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Téma/Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
PRÍLEŽITOSTI PRE STREDOŠKOLÁKOV A MATURANTOV
Stredoškolské a vysokoškolské štúdium na Slovensku a v zahraničí
Už niekoľko rokov sú témou
októbrového Bulletinu SAIA
príležitosti pre stredoškolákov
a maturantov. Aj tento rok sme sa
ríležitosti
snažili zhromaždiť informácie
pre stredoškolákov
a maturantov
o možnostiach štúdia na
Slovensku a v zahraničí
(so zameraním na členské štáty
Európskej únie), ako aj
o možnostiach financovania takéhoto štúdia, teda o štipendiách,
grantoch a iných možnostiach finančnej podpory, o ktoré sa
môžu uchádzať stredoškoláci a/alebo absolventi stredných škôl,
a aj v tomto roku sme tieto informácie vydali ako samostatnú
publikáciu s názvom „Príležitosti pre stredoškolákov
a maturantov”, ktorú si možno stiahnuť na www.saia.sk
v časti „Bulletin SAIA a iné publikácie”.
Keďže od uchádzačov o mobilitné štipendiá (určené na pobyt
v inej krajine) sa často vyžaduje doklad o jazykových
znalostiach, pripravili sme aj informácie o najčastejšie
vyžadovaných štandardizovaných vedomostných a jazykových
testoch.
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Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov  Strojnícka fakulta
Elektrotechnická fakulta  Stavebná fakulta
Fakulta riadenia a informatiky  Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta humanitných vied
Výskumný ústav vysokohorskej biológie v Tatranskej Javorine
(študijný program stráž prírody)

Vysokoškolské štúdium poskytuje na Slovensku v súčasnosti
20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy,
12 súkromných vysokých škôl a 4 zahraničné vysoké školy.
V publikácii záujemcovia nájdu ich zoznam aj s webovými
stránkami.

Z obsahu publikácie vyberáme:

Potrebuješ pomôcť?

Informácie o bakalárskom štúdiu zahraničí
V publikácii záujemcovia nájdu základné informácie
o bakalárskom štúdiu v krajinách, ktoré so Slovenskom susedia
(Česko, Poľsko, Maďarsko, Rakúsko), ako aj v krajinách, na
ktoré sa stredoškoláci v SAIA najviac pýtajú (Austrália, Dánsko,
Francúzsko, Kanada, Nemecko, USA, Veľká Británia).
Všetky členské štáty EÚ v rámci vytvárania Európskeho
vysokoškolského priestoru (tzv. bolonský proces) zaviedli
trojstupňový systém vzdelávania (bakalárske, magisterské
a doktorandské štúdium).
 Občania EÚ majú právo študovať na ľubovoľnej vysokej
škole v ktoromkoľvek členskom štáte EÚ za rovnakých
podmienok ako jeho štátni príslušníci.
 Jednou z podmienok prijatia na univerzitu môže byť
znalosť jazyka hostiteľskej krajiny, a preto od uchádzača
môžu v niektorých krajinách žiadať absolvovanie
jazykového testu.
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Informácie o štipendiách a programoch finančnej
podpory pre stredoškolákov
Publikácia prináša prehľad pravidelne sa opakujúcich
štipendijných príležitostí pre stredoškolákov na štúdium
počas stredoškolského štúdia a na vysokoškolské štúdium
(bakalársky stupeň). Zamerali sme sa najmä na tzv. mobilitné
štipendiá (určené na študijný pobyt v inej krajine). Okrem
nich existujú aj štipendiá ako finančná podpora nadaných a
talentovaných stredoškolákov pochádzajúcich z rodín zo sociálne
znevýhodneného prostredia alebo z rodín, ktoré sa ocitli v núdzi.
Treba zdôrazniť, že štipendijných príležitostí pre kategóriu
stredoškolák nie je veľa, pričom žiadne štipendium nepokrýva
úplné náklady spojené so študijným pobytom. Pri niektorých
ponukách uvádzame „uzávierka je spravidla“.

ŠTUDUJ ZDARMA S VÝHODNÝM GRANTOM

5 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ S NAMI
1. viac ako 6-ročné skúsenosti v obore, konzultácie ZDARMA
2. pomoc s motivačným listom a kompletný servis prihlášky
3. len 1 prihláška aj do viacerých krajín
4. pomoc so študentskými pôžičkami, grantami a štipendiami
5. welcome package plný užitočných rád na cestu

www.cambridgestudy.sk

facebook.com/cambridgestudy.sk

Publikácia je zverejnená na:
http://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-inepublikacie/bulletin-saia/
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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) a 30. november 2016 (mobility v letnom semestri
mimo sietí – freemoveri) 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
UniCredit & Universities Foundation – štipendium Criveli Europe
Uzávierka: 15. november 2016
Štipendium Criveli Europe ponúka UniCredit & Universities Foundation mladým absolventom ekonómie, bankovníctva a financií
na absolvovanie doktorandských kurzov na akejkoľvek univerzite sveta v akademickom roku 2017/2018.
Bližšie informácie: http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/en/fellow/show/fellow_id/1
Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
Uzávierka: 31. január 2017
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/
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Štipendiá a granty
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. V priebehu októbra majú byť zverejnené nové
podmienky udeľovania štipendií na krátkodobé výskumné pobyty.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships

 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.
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
Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017
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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Štipendiá a granty
AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január 2017 (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 2017 sa kurz uskutoční od 8. do 29. júla.

Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

 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

 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.

 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
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 FRANCÚZSKO
Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium Core Fellowship Program
Uzávierka: 24. november 2016

The Camargo Foundation Core Fellowship Program je určený pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu
francúzskej a frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov
a vedcov v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 4-, 8- alebo 11-týždňový
pobyt. Termíny rezidenčných pobytov sú na jeseň 2017 od 5. septembra do 31. októbra, na jar 2018 od 27. februára do
10. apríla, od 27. februára do 24. apríla a od 27. februára do 15. mája.
Bližšie informácie: www.camargofoundation.org

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

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 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: 8. 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
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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
Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 15. január 2017

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom (obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom,
vedcom a úradníkom) so záujmom o Japonsko a spoluprácu Európskej únie s Japonskom z rôznych perspektív (obchod/prístup
na trh, otázky priemyselnej politiky, výskumu a vývoja atď.) možnosť absolvovať 6-mesačný výskumný pobyt v centre v Tokiu,
ktorý sa uskutoční od apríla do septembra 2017.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/other-activities/minerva-fellowship
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2017
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študenti dostávajú grant na pokrytie cestovného do Japonska a späť a na životné náklady. Študentovi je poskytnutý bezplatne
jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa skladá 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. Prihlasovací on-line formulár má byť sprístupnený
v novembri 2016.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 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

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. október 2016 (Stáže R. Schumana), 15. november 2016 (prekladateľské stáže)
 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.
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 Prekladateľské stáže
3-mesačné stáže sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti,
ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale
ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva
ďalšie úradné jazyky EÚ.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/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 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
Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017
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.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

 NEMECKO
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
DAAD – študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl
Uzávierka: 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

Studienstipendien für ausländische Graduierte im Fachbereich der Darstellenden Kunst, Musik, Bildenden Kunst, Design/visuelle
Kommunikation und Film sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na
Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
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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

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD

– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl

– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte

Berlínsky program pre umelcov
Uzávierka: 1. december 2016

Berliner Künstlerprogramm umožňuje umelcom (sochárom, maliarom, spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta. Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia, vytvorenie
kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami kultúrneho života. Štipendisti dostanú štipendium na pokrytie životných
nákladov a budú mať zabezpečené ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).
Bližšie informácie: www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/stipendien.html
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
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 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/
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Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017

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
Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. január 2017

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

 POĽSKO
Medzinárodný vyšehradský fond – Vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2017
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/

 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)
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Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne

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

veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci
10 po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 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/

 SINGAPUR
Program SINGA
Uzávierka: 1. január 2017 (pobyty začínajúce sa v auguste 2017)

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

 SLOVENSKO
Štipendium kežmarskej nemocnice študentom záverečných ročníkov lekárskych a ošetrovateľských fakúlt
Nemocnica Dr. Vojtecha Alexandra v Kežmarku, n. o., ponúka študentom záverečných ročníkov lekárskych a ošetrovateľských
fakúlt na Slovensku štipendium (budúcim lekárom vo výške 200 eur mesačne, budúcim zdravotným sestrám a pôrodným
asistentkám 100 eur mesačne). Po úspešnom ukončení štúdia bude mať štipendista garantované pracovné miesto v nemocnici
minimálne na dva roky.
Bližšie informácie: http://nkk.sk/?q=stipendium

 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.
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Štipendiá a granty
Štipendiá Global Alliance na magisterské štúdium
Uzávierka: 31. december 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/ga-scholarship/

 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu
Uzávierka: 15. január 2017
Chiang Ching-kuova nadácia pre medzinárodnú akademickú výmenu (The Chiang Ching-kuo Foundation for International
Scholarly Exchange; CCKF) v rámci programu CCK Fellowships for Ph.D. Dissertations and Postdoctoral Research ponúka

doktorandom akreditovaných európskych univerzít štipendiá na dokončenie dizertačnej práce v oblasti čínskych štúdií a mladým
výskumníkov (do 5 rokov od získania titulu PhD), ktorí nemajú zamestnanie na plný úväzok, štipendiá na postgraduálnu stáž.
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/en/programs/european/DDPD

 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
Štipendiá Európskeho univerzitného inštitútu na doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. január 2017

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/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme/GrantInfo/EUI-FundedGrants.aspx

(> Services and Admin > Academic Service > Doctoral Programme > Grant Info > EUI Special Doctoral Fellowships)

 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
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Štipendiá a granty
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/

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky
Uzávierka: 31. január 2017
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/.
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V skratke
 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.

 SÚŤAŽ ECONOMICUS 2016
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 2017 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2016. 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: https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 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

 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.
 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus
1. až 4. november 2016, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz
 EINSTIEG Fairs, Nemecko
11. a 12. november 2016 – Berlín, 18. a 19. november 2016 – Mníchov
Bližšie informácie: http://www.einstieg.com/messen.html

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

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