, Bielorusko, 5 mesiacov

Pedagogická fakulta

Rozalina Engels-Kritidis, Bulharsko, 1 mesiac

Prírodovedecká fakulta

Maria Jolanta Barysz, Poľsko, 1 mesiac

Filozofická fakulta

Carlos Roberto Morales, Španielsko, 5 mesiacov

Pedagogická fakulta

Natalia Burenina, Ruská federácia, 1 mesiac

Ekonomická fakulta

Mario Bogdanović, Chorvátsko, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

Radu Florian Bruja, Rumunsko, 5 mesiacov
Ruslan Saduov, Ruská federácia,3 mesiace

Prírodovedecká fakulta

Polina Golysheva, Ruská federácia, 2 mesiace
Andrei Shishov, Ruská federácia, 3 mesiace

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

Žilinská univerzita v Žiline

Olha Lukovska, Ukrajina, 3 mesiace
Elektrotechnická fakulta

Josef Juráň, Česká republika, 1 mesiac
Dmitrii Shepelev, Ruská federácia,2 mesiace

Fakulta humanitných vied

Olena Hundarenko, Ukrajina, 5 mesiacov

Stavebná fakulta

Pavel Oravec, Česká republika, 5 mesiacov

Strojnícka fakulta

Kateryna Kravchenko, Ukrajina, 7 mesiacov
Olena Nozhenko, Ukrajina, 7 mesiacov

VYSOKOŠKOLSKÍ UČITELIA, VÝSKUMNÍ A UMELECKÍ PRACOVNÍCI – náhradníci (v poradí stanovenom
výberovou komisiou)
Počet náhradníkov: 10
Meno a priezvisko

Štátna príslušnosť Prijímajúca inštitúcia

Dĺžka pobytu

1 Albina Dioba

Ukrajina

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Fakulta verejnej správy

5 mesiacov

2 Vlatka Filipović Marijić

Chorvátsko

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave; Fakulta prírodných vied

1 mesiac

3 Kazuki Kodama

Japonsko

Slovenská akadémia vied; Elektrotechnický ústav SAV

6 mesiacov

4 Oleksandr Kotlyar

Ukrajina

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta

4 mesiace

5 Oleksandr Labenko

Ukrajina

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Fakulta
ekonomiky a manažmentu

1 mesiac

6 Vitalii Latyshev

Ukrajina

Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky, fyziky
a informatiky

6 mesiacov

7 Anatoly Nikitin

Ruská federácia

Slovenská akadémia vied; Ústav polymérov SAV

2 mesiace

8 Aleš Nováček

Česká republika

Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta humanitných
a prírodných vied

1 mesiac

9 Solomiya Pysarevska

Ukrajina

Slovenská technická univerzita v Bratislave; Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie

Španielsko

Univerzita Komenského v Bratislave; Prírodovedecká fakulta

10 Jose Juan Santana Rodriguez
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6 mesiacov
1 mesiac

V skratke
 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež.
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného
zmyslu pre európsku identitu a integráciu, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednej komunity. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie rôznych
mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym rozmerom.
Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov Európskej
únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny.
Termín na podávanie prihlášok je 25. januára 2016. Prihlášky možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov
Európskej únie. Formuláre prihlášok sú k dispozícii na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre
mládež – www.charlemagneyouthprize.eu.

 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

 SÚŤAŽ PRE VODU 2016
Nadácia Ekopolis s finančnou podporou Nestlé organizuje prvý ročník súťaže Pre vodu. Jej cieľom je prispieť
k zodpovednému a efektívnemu nakladaniu s vodou prostredníctvom návrhov opatrení šetrných k prírode.
Organizátori majú ambíciu prepojiť nadaných mladých ľudí s tými, ktorí hľadajú inšpirácie a ktorí chcú riešiť
konkrétne problémy s vodou v svojich mestách a obciach. Najlepšie tri návrhy mladých ľudí získajú finančnú
odmenu 1100 €, 500 € a 200 €.
Uzávierka študentských prác je 22. februára 2016. Bližšie informácie vrátane modelových situácií na riešenie sú
zverejnené na stránke www.sutazprevodu.sk.

 NOVÉ PUBLIKÁCIE NA INTERNETE
Štruktúra európskych vzdelávacích systémov 2015/2016 (Schémy)
Publikácia prináša schémy vzdelávacích systémov v 42 európskych krajinách. Dostupná je v troch jazykových
mutáciách – anglickej, francúzskej a nemeckej.
Bližšie informácie: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Publications:The_Structure_of_
the_European_Education_Systems_2015/16:_Schematic_Diagrams alebo http://bookshop.europa.eu
National Sheets on Education Budgets in Europe 2015
Bližšie informácie: https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/images/8/8f/194EN.pdf
Higher education cooperation between the European Union, Latin America and the Caribbean
Academic cooperation and mobility: bringing the two regions closer
Bližšie informácie: http://bookshop.europa.eu/en/higher-education-cooperation-between-the-european-union-latinamerica-and-the-caribbean-pbEC0115210/
EC-01-15-210-EN-C
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V skratke
 BILINGVÁLNY ŠTUDIJNÝ PROGRAM OSN V ŽENEVE
Informačná služba OSN v Ženeve (Švajčiarsko) ponúka postgraduálnym študentom vo veku od 23 do 35 rokov so
znalosťou angličtiny a francúzštiny možnosť zúčastniť sa 2-týždňového bilingválneho študijného programu. Témou
v poradí 54. programu, ktorý sa uskutoční v Ženeve od 4. do 15. júla 2016, je Humanitárna asistencia a rozvoj.
Prihlasovanie je on-line do 1. marca 2016. Účasť na programe je bezplatná, organizátor nehradí cestovné ani
pobytové náklady.
Bližšie informácie: www.unog.ch (About UNOG > Graduate Study Programme)

 SÚŤAŽ ESEJÍ O MULTILINGVIZME
UN Academic Impact a ELS Educational Services vyhlásili súťaž esejí (maximálne 2 000 slov) o multilingvizme Many
Languages, One World na tému Úloha viacjazyčnosti v posilňovaní globálneho občianstva a porozumenia medzi
kultúrami. Súťaž je určená vysokoškolským študentom. Esej musí byť napísaná v jednom zo 6 oficiálnych jazykov
OSN (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabština, čínština). Uzávierka súťaže je 31. marca 2016.
Autori 60 najlepších esejí sa zúčastnia Globálneho fóra mládeže/Global Youth Forum, ktoré sa uskutoční od
25. do 31. júla 2016 v New Yorku (USA).
Bližšie informácie: http://www.els.edu/en/ManyLanguagesOneWorld

 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 – http://www.webaworld.com/,
Studycentral – www.universityfairs.com či Edufindme – http://edufindme.com.

 Gaudeamus

26. a 27. január 2016, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Study in Europe Fair, Južná Afrika

15. február (Johannesburg), 18. február (Kapské Mesto)
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu

 Profesia days 2016

17. a 18. február 2016, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: http://www.profesiadays.sk/

 Education Fair Georgia

18. a 19. február 2016, Tbilisi, Gruzínsko
Bližšie informácie: www.expogeorgia.ge

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
3. – 6. marec 2016, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 Days of International Education, marec 2016, Pobaltie
Vilňus, Litva (3. marec), Riga, Lotyšsko (5. marec), Tallinn, Estónsko (6. marec)
Bližšie informácie: http://www.balticcouncil.org/en/fairs/days-of-international-educatio/

 EHEF – European Higher Education Fairs in Central Asia and Asia/Európske veľtrhy vysokoškolského
vzdelávania v strednej Ázii a Ázii
12. a 13. marec 2016, Kuala Lumpur, Malajzia

Bližšie informácie: http://www.ehef.asia/fairs/malaysia-fair-2015

 International Education Fair 2016

15. a 16. apríl 2016, Ulantábar, Mongolsko
Bližšie informácie: www.gop.edu.mn; https://www.facebook.com/GO-Praxis-127160610699237

 StudyWorld 2016, 22. – 23. apríl 2016, Berlín, Nemecko

11. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania.
Bližšie informácie: www.studyworld2016.com
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V skratke
 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Seminár ACA (Academic Cooperation Association): Master’s programs in Europe – admissions, marketing,
services
10. marec 2016, Brusels, Belgicko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=868

 Výročná konferencia EUA (European University Association)

Bricks and clicks for Europe: building a successful digital campus
7. a 8. apríl 2016, Galway, Írsko
Bližšie informácie: www.eua.be/activities-services/events/event/2016/04/07/default-calendar/eua-annualconference-2016

 5. rektorská konferencia a študentské fórum krajín ASEM (Asia-Europe Meeting)

Téma: Employability: Asia and Europe Prepare the New Generation”
4. – 7. apríl 2016, Praha, Česká republika
Vysokoškolskí študenti z každej krajiny ASEM sa zúčastnia študentského fóra na základe výberu organizátora, ktorý
v tejto súvislosti zverejnil „open call”. Záujemcovia o účasť na konferencii sa môžu prihlásiť do 22. januára 2016.
Bližšie informácie: www.asef.org/projects/themes/education/3568-5th-asef-rectors-conference-and-studentsforum-arc5
Prihlasovanie študentov: https://asiaeuropefoundation.formstack.com/forms/arc5

 28. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
13. – 16. september 2016, Liverpool, Veľká Británia
Téma: Imagine...
Bližšie informácie: www.eaie.org/liverpool.html

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:
SAIA, n. o.
sídlo:
Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
IČO:
31821596
právna forma:
nezisková organizácia

Viete, že...
...fyzická osoba, ktorá v roku
2015 odpracovala aspoň
40 dobrovoľníckych hodín
a má Potvrdenie od organizácie/
organizácií, v ktorých dobrovoľne
pôsobila, môže poukázať 3 %
zo zaplatenej dane z príjmu?
Právnické osoby môžu poukázať
1,5 % (prípadne 2 %) z dane
za rok 2015.

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 2015:

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