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Téma/Vysokoškolské štúdium v Indii

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V INDII
Vzdelávací systém v Indii je často označovaný ako jeden
z hlavných faktorov hospodárskeho rastu Indie. Čo sa týka
počtu študentov, je indický systém vysokoškolského vzdelávania
po Číne a USA tretí najväčší na svete. V počte vzdelávacích
inštitúcií je však India na prvom mieste – s vyše 38-tisícmi
vysokoškolskými zariadeniami. V školskom roku 2014/2015 bolo
v Indii 757 univerzít a 38 056 vysokoškolských inštitúcií, na
ktorých bolo zapísaných 33,2 milióna študentov, z nich takmer
80 % na bakalárskych programoch.
Hoci prvé univerzity vznikli v Indii v 2. polovici 19. storočia,
najviac ich vzniklo v posledných desaťročiach. Prvé tri univerzity
vznikli v roku 1857 v Kalkate, Bombaji a Madráse. Kým v roku
1950 bolo v Indii 20 univerzít, v roku 2014 už 677. Vysokých
škôl bolo v roku 1950 v Indii 500, v roku 2013 už 37 204.

INDICKÁ REPUBLIKA

(Bhārat Gaṇarājya/Republic of India)
Štátne zriadenie: federálna republika
Hlavné mesto: Naí Dillí (New Delhi)
Úradné jazyky: hindčina, angličtina a 21 miestnych jazykov
Administratívne územné členenie: 29 štátov
(Ándhrapradéš, Arunáčalpradéš, Ásam, Bihár, Čhattísgarh,
Goa, Gudžarát, Harijána, Himáčalpradéš, Džammú a
Kašmír, Džhárkhand, Karnátaka, Kérala, Madhjapradéš,
Maháraštra, Manípur, Meghálaj, Mizorám, Nágsko, Urísa,
Pandžáb, Radžastan, Sikkim, Tamilnádu, Telangana, Tripura,
Uttarpradéš, Uttarákhand, Západné Bengálsko)
a 7 zväzových území (Andamany a Nikobary, Čandígarh,
Dádra a Nagar Havelí, Daman a Diú, Lakadivy, Dillí,
Puttučéri) (Názvy štátov uvádzame podľa Úradu geodézie,
kartografie a katastra SR)

Na indickom portáli The Wire je interaktívna mapa, na ktorej
možno sledovať, ako v jednotlivých rokoch pribúdali univerzity
– centrálne, štátne, súkromné a tzv. deemed (vysoké školy
univerzitného typu).

Indické vysoké školstvo pozostáva z veľkého počtu technických
inštitútov, ako aj škôl diaľkového štúdia. Najväčšou otvorenou
univerzitou je Indira Gandi National Open University
(www.ignou.ac.in) s vyše 3 miliónmi študentov.

Na portáli indického ministerstva zahraničných vecí je
interaktívna mapa Indie so zoznamom štátov a zväzových
území http://www.mea.gov.in/india-at-glance.htm (štát na
mape a jeho názov sú prelinkované na portály vlád jednotlivých
štátov a zväzových území)

Z histórie
Vznik civilizácie v povodí rieky Indus sa datuje už od
5. tisícročia pred n. l. Árijské kmene sa na územie dnešnej
Indie presunuli zo severozápadu v období 1 500 rokov pred
n. l. a zlúčením s pôvodnými Drávidmi vznikla klasická indická
kultúra. Ríša Maurjov a následne dynastia Guptovcov zjednotili
veľkú časť Indie. Po islamských inváziách zo strednej Ázie
a Perzie (7. až 12. storočie) väčšina severnej a strednej Indie
sa dostala pod nadvládu Dillíjskeho sultanátu a neskôr pod
Mughalskú dynastiu, ktorá postupne rozšírila svoju vládu na
väčšinu Indického subkontinentu. V 16. storočí začali do Indie
prenikať Európania, využívali situáciu, keď proti sebe bojovali
jednotlivé kráľovstvá, a vytvárali tu svoje kolónie.
V 19. storočí väčšina indického územia spadala pod správu
Britského impéria, v 20. storočí viedol nenásilný boj za
nezávislosť Mahatma Gándhí, známy aj ako „Otec národa“.
Nenásilné hnutie odporu vyvrcholilo v roku 1947, keď India
získala nezávislosť. V roku 1950 bola vyhlásená republika.
Bližšie informácie o Indii záujemcovia nájdu napríklad na
stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR (www.mzv.sk; Cestovanie a konzulárne informácie/Štáty
sveta), na portáli indickej vlády http://india.gov.in alebo na
www.india-tourism.com.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Indii
Indické univerzity a vysoké školy poskytujú vysokoškolské
vzdelanie v troch stupňoch:
1. stupeň (undergraduate) – trvá väčšinou 3 roky
a končí sa bakalárskym diplomom. Štúdium v odboroch
ako strojárstvo, medicína, zubné lekárstvo a farmácia trvá
zvyčajne od 4 do 5,5 roka.
2. stupeň (postgraduate) – trvá väčšinou 2 roky.
Niektoré univerzity ponúkajú aj kratšie kurzy, napríklad
v odboroch poľnohospodárstvo alebo informačné
technológie. Dĺžka štúdia záleží na konkrétnej univerzite.
3. stupeň (PhD.) – štúdium je možné absolvovať iba
na vysokej škole, ktorá spadá priamo pod univerzitu.
Štúdium zahŕňa výskum a intenzívnu spoluprácu s vedúcim
dizertačnej práce.

Zoznam vysokoškolských inštitúcií je na stránke All India Survey on
Higher Education http://aishe.gov.in. Zoznam s profilmi 45 centrálnych
univerzít je na stránke http://mhrd.gov.in/central-universities-0.

Systém vysokoškolského vzdelávania v Indii je v porovnaní
so slovenským/európskym komplikovanejší.
Podľa zriaďovateľa a financovania je v Indii 12 typov univerzít

(Central University, Central Open University, Institute of National
Importance, State Public University, Institute under State
Legislature Act, State Open University, State Private University,
State Private Open University, Deemed University-Government,
Deemed University-Government Aided, Deemed UniversityPrivate, Others). Základné členenie univerzít je do 3 skupín:
1. Centrálne a štátne univerzity – staršie univerzity
sú financované priamo ministerstvom rozvoja ľudských
zdrojov (Ministry of Human Resourse Development), novšie
zakladajú a financujú vlády jednotlivých štátov federácie.
2. Univerzity/vysoké školy univerzitného typu
(Deemed Universities) – majú ten istý akademický štatút
a privilégiá ako univerzity.
3. Inštitúcie národného významu (Institutions of
National Importance) – boli zriadené zákonom a sú
financované zo zdrojov centrálnej vlády.

Na stránke Univerzitnej grantovej komisie http://www.ugc.ac.in/ je
zoznam univerzít v jednotlivých štátoch podľa 12 typov univerzít. Okrem
nich je tu aj zoznam tzv. falošných univerzít. Zoznam vysokoškolských
inštitúcií je aj na stránke www.aicte-india.org/statisticuniversities.php.

Vysoké školy sa delia do viacerých skupín na základe typu
poskytovaných kurzov (profesné/odborné), zriaďovateľa
(súkromné/štátne) alebo na základe vzťahu k univerzite
(pridružené/patriace priamo pod univerzitu).
1. Vysoké školy patriace priamo pod univerzitu – tieto
VŠ sú riadené priamo zastrešujúcou univerzitou a väčšinou
sa nachádzajú aj v areáli univerzity.
2. Štátne vysoké školy – sú riadené priamo vládami
jednotlivých štátov federácie.
3. Odborné vysoké školy (Professional Colleges) – sú
zamerané na štúdium medicíny, strojárstva a manažmentu.
Sú financované a riadené štátom, alebo súkromným
sektorom.

Vyhľadávať univerzity a vysoké školy je možné aj na portáli Know Your
College http://www.knowyourcollege-gov.in/

Akademický rok
Akademický rok na indických univerzitách trvá spravidla od júla do mája a delí sa na dva semestre – prvý je spravidla od júla
do novembra, druhý od januára do mája.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Indii
Štúdium cudzincov
Cudzinci môžu v Indii študovať buď ako štipendisti indickej
vlády v rámci rôznych programov, alebo ako samoplatcovia.
Počet prijatých cudzincov je limitovaný, jednotlivým školám sú
stanovované kvóty.
Prijímanie na vysokoškolské štúdium
Na väčšinu odborov sa študenti môžu hlásiť priamo na
univerzitách/vysokých školách.
Základnou podmienkou je ukončenie príslušného vzdelania
– strednej školy pri uchádzaní sa o prijatie do bakalárskeho
programu, bakalárskeho stupňa pri uchádzaní sa o prijatie na
magisterské štúdium a získanie magisterského diplomu pri
žiadosti o prijatie na doktorandské štúdium.
Indické univerzity neuznávajú diplomy získané v zahraničí
automaticky. Väčšina vyžaduje ekvivalenciu Asociáciou indických
univerzít (Association of Indian University) ešte pred podaním
prihlášky. Ide o spoplatnenú službu. Bližšie informácie,
ako aj informácie o dokladoch o vzdelaní a certifikátoch
štandardizovaných testov, ktoré univerzity akceptujú ako
ekvivalent indickej maturity, sú zverejnené na stránke asociácie
(http://www.aiuweb.org/Evaluation/evaluation.asp).
S cieľom uľahčiť prijímanie cudzincov na vybrané technologické
inštitúty a univerzity financované centrálnou vládou ministerstvo
rozvoja ľudských zdrojov vytvorilo schému DASA (Direct

NAJLEPŠIE INDICKÉ UNIVERZITY/VYSOKÉ ŠKOLY
V najznámejších svetových rebríčkoch najlepších univerzít sa
umiestňujú aj univerzity z Indie. V Academic Ranking of World
Universities je v roku 2016 iba jedna (na 301. až 400. mieste):
Indický vedecký inštitút v Bangalore (Indian Institute of
Science, Banglore, www.iisc.ac.in). Tento inštitút je najlepší aj
podľa QS University Rankings (na 147. mieste v rámci sveta, na
33. mieste v rámci Ázie). V tomto rebríčku v rámci univerzít celého
sveta je 14 indických univerzít a v rebríčku TOP 350 Ázia je 23
indických univerzít.

Admission of Students Abroad).

Bližšie informácie: www.indianembassy.sk/english/scholarships/
direct-admission-of-students-abroad; www.dasanit.org
Školné
V Indii sa platí školné. Jeho výška je rôzna, väčšinou sa
pohybuje od 3 000 do 6 000 USD za rok. Na inštitúciách
spadajúcich pod schému DASA je aktuálne pre záujemcov
o bakalárske štúdium poplatok (application fee) 4 300 USD,
z čoho je nevratný registračný poplatok 300 USD a školné za
prvý semester 4 000 USD; pre záujemcov o postgraduálne
štúdium je poplatok 2 300 USD, z toho je registračný poplatok
300 USD a školné za prvý semester je 2 000 USD.
Práca popri štúdiu
Držitelia študentského víza nemôžu v Indii pracovať. Študentské
víza možno získať po predložení dokladu o prijatí na štúdium
na oficiálne uznanú univerzitu/inštitúciu v Indii. Študent sa tiež
musí preukázať dostatkom finančných prostriedkov.
Životné náklady
Životné náklady v Indii sú veľmi nízke. Väčšine zahraničných
študentov vystačí 150 eur na mesiac.
Študentské internáty
Mnohé univerzity majú pre svojich študentov vlastné internátne
zariadenia. Väčšina z nich je určená pre indických študentov,
ktorí si nemôžu dovoliť drahé ubytovanie. Internáty poskytujú
síce lacné a bezpečné ubytovanie, pre ubytovaných však existujú
viaceré pravidlá a obmedzenia, na aké zahraniční študenti
nemusia byť zvyknutí.

Ranking indických vysokoškolských inštitúcií v 6 kategóriách
(Engineering, Management, Pharmacy, Architecture, Universities,
Colleges) je zverejnený na stránke National Institutional
Ranking Framework (NIRF) https://www.nirfindia.org/univ
Rebríčky najlepších indických vysokých škôl v roku 2016 podľa 13
kategórií (Commerce, Art, Science, Engineering, Fashion, BCA, Mass
Comm, Fine Arts, Law, Medicine, BBA, Hotel MGMT, Education) sú
zverejnené na stránke portálu India Today
http://indiatoday.intoday.in/bestcolleges/2016/
Najlepšie indické školy podľa QS University Rankings 2016
poradie
vo svete

univerzita/vysoká škola

147

Indian Institute of Science Bangalore
(IISc) – www.iisc.ac.in

179

Indian Institute of Technology Delhi
(IITD) – www.iitd.ac.in/

202

Prenájom bytu
Študenti si môžu prenajať byt. Vo všeobecnosti platí, že prvé
nájomné sa uhrádza spolu so zálohou/kauciou. Tá môže byť aj
vo výške desiatich mesačných nájmov.

Indian Institute of Technology Bombay
(IITB) – www.iitb.ac.in

254

Indian Institute of Technology Madras (IITM)

271

Indian Institute of Technology Kanpur (IITK)

286

Indian Institute of Technology Kharagpur (IIT-KGP)

Stravovanie
Indická kuchyňa je rôznorodá. Základom sú koreniny, ktoré sa
používajú na zvýraznenie chuti jedla. V niektorých častiach Indie
môžu mať zahraniční študenti problém nájsť mäsité jedlá, keďže
väčšina Indov sú vegetariáni.

391

Indian Institute of Technology Roorkee (IITR)

451-460

Indian Institute of Technology Guwahati (IITG)

481-490

University of Delhi

601-650

University of Calcutta

701+

Banaras Hindu University, Panjab University,
University of Mumbai, University of Pune
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Indii
ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V INDII
 Národný štipendijný program SR na podporu mobilít
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia (minimálne 1 semester/trimester, maximálne jeden

akademický rok)

 štipendiá pre doktorandov (1 až 12 mesiacov)
 cestovné granty pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia, doktorandov, vysokoškolských učiteľov

a výskumných/umeleckých pracovníkov

Štipendiá NŠP sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty. Výška štipendia do Indie je 500 EUR/mesiac pre
študentov a 550 EUR/mesiac pre doktorandov.
Uzávierka: 31. október 2016, 30. apríl 2017 on-line na www.stipendia.sk
 Štipendiá indickej vlády (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Oprávnený uchádzač

Podmienky
v čase podávania žiadosti

Poznámky

Prijímajúca strana poskytuje

ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre

uzávierka: spravidla vo februári

● záujemcovia o štúdium
hindského jazyka

● 3 500 rupií mesačne
● jednorazový príspevok 1 000 rupií
na knihy
● spiatočnú letenku
● dopravu z letiska do Agry

● občan SR
● 12 rokov ukončenej
školskej dochádzky
● vek od 21 do 35 rokov
● dobrá znalosť angličtiny
● základy hindčiny
(jazyková úroveň A2)

● ubytovanie je zabezpečené
v hosteli (za 250 rupií
mesačne), v ktorom je
povinné bývanie
● v hosteli je podávaná
výlučne vegetariánska
strava

odborný kurz v rámci Programu ITEC – (min. 2 týždne), napr. anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie,
IT kurzy atď.
uzávierka: priebežne, približne 4 mesiace pred začiatkom kurzu
● zamestnanec štátnej
alebo verejnej správy,
obchodnej alebo
priemyselnej komory
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● ukončené VŠ vzdelanie
● aktívna znalosť anglického
jazyka
● vek 25 – 45 rokov
● zdravotná spôsobilosť

● zoznam kurzov je na

http://itec.mea.gov.in

● uchádzač si vyberá jeden
z ponúkaných kurzov
● pri niektorých kurzoch sa
vyžaduje pracovná skúsenosť

štúdium tradičného indického tanca a hudby
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● iné

●
●
●
●
●
●

spiatočnú letenku
školné
ubytovanie
zdravotnú starostlivosť
vreckové
príspevok na knihy a študijnú
cestu

uzávierka: spravidla v júni

● študent tanca alebo hudby
● aktívna znalosť anglického
jazyka
● zdravotná spôsobilosť

● štipendium
● jednorazový príspevok
na neočakávané výdavky
● ubytovanie
● školné poplatky
● príspevok na záverečnú prácu
● zdravotné náklady
● exkurzie

ZAUJÍMAVÉ STRÁNKY NA INTERNETE
http://mhrd.gov.in/higher_education
– Sekcia vysokoškolského vzdelávania ministerstva rozvoja
ľudských zdrojov
www.ugc.ac.in/
– University Grants Commission, zoznamy vysokoškolských
inštitúcií
http://india.gov.in
– Indický národný portál
www.indianembassy.sk
– Indické veľvyslanectvo v Bratislave
V rámci programu Indickej technickej a ekonomickej spolupráce
(Indian Technical & Economic Cooperation – ITEC) poskytuje indická
vláda štipendiá na absolvovanie kurzov organizovaných rôznymi
indickými inštitútmi. Zoznam kurzov je zverejnený na stránke
http://itec.mea.gov.in.
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené
otázky (help)“, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou
a ako podať žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo
„Podaj žiadosť”. V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených
uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme
aj v prípade, ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2016 on-line na www.stipendia.sk (pobyty na letný semester v akademickom roku 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
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 31. október 2016 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko,
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
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
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: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
Štipendiá EMBO na krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka štipendiá na krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov
a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od získania doktorandského titulu viac ako 10 rokov), ktorí chcú
absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v laboratóriu v zahraničí. Po ukončení pobytu sa štipendista musí vrátiť na domácu
inštitúciu minimálne na 6 mesiacov. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
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 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendium na prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)
Uzávierka: 30. október 2016 on-line na www.granty.saia.sk
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 sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým
pracovníkom. O pobyt sa nemôžu uchádzať doktorandi. Pobyt sa môže uskutočniť na českých verejných VŠ alebo vedeckých a
výskumných inštitúciách a organizáciách. Vyžaduje sa akceptačný/pozývací list prijímajúcej inštitúcie.
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 1. október 2016

Visegrad Artist Residency Program (VARP) ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej
krajine V4. Pobyty VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú

určené pre individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies
Juhomoravské centrum pre medzinárodnú mobilitu – granty SoMoPro
Uzávierka: registrácia od 1. októbra do 30. novembra 2016
Cieľom grantového programu SoMoPro (The South Moravian Programme for Distinguished Researchers) je priviesť špičkových
vedcov zo zahraničia do výskumných inštitúcií Juhomoravského kraja. Program je určený vedcom s doktorským vzdelaním alebo
aspoň 4-ročnou praxou vo výskume na plný úväzok od doby získania vzdelania, ktoré umožňuje prihlásiť sa na PhD. štúdium.
Žiadateľ podáva prihlášku spoločne s hostiteľskou inštitúciou v Juhomoravskom kraji. Doba hosťovania je minimálne 12
a maximálne 36 mesiacov.
Bližšie informácie: www.jcmm.cz/cz/somopro.html

 ČÍNA
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: od 1. do 6. decembra 2016 (podľa univerzity) – záujemca o štipendium sa musí prihlásiť do elektronického systému
Hong Kong PhD Fellowship Scheme Electronic System do 1. decembra 2016 a získať referenčné číslo skôr, ako podá žiadosť na
vybranú univerzitu
Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong
(uzávierka žiadostí: 6. december 2016), Hong Kong Baptist University (1. december 2016), Lingnan University (2. december
2016), The Chinese University of Hong Kong (1. december 2016), The Education University of Hong Kong (1. december 2016),
The Hong Kong Polytechnic University (1. december 2016), The Hong Kong University of Science and Technology (4. december
2016) a The University of Hong Kong (1. december 2016).
Bližšie informácie: www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm, https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2016
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné
znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship
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 EGYPT
Štipendium na krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým
pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov
Uzávierka: 1. október 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/

 FÍNSKO
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra
Uzávierka: 31. október 2016
Štipendiá Suomen kielen ja kulttuurin/Finnish language and culture administruje Centrum pre medzinárodné mobility CIMO

(Centre for International Mobility/Kansainvälisen liikkuvuuden ja yhteistyön keskus).
 Štipendium pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni

Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite
a zhromaždenie materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia je
800 EUR/mesiac.

Bližšie informácie: www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_for_masters_students_in_finnish (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to
students outside Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)
 Štipendium pre absolventov a výskumníkov

Štipendium je určené na dlhodobý (3- až 12-mesačný) pobyt alebo krátkodobý (1- až 4-týždňový). Žiadosť podáva fínsky
partner.
Bližšie informácie: www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture

 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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 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2016
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
Uzávierka: 1. december 2016

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

univerzite. O štipendium sa môžu uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského jazyka sú
uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). Štipendijný program
administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum). Pobyt je možné
absolvovať od 1. septembra 2017 do 30. apríla 2018. Štipendium je možné získať najviac trikrát.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: november 2016 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov
 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov

2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2016
Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu uchádzať o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmann
Institute of Science v rámci Visiting Professors Program. Pobyt sa uskutoční medzi októbrom 2017 a septembrom 2018.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program

 JAPONSKO
Slovanské výskumné centrum Hokkaidskej univerzity (SRC) – štipendiá na výskumné pobyty
Uzávierka: 4. november 2016

The Slavic Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity v japonskom Sappore v rámci Štipendijného programu pre
zahraničných návštevníkov (Foreign Visitors Fellowship Program) ponúka vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom
5- a 10-mesačné výskumné pobyty v oblasti slovanistiky (štúdiá zamerané na krajiny východnej Európy a krajiny bývalého
Sovietskeho zväzu), ktoré sa uskutočnia od 1. júna 2017 do 31. marca 2018.
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/index1.html

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: 2. november 2016
Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD
ročne. Návrh na udelenie štipendia Vanier CGS musí podať kanadská vysoká škola. Uchádzačom sa odporúča kontaktovať
vybranú vysokú školu a pripravovať podklady potrebné k žiadosti niekoľko mesiacov vopred.
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca
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 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 1. október 2016 (vzdelávacie stáže), 15. október 2016 (Stáže R. Schumana)
 Stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania
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.
 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

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 1. október 2016

Visegrad Artist Residency Program (VARP) ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej
krajine V4. VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené
pre individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies
Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. október 2016
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 2-mesačné štipendiá vo výške
2 000 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa/; www.osaarchivum.org

 NEMECKO
Artists Unlimited: Umelecké rezidencie
Uzávierka: 30. september 2016

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gastkünstlerstipendien) na rezidenčný pobyt
v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady.
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de
Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 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
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Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. október 2016

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti

prírodných a technických vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú
podporu na tri roky a zároveň 15 000 EUR ročne na ostatné výdavky.

Bližšie informácie: www.hector-fellow-academy.de
Inštitút Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá – výskumné granty na výskum v knižnici inštitútu
Uzávierka: 31. október 2016
Výskumné granty sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej sa
Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia a ekonomika. 4- až 6-týždňový
pobyt im má umožniť počiatočný výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá (The John F.
Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite Berlín (Freie Universität Berlin).
Bližšie informácie: www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html
Umelecké štipendiá DAAD
Uzávierka: 30. september 2016 (architekti), 31. október 2016 (umelci) v DAAD v papierovej podobe (do tohto termínu musia
byť žiadosti v DAAD v Bonne) a zároveň on-line na www.funding-guide.de
Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl – Studienstipendien für ausländische Graduierte

im Fachbereich der Darstellenden Kunst, Musik, Bildenden Kunst, Design/visuelle Kommunikation und Film

 Študijné štipendiá pre absolventov architektúry – Studienstipendien für ausländische Graduierte im Fachbereich

der Architektur

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. november 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
Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 15. november 2016 a 1. december 2016 (jazykové kurzy) on-line na www.funding-guide.de a zároveň v SAIA, n. o.
(on-line na www.granty.saia.sk a zároveň v papierovej podobe)
 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín

– Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

– Forschungsstipendien – Kurzstipendien

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty

– Forschungsstipendien – Jahresstipendien

 Štipendiá na celé doktorandské štúdium v Nemecku

– Forschungsstipendien – Promotionen in Deutschland

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

– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl

– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD

– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten
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Štipendiá a granty
Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2016
Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom na ročný pobyt. Štipendium pozostáva z mesačného
príspevku 700 eur alebo 860 eur (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať
opakovane, maximálne dvakrát.
Bližšie informácie: www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

 POĽSKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 1. október 2016

Visegrad Artist Residency Program (VARP) ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej
krajine V4. VARP – Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené
pre individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2016 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at a zároveň v papierovej podobe
v SAIA, n. o.
Štipendiá
 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 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
 Spolupráca mladých výskumníkov
 Doktoráty pod dvojitým vedením
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov

 Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)
Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne

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

veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci
10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 64 240 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora
70 610 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000 EUR. Program administruje
Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
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Štipendiá a granty
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2016
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné
znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 SLOVENSKO
Nadácia Novum – štipendijný program pre talentovaných výtvarníkov
Uzávierka: 10. október 2016
Cieľom štipendijného programu pre talentovaných výtvarníkov zo Slovenska Nadácie Novum v spolupráci s Vysokou
školou výtvarných umení v Bratislave je systematická podpora vynikajúcich umelcov zo širokého spektra disciplín
súčasného vizuálneho umenia, dizajnu a architektúry pri ich etablovaní sa na medzinárodnej scéne. Podpora, poskytnutá
z programu sa môže využiť na úhradu nákladov akéhokoľvek typu, ktoré súvisia s dosahovaním tohto cieľa (prenájom
ateliérov, usporiadanie výstav a účasť na výstavách, účasť na workshopoch a sympóziách, nákup materiálu, cestovné
a pod.). Do programu sa môžu prihlásiť slovenskí vizuálni umelci, ktorých osobnostné charakteristiky a doterajšia tvorba
umožňujú predpokladať, že môžu dosiahnuť výrazné medzinárodné úspechy. Podmienkou účasti je realizácia aspoň troch
samostatných výstav v galériách, resp. kultúrnych inštitúciách.
Bližšie informácie: www.nadacianovum.sk

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 2. november 2016 on-line na www.granty.saia.sk (žiadosť v papierovej forme musí byť doručená do SAIA, n. o.,
Bratislava najneskôr do 4. novembra)
 štipendium pre umelcov/študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách a konzervatóriách

Štipendium sa udeľuje na magisterské štúdium alebo na výskum na konzervatóriách alebo umeleckých školách, ktoré sú
súčasťou odborných vysokých škôl. Je určené študentom 2. stupňa VŠ umeleckého zamerania veku do 35 rokov (v čase
uchádzania sa o štipendium). Vyžaduje sa akceptačný list.
 štipendium na výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom a výskumným pracovníkom na maximálne 12-mesačný pobyt. Pre uchádzačov platí
veková hranica 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium).
 štipendium pre postdoktorandov

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom na výskumný pobyt na prehĺbenie poznatkov
a uskutočnenie výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť.
V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 5 rokov. Uprednostnení budú
uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov.
 štipendium na postgraduálny pobyt

Štipendium je určené absolventom magisterského štúdia vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium) na
doktorandský pobyt v trvaní 12 až 36 mesiacov vo všetkých akademických oblastiach. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí
plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Vyžaduje sa akceptačný list.
Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.

 TALIANSKO
Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov na Európskom univerzitnom inštitúte
Uzávierka: 25. október 2016
Štipendijný program pre postdoktorandov v oblasti sociálnych a humanitných vied. O štipendium sa môžu uchádzať mladí
vedci a výskumníci, ktorí obhájili v posledných 5 rokoch doktorát v ekonomických, sociálnych a politických vedách, práve alebo
histórii. Štipendiá sa udeľujú na 12 alebo 24 mesiacov, počas ktorých sa štipendista na Európskom univerzitnom inštitúte
(European University Institute, EUI) vo Florencii venuje príprave na akademickú kariéru. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk,
ktorý je vyučovacím jazykom na inštitúte.
Bližšie informácie: http://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/Fellowships/MaxWeberFellowships/Index.aspx
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Štipendiá a granty
 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne
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 výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku
a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 USA
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie
Uzávierka: 14. október 2016
Granty Fulbright Scholar Program môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do
6 mesiacov. Granty sú určené pre výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo
výskumnou praxou, s výnimkou v oblasti klinickej medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. december 2016
Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa
transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EÚ.
Oblasti štúdia: Záležitosti Európskej únie, Európska integrácia a inštitúcie alebo vzťahy EÚ – USA (vonkajšia/vnútorná
bezpečnosť, udržanie mieru, EÚ a NATO, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, financie, obchod, ľudské práva,
poľnohospodárstvo a environmentálna politika, energetika, emigrácia/migrácia, rozširovanie EÚ, administrácia medzinárodného
vzdelávania a ďalšie).
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program;
www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
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V skratke
 NOC VÝSKUMNÍKOV – 30. SEPTEMBER 2016
Počas posledného septembrového piatku sa v šiestich slovenských mestách
(Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Poprad, Tatranská Lomnica a Žilina)
uskutoční už 10. ročník akcie Noc výskumníkov.
Vybrané nákupné centrá, múzeá a partnerské inštitúcie 30. septembra 2016
pripravia pre návštevníkov rôzne interaktívne vedecké prezentácie, prednášky,
diskusie, výstavy, hudobné vystúpenia, veľkoplošné projekcie a mnohé ďalšie
vstupy plné vedy i zábavy.
Organizátormi podujatia sú Slovenská organizácia pre výskumné
a vývojové aktivity, Slovenská akadémia vied, portál EurActiv.sk
a Centrum vedecko-technických informácií SR.
Bližšie informácie: http://www.nocvyskumnikov.sk/

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU
Od 7. do 13. novembra 2016 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky
na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí ako deň otvorených dverí,
prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava
a iné, ktoré pri príležitosti TVT 2016 pripravujú výskumné organizácie,
univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC sú zverejnené na webovej stránke
www.tyzdenvedy.sk.

 GRANTOVÁ SCHÉMA HOSŤUJÚCI PROFESOR 2016
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách
ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na Hosťovanie zahraničného
profesora/profesorky ekonómie. V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v maximálnej
hodnote do 45 000 EUR. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.
Uzávierka na podávanie žiadostí je 31. októbra 2016.
Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 3rd EUA Funding Forum – Efficient universities: Value for society

6. – 7. október 2016, Porto, Portugalsko
Tretie fórum EUA (European University Association) o financovaní vysokého školstva
Bližšie informácie: www.eua.be/activities-services/events/event/2016/10/06/default-calendar/3rd-funding-forum

 ACA European Policy Seminar: Crisis management in international higher education
13. október 2016, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be/index.php?id=889

 3. medzinárodný kongres Univerzity a osoby s postihnutím
(University and Disability/Universidad y Discapacidad)
10. – 11. november 2016, Barcelona, Španielsko
Bližšie informácie: http://ciud.fundaciononce.es/es

 15. konferencia IUA (International Association of Universities)

Téma: Higher Education: A catalyst for innovative and sustainable societ
14. – 17. november 2016, Bangkok, Thajsko
Bližšie informácie: www.eiseverywhere.com/ehome/index.php?eventid=142986&

 11. európske fórum zabezpečovania kvality vo vysokom školstve: Quality in context – embedding
improvement
17. – 19. november 2016, Ľubľana, Slovinsko
Bližšie informácie: www.eua.be/activities-services/events/event/2016/11/17/default-calendar/11th-europeanquality-assurance-forum

 Výročná konferencia ACA: UniverCities. Higher education institutions and their habitat
20. – 22. november 2016, Budapeš, Maďarsko
Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be/index.php?id=881
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V skratke
 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho,
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – http://www.webaworld.com/,
Studycentral – www.universityfairs.com či Edufindme – http://edufindme.com.

 EHEF (European Higher Education Fair and Conference) India 2016
30. september a 1. október 2016, New Delhi, India

Bližšie informácie: http://ehef.asia/fairs/india-fair-2016

 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2016
4. a 5. október 2016, Nitra, Slovensko

Bližšie informácie: www.gaudeamus-sk.sk

 EINSTIEG Fairs, Nemecko

7. a 8. október 2016 – Karlsruhe, 11. a 12. november 2016 – Berlín, 18. a 19. november 2016 – Mníchov

Bližšie informácie: http://www.einstieg.com/messen.html

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,
11. až 13. október 2016, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk

 EEFT – European Education Fair Taiwan

14. a 15. október 2016 – Taipei, 16. október 2016 – Taičung
Bližšie informácie: http://www.eef-taiwan.org.tw/

 30th International Education Fair – ICIEP (Международная ярмарка образования), Ruská federácia
22. október 2016 – Moskva, 23. október 2016 – Petrohrad
Bližšie informácie: http://www.iciep.ru/

 30th IEFT (International Education Fairs of Turkey), Turecko

23. október 2016 – Bursa, 24. október 2016 – Ankara, 26. október 2016 – Izmir,
28. október 2016 – Istanbul (ázijská časť), 29. a 30. október 2016 – Istanbul (európska časť)
Bližšie informácie: http://ieft.net/content/fair/30th_ieft_turkey_fairs_fall_2016.aspx

 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus
1. až 4. november 2016, Brno, Česká republika

Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 Education and Career – 2016/Education Abroad
17. až 19. november 2016, Kyjev, Ukrajina

Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua
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