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Vysokoškolské štúdium poskytuje na Slovensku v súčasnosti 20 verejných vysokých škôl, 3 štátne vysoké školy, 12 súkromných vysokých
škôl a 4 zahraničné vysoké školy.

Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území Slovenskej republiky podľa právnych predpisov štátu ich sídla na
základe udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky. Práva a povinnosti študentov
zahraničných vysokých škôl nie sú upravené slovenským zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla.
O rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike (vysokoškolský diplom, vysvedčenie
o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí.

Vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované študijné programy, a to v troch stupňoch:
1. stupeň – bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej 3 roky a najviac 4 roky.
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program, ktorý trvá najmenej 1 a najviac 3 roky (niektoré študijné programy
sa dajú študovať len v spojenom bakalárskom a magisterskom štúdiu, ktoré trvá 5 až 6 rokov).
3. stupeň – doktorandský študijný program, štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky, v externej forme
najviac 5 rokov.

Štúdium na vysokých školách môže byť v dennej (denná účasť študenta na vzdelávacích činnostiach) a externej (samostatné štúdium
a konzultácie alebo sústredenia) forme štúdia v prezenčnej (učiteľ je v priamom kontakte so študentom), dištančnej (komunikácia
prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí) alebo kombinovanej metóde.
Prijímanie na vysoké školy
Podmienky na prijatie stanovuje vysoká škola. Majú byť zverejnené na webových stránkach fakúlt a vysokých škôl najneskôr do 20. septembra
alebo najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je
získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy
s vysvedčením o maturitnej skúške. Uzávierka prihlášok (na predpísanom tlačive alebo v elektronickej podobe) na bakalárske štúdium je
spravidla koncom februára a koncom marca. Pri študijných odboroch, na ktoré sa robia talentové prijímacie skúšky, sú termíny prijímacieho
konania skôr a prihlášky vysoké školy prijímajú už od novembra. Školy môžu od uchádzačov vyberať poplatok za podanie prihlášky.
Prípravné kurzy na prijímacie konanie
Záujemcovia o štúdium na vysokej škole môžu svoje šance na úspešné zvládnutie prijímacích skúšok zvýšiť absolvovaním prípravných kurzov na
prijímacie konanie. Na Slovensku pôsobí viacero inštitúcií, ktoré ponúkajú krátkodobé či dlhodobé, intenzívne či polointenzívne prípravné kurzy
na prijímacie skúšky. Rovnako aj viaceré vysoké školy, či už samé, alebo v spolupráci s inými organizáciami, ponúkajú prípravné kurzy. Tie môžu
byť zamerané buď na jazyk, alebo na rôzne profilové predmety.
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VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA SLOVENSKU

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Fakulta dramatických umení
Fakulta múzických umení
Fakulta výtvarných umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov
Fakulta hospodárskej informatiky
Fakulta medzinárodných vzťahov
Fakulta podnikového manažmentu
Národohospodárska fakulta
Obchodná fakulta
Podnikovohospodárska fakulta, Košice
Katolícka univerzita v Ružomberku
Fakulta zdravotníctva
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Teologická fakulta, Košice
Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied
Fakulta manažmentu
Fakulta športu
Fakulta zdravotníckych odborov
Filozofická fakulta
Gréckokatolícka teologická fakulta
Pedagogická fakulta
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov
Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Fakulta ekonomiky a manažmentu
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja
Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva
Technická fakulta

www.aku.sk

www.euba.sk

www.ku.sk

www.unipo.sk

www.spu.sk

Slovenská technická univerzita v Bratislave
www.stuba.sk
Fakulta architektúry
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Fakulta informatiky a informačných technológií
Materiálovotechnologická fakulta, Trnava
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach
www.tuke.sk
Ekonomická fakulta
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií
Fakulta elektrotechniky a informatiky
Fakulta umení
Fakulta výrobných technológií, Prešov
Hutnícka fakulta
Letecká fakulta
Stavebná fakulta
Strojnícka fakulta
Technická univerzita vo Zvolene
www.tuzvo.sk
Drevárska fakulta
Fakulta ekológie a environmentalistiky
Fakulta environmentálnej a výrobnej techniky
Lesnícka fakulta
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
www.tnuni.sk
Fakulta priemyselných technológií, Púchov
Fakulta sociálno-ekonomických vzťahov
Fakulta špeciálnej techniky
Fakulta zdravotníctva
Trnavská univerzita v Trnave
www.truni.sk
Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Právnická fakulta
Teologická fakulta, Bratislava
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Informácie o ich konaní sú zverejňované na stránkach vysokých škôl/fakúlt, na Portáli vysokých
škôl www.PortalVS.sk (Kalendár) alebo na portáli ZoznamŠkôl www.zoznamskol.eu.
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Univerzita J. Selyeho v Komárne
www.ujs.sk Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
www.upjs.sk
Fakulta verejnej správy
Ekonomická fakulta
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Lekárska fakulta
Reformovaná teologická fakulta
Právnická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
www.uniba.sk
Prírodovedecká fakulta
Evanjelická bohoslovecká fakulta
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
www.ucm.sk
Fakulta managementu
Fakulta masmediálnej komunikácie
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Fakulta prírodných vied
Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Fakulta sociálnych vied
Fakulta telesnej výchovy a športu
Filozofická fakulta
Farmaceutická fakulta
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Filozofická fakulta
Jesseniova lekárska fakulta, Martin
www.uvlf.sk
Lekárska fakulta
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
www.vsmu.sk
Pedagogická fakulta
Divadelná fakulta
Právnická fakulta
Filmová a televízna fakulta
Prírodovedecká fakulta
Hudobná a tanečná fakulta
Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
www.vsvu.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
www.ukf.sk Žilinská univerzita v Žiline
www.uniza.sk
Fakulta prírodných vied
Elektrotechnická fakulta
Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
Fakulta bezpečnostného inžinierstva
Fakulta stredoeurópskych štúdií
Fakulta humanitných vied
Filozofická fakulta
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov
Pedagogická fakulta
Fakulta riadenia a informatiky
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.umb.sk
Stavebná fakulta
Ekonomická fakulta
Strojnícka fakulta
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
Fakulta prírodných vied
Filozofická fakulta
Pedagogická fakulta
Dni otvorených dverí
Právnická fakulta
Väčšina vysokých škôl pripravuje pre záujemcov o štúdium Dni otvorených dverí, na ktorých
môžu získať bližšie informácie o škole, štúdiu, prijímacom konaní, profile absolventa.

ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
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Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
www.aos.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
www.akademiapz.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
www.szu.sk
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií
Fakulta verejného zdravotníctva
Fakulta zdravotníctva, Banská Bystrica
Lekárska fakulta

SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej
a marketingovej komunikácie v Bratislave
www.akademiamedii.sk
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
v Bratislave
www.bisla.sk
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
www.dti.sk
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
v Banskej Štiavnici
www.huaja.org
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
www.paneurouni.com
Fakulta ekonómie a podnikania
Fakulta informatiky
Fakulta masmédií
Fakulta práva
Fakulta psychológie
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
www.sevs.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
www.vsbm.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave
www.vsemvs.sk
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Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
www.vsdanubius.sk
Fakulta práva Janka Jesenského
Fakulta sociálnych štúdií
Fakulta verejnej politiky a verejnej správy
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
www.vsm.sk
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia
v Prešove
www.ismpo.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave
www.vssvalzbety.sk

ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Institut Supérieur Spécialisé de la Mode, Mod’Spé Paris
www.modspeparisce.com
Hochschule Fresenius
www.hs-fresenius.sk
Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
www.vip-vs.sk

INFORMÁCIE NA INTERNETE
Ako na vysokú školu (Centrum vedecko-technických informácií SR)
– www.cvtisr.sk (Informácie o školstve > Školstvo > Vysoké
školstvo)
Sprievodca výberom vysokej školy (Portál vysokých škôl)
– www.PortalVS.sk
Štúdium na vysokých školách – http://vysokeskoly.sk

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Občania Slovenskej republiky môžu absolvovať časť štúdia, prípadne celé vysokoškolské
štúdium v ľubovoľnej krajine sveta. Samozrejme, po splnení kritérií, ktoré v danej krajine
platia pre prijatie na štúdium. Okrem ukončeného stredoškolského vzdelania sú to najmä
ovládanie vyučovacieho jazyka a splnenie podmienok na pobyt v danej krajine.

UZNÁVANIE ČASTI ŠTÚDIA A DOKLADOV O VZDELANÍ
Ak plánujete štúdium v zahraničí, do prípravy zahrňte aj problematiku uznávania dokladov o vzdelaní, ktoré získate. Môže sa stať, že doklad
budete potrebovať či už na účely výkonu povolania alebo pokračovania v štúdiu (uznanie na akademické účely). Zistite si vopred, aké podklady
budete potrebovať, aby ste ich získali skôr, než sa vrátite na Slovensko.
O uznaní vzdelania zo strednej školy v zahraničí rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja v SR, o uznaní vysokoškolského vzdelania
získaného v zahraničí na akademické účely rozhoduje vysoká škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie v rovnakých alebo príbuzných študijných
odboroch, ako je získané vzdelanie. Ak v Slovenskej republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR – Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou ENIC (European Network of Information Centres), NARIC (National Academic
Recognition Information Centres in the European Union) a plní funkciu Národného kontaktného bodu pre vnútorný trh EÚ a Národného strediska
pre Europass.
Bližšie informácie o stredisku a jeho službách: www.minedu.sk (Medzinárodná spolupráca › Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia).

PRECVIČIŤ JAZYK SI MÔŽETE AJ NA DOBROVOĽNÍCKOM WORKCAMPE
Jednou z možností, ako si precvičiť jazykové znalosti, môže byť medzinárodný tábor dobrovoľníckej práce (MDTP) či workcamp. Tábor trvá
spravidla dva až tri týždne, zúčastňujú sa ho skupiny 6 až 20 dobrovoľníkov väčšinou vo veku 18 až 30 rokov z rôznych krajín, kultúr
a prostredí. Dorozumievacím jazykom je obvykle angličtina.
Dobrovoľníci vykonávajú rôzne práce verejnoprospešného charakteru ako čistenie pláže alebo lesa; oprava historických budov; práca s deťmi,
starými ľuďmi, ľuďmi s postihnutím; renovácia historických pamiatok; práca so zvieratami; pomoc pri organizovaní festivalu; ochrana prírody
a množstvo iných prác. Pracuje sa spravidla počas pracovných dní, počas víkendu sa zvyčajne organizujú rôzne spoločné voľnočasové aktivity.
Ročne je v ponuke približne dvetisíc workcampov po celom svete. Podmienkou účasti je úhrada účastníckeho poplatku, účastník si tiež hradí
cestovné a iné výdavky (poistenie, vreckové). Účasť na dobrovoľníckych workcampoch sprostredkováva nezisková organizácia INEX Slovakia
(International Exchanges – www.inex.sk).
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Základné informácie o vysokoškolských systémoch vo vybraných krajinách, o prijímaní na
bakalárske štúdium a webové stránky záujemcovia nájdu aj na portáli www.saia.sk
(Štúdium v zahraničí > Informácie o štúdiu vo vybraných krajinách).

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII

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.
Informáciám o štúdiu v krajinách EÚ je venovaných veľa rôznych portálov. Viaceré krajiny majú portály typu Štúdium v.../Study in..., na ktorých
záujemcovia nájdu informácie o školskom systéme, o študijných príležitostiach, štipendiách, podmienkach pobytu, nákladoch na štúdium a pobyt...
Na tieto portály vás upozorníme pri jednotlivých krajinách. Okrem nich existujú aj viaceré európske portály, ktorých úlohou je najmä pomôcť
záujemcom zorientovať sa, napríklad:
- Eurypedia – informácie o vzdelávacích systémoch https://webgate.ec.europa.eu/fpfis/mwikis/eurydice/index.php/Main_Page
- Ploteus – Portal of Learning Opportunities Throughout the European Space – informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe
http://ec.europa.eu/ploteus/
- Studyportals – portál, ktorý zastrešuje viaceré stránky, na ktorých je možné vyhľadávať bakalárske (www.bachelorsportal.eu), magisterské,
doktorandské programy a rôzne kurzy na európskych vysokých školách, ako aj štipendiá www.studyportals.com

Základné informácie o bakalárskom štúdiu vo vybraných krajinách EÚ
Na nasledujúcich stránkach predstavíme 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 (Dánsko, Francúzsko, Nemecko, Veľká Británia),
a upozorníme na niektoré webové stránky vo všetkých 28 členských krajinách Európskej únie.
Informácie o všetkých členských krajinách záujemcovia nájdu na portáli www.saia.sk (Štúdium v zahraničí > Informácie o štúdiu vo vybraných
krajinách).
ČESKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje 26 verejných, 2 štátne a 42 súkromných vysokých škôl. Na verejných vysokých školách sa neplatí školné, na
súkromných sa školné pohybuje od 2 000 do 15 000 USD ročne. Podmienkou na prijatie v bakalárskom programe je dosiahnutie úplného stredného
odborného vzdelania (na štúdium v oblasti umenia môžu byť prijatí aj uchádzači s vyšším odborným vzdelaním poskytovaným konzervatóriami,
výnimočne aj uchádzači bez úplného stredného odborného vzdelania alebo vyššieho odborného vzdelania na konzervatóriu).
 www.studyin.cz – portál pre zahraničných uchádzačov o vysokoškolské štúdium  www.czech.cz – informácie o štúdiu v Česku
 www.vysokeskoly.cz – zoznam vysokých škôl  www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh – Nadácia pre rozvoj vzdelávania; štipendijný program
Ľahší rozbeh podporuje slovenských študentov prijatých do 1. ročníka na českej vysokej škole
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FRANCÚZSKO
Vysokoškolské vzdelanie poskytujú univerzity (Université), Grandes écoles a špecializované školy (Écoles Spécialisées). Školy sú buď verejné alebo
súkromné, pričom na verejných štát stanovuje výšku školného. Záujemcovia zo Slovenska o zápis na štúdium v 1. ročníku na francúzskej vysokej
škole kontaktujú priamo školu, na ktorú sa chcú prihlásiť a môžu vykonať on-line predzápis.
 www.campusfrance.org – Národná agentúra pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva  www.slovaquie.campusfrance.org – Národná
agentúra pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva na Slovensku  www.cnous.fr – Centrum služieb študentom CNOUS – informácie
o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, sociálnom zabezpečení a kultúrnom živote
MAĎARSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú vysoké školy (főiskola) a univerzity (egyetem), ktoré sú štátne a súkromné. Podmienkou prijatia je maturitné
vysvedčenie uznané v Maďarsku, znalosť maďarského jazyka a zvládnutie vstupných testov. Prijímacie konanie koordinuje Národný úrad pre
prijímanie na vysokoškolské inštitúcie (Felvi). Vysokoškolské inštitúcie ponúkajú dve formy štúdia: štátom financované a hradené študentom.
Študenti, ktorí nezískali štátnu podporu, si všetky náklady spojené so štúdiom hradia sami.
 www.studyinhungary.hu – informačný portál pre zahraničných študentov  www.scholarship.hu – Maďarská štipendijná rada, ktorá
administruje bilaterálne štipendiá  www.campushungary.hu – centrálna kancelária pre štúdium v Maďarsku  www.felvi.hu – informácie
o prijímaní študentov, zoznam študijných programov v cudzích jazykoch
NEMECKO
Vysokoškolské vzdelanie poskytuje vyše 400 štátom uznaných vzdelávacích inštitúcií – univerzít (Universitäten), odborných vysokých škôl
(Fachhochschulen) a umeleckých vysokých škôl (Kunst- und Musikhochschulen). Štúdium na štátnych školách je bezplatné. Na niektoré študijné
odbory (medicína, veterinárstvo, stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým
prijatím, lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných miest (numerus clausus). Záujemcovia o tieto odbory musia prejsť
výberovým konaním. Občania EÚ sa na tieto odbory hlásia spolu s nemeckými uchádzačmi prostredníctvom Nadácie pre prijímanie na vysoké školy
(Stiftung für Hochschulzulassung) on-line na www.hochschulstart.de. Predpokladom pre prijatie na štúdium sú doklad oprávňujúci na vysokoškolské
štúdium na nemeckej vysokej škole a doklad o znalosti jazyka.
 www.daad.de – DAAD, informácie o štipendiách a štúdiu  www.study-in.de – portál o vzdelávaní v Nemecku  www.studienwahl.de
– informácie o študijných programoch na nemeckých vysokých školách
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DÁNSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné a súkromné inštitúcie. Univerzitný sektor tvorí 8 univerzít (Universitet), neuniverzitný odborné vysoké
školy (Professionshøjskoler) a akadémie (Erhvervsakademier). Základnou podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončené stredoškolské
vzdelanie (12 rokov školskej dochádzky) – maturita alebo dánsky ekvivalent maturity (studentereksamen; højere forberedelseseksamen; højere
handelseksamen; højere teknisk eksamen) a ovládanie vyučovacieho jazyka. Väčšina bakalárskych programov sa vyučuje v dánčine. Študenti
z krajín EÚ spravidla neplatia školné, okrem verejných škôl sa to týka aj mnohých súkromných.
 www.studyindenmark.dk – portál o štúdiu v Dánsku  www.dkuni.dk – portál Universities Denmark, spoločný portál všetkých ôsmich
dánskych univerzít  www.ug.dk – UddannelsesGuide – sprievodca vzdelávaním, informácie o programoch v anglickom jazyku

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII

POĽSKO
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (uniwersytety), akadémie a technické univerzity (wyższe szkoły techniczne) a ďalšie vzdelávacie
inštitúcie pre rôzne odbory. Vysokoškolských inštitúcií je vyše 400, z nich asi 130 je verejných. Základnou podmienkou prijatia na prvý stupeň
vysokoškolského štúdia(licencjat, inżynier) je maturitné vysvedčenie (świadectwo dojrzałości). Ostatné podmienky stanovujú školy. Uchádzači
sa prihlasujú priamo na vysokoškolskej inštitúcii, na ktorej chcú študovať. Pre niektoré odbory (najmä medicínske) sú stanovené kvóty prijatých
študentov (numerus clausus).
 www.go-poland.pl – portál pre zahraničných záujemcov o štúdium v Poľsku  www.studyinpoland.pl – portál o štúdiu v Poľsku
 www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií a jazykových škôl
RAKÚSKO
Vysokoškolské vzdelanie poskytujú štátne univerzity (Universitäten), lekárske univerzity (Medizinische Universitäten), umelecké univerzity
(Universitäten der Künste), odborné vysoké školy (Fachhochschulen), pedagogické akadémie (Pädagogische Akademien) a súkromné univerzity
(Private Universitäten). Slovenskí študenti sú prijímaní spravidla bez prijímacích pohovorov. Univerzita však môže v bakalárskych programoch
v odboroch biológia, medicína, farmácia, psychológia, veterinárna medicína, zubné lekárstvo, podniková ekonomika, ako aj publicistika
a komunikačné vedy podmieniť prijatie absolvovaním prijímacích skúšok alebo výberom najneskôr do dvoch semestrov po začatí štúdia. Škola
môže študenta pred začatím štúdia požiadať o vykonanie skúšky z nemeckého jazyka. Prijatie na umelecké univerzity je podmienené úspešným
absolvovaním talentových skúšok.
 www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska výmenná služba  www.grants.at – databáza štipendií  www.wegweiser.ac.at – zoznam vysokých
škôl a umeleckých vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa odborov
VEĽKÁ BRITÁNIA A SEVERNÉ ÍRSKO
Systém vysokoškolského vzdelávania nie je jednotný, škótsky sa odlišuje od ostatných častí krajiny (Anglicko, Wales, Severné Írsko). V Británii sa
platí školné, v Škótsku je bakalárske štúdium bezplatné. Základnou podmienkou pre prijatie na prvý stupeň vysokoškolského štúdia je ukončené
stredoškolské vzdelanie. Špecifické podmienky si určujú samotné vysoké školy. Uchádzači sa prihlasujú prostredníctvom agentúry Universities and
Colleges Admissions Service (UCAS – www.ucas.com). Školy predložia uchádzačom ponuku a určia, aké výsledky majú dosiahnuť na záverečných
skúškach zo strednej školy. Po zverejnení výsledkov záverečných skúšok vysoké školy potvrdia alebo nepotvrdia prijatie študenta. Maximálne počty
prijímaných študentov určujú zriaďovatelia škôl. V odboroch medicína, zubné lekárstvo a učiteľstvo určuje kvóty štát.
 www.gov.uk/government/organisations/department-for-education – informácie o vzdelávaní vo Veľkej Británii  www.educationuk.org
– vzdelávanie vo Veľkej Británii, vyhľadávanie vysokoškolských kurzov  www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie o vzdelávaní, finančnej
pomoci, jazykových skúškach  www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít
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Belgicko
 www.studyinbelgium.be – portál o štúdiu vo Francúzskom
spoločenstve
 www.studyinflanders.be – portál o štúdiu vo Flámskom spoločenstve
 www.belgium.be/fr/formation/international/venir_etudier_en_
belgique/ – portál pre zahraničných uchádzačov o štúdium v Belgicku
Bulharsko
 http://rsvu.mon.bg – zoznam bulharských vysokých škôl
a ich ranking
 www.neaa.government.bg – zoznam akreditovaných vysokoškolských
inštitúcií
Cyprus
 www.highereducation.ac.cy – informácie o vysokoškolskom
vzdelávaní
Estónsko
 www.studyinestonia.ee – portál o vzdelávaní v Estónsku
Fínsko
 www.studyinfinland.fi – informácie o štúdiu vo Fínsku
Grécko
 www.studyingreece.gr – informácie o štúdiu v Grécku
Holandsko
 www.studyinholland.nl – informácie o štúdiu v Holandsku
Chorvátsko
 www.studyincroatia.hr – portál o štúdiu v Chorvátsku

Írsko
 www.hea.ie – informácie o štúdiu
 www.educationinireland.com – portál o štúdiu v Írsku
Litva
 www.studyinlithuania.lt – portál o štúdiu v Litve
Lotyšsko
 www.studyinlatvia.lv – portál o štúdiu v Lotyšsku
Luxembursko
 www.uni.lu – Luxemburská univerzita
Malta
 www.ncfhe.gov.mt – Národná komisia pre vysokoškolské
vzdelávanie; zoznam vysokoškolských inštitúcií
Portugalsko
 www.studyinportugal.edu.pt – portál o štúdiu v Portugalsku
 www.universia.pt – portál o portugalských univerzitách
Rumunsko
 www.study-in-romania.ro – informácie o štúdiu v Rumunsku
Slovinsko
 www.studij.si – informácie o štúdiu v Slovinsku
Švédsko
 www.studyinsweden.se – informačný portál o živote a štúdiu
vo Švédsku
Taliansko
 www.study-in-italy.it – informácie pre zahraničných študentov
 http://sito.cineca.it/ – databáza univerzít

Štúdium v zahraničí prostredníctvom agentúr
SAIA poskytuje najmä poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí a získania štipendií alebo inej formy finančnej pomoci na takéto štúdium.
Na Slovensku pôsobí viacero agentúr, ktoré sprostredkovávajú štúdium na stredných alebo vysokých školách v zahraničí za úhradu.
Informácie o ich ponuke záujemcovia nájdu na ich webových stránkach.
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Zaujímavé stránky o štúdiu v ostatných krajinách EÚ

ŠTÚDIUM V USA, KANADE A V AUSTRÁLII
Spojené štáty, Kanada a Austrália sú krajiny, do ktorých mieria študovať každoročne tisíce cudzincov. Medzi nimi aj občania Slovenskej
republiky.

ŠTÚDIUM V USA, KANADE A V AUSTRÁLII

Záujemcom o štúdium v USA pomáha projekt EducationUSA. V jeho rámci po celom svete pracujú
poradenské centrá a vznikol informačný portál www.educationusa.info, na ktorom sú zverejnené
základné informácie o možnostiach štúdia, o podmienkach prijatia či o finančnej pomoci.
Na Slovensku sú centrami EducationUSA Fulbrightova komisia na Slovensku (www.fulbright.sk),
SAIA, n. o. (www.saia.sk) a Štátna vedecká knižnica v Košiciach (www.svkk.sk).
Súčasťou portálu je internetový sprievodca 5 krokov k štúdiu v USA/Your 5 steps to U.S.study
(Preskúmaj svoje možnosti/Research Your Options, Financovanie štúdia/Finance Your Studies,
Vyplnenie prihlášky/Complete Your Application, Žiadosť o študentské víza/Apply For Your Student
Visa, Príprava na odchod/Prepare For Your Departure). Na využitie sprievodcu je potrebné zaradiť sa do
jednej z kategórií záujemcov o štúdium v USA. Záujemcom o získanie titulu „associate“ alebo bakalárskeho
titulu je určená kategória Undergraduate.
Všetko, čo potrebujú vedieť záujemcovia o štúdiu v Kanade, nájdu na portáloch Kanadského
informačného centra pre uznávanie dokladov o vzdelaní/The Canadian Information Centre for
International Credentials (www.cicic.ca/) a Vzdelávanie v Kanade – Education au/in Canada
(www.educationau-incanada.ca/). Na tomto portáli je 3-krokový návod: Vyberte si program
(Find a Program/Trouvez un programme; vyhľadávacia databáza vzdelávacích príležitostí podľa
študijného odboru, jazyka, stupňa, provincie/teritória); Koľko to stojí (Education Costs/Coût des
études; podľa zvoleného programu sa v tomto kroku záujemca dozvie náklady na vzdelanie – školné,
povinné poplatky, knihy; náklady na pobyt – ubytovanie, strava, miestna doprava, rôzne); Doklady
potrebné pred podaním prihlášky (Study Permits and Visas/Permis d’étude et visas; prehľad
dokladov, ktoré uchádzač potrebuje na získanie povolenia na pobyt).
Záujemcom o štúdium v Austrálii je určený portál Štúdium v Austrálii – www.studyinaustralia.gov.au.
Na portáli sú informácie nielen o vysokoškolskom systéme, vízach, školnom či životných nákladoch, ale aj
postup, ako sa prihlásiť na štúdium v Austrálii.
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ŠTIPENDIÁ – GRANTY – PÔŽIČKY – ÚVERY – BRIGÁDA/PRÁCA

Pri štúdiu na dlh musíte myslieť na to, že pôžičku alebo úver budete musieť splácať. Ak sa však rozhodnete pre takéto riešenie, porovnajte
si ponuku viacerých bánk. Zoznam bánk, ktoré pôsobia na Slovensku, nájdete na stránke Národnej banky Slovenska – www.nbs.sk.
Najjednoduchší, ale zároveň najdrahší spôsob je ísť do mínusu na osobnom účte (tzv. povolené prečerpanie, debet). Väčšina bánk pri úvere
požaduje aj zriadenie osobného účtu, prípadne má špeciálne účty pre študentov a špeciálne úverové produkty pre študentov. Tie však nemusia
byť tie najvýhodnejšie z ponuky na trhu. Väčšina požaduje pravidelný príjem alebo ručiteľa. Nerozhodujte sa len podľa výšky úroku, berte do
úvahy aj rôzne poplatky. Mali by ste porovnávať minimálne dve sumy – koľko si požičiate a koľko banke vrátite. Na internete nájdete aj portály,
ktoré porovnávajú ponuky bánk (nemusia však porovnávať ponuky všetkých bánk pôsobiacich na Slovensku).
Vysokoškolák s trvalým pobytom na Slovensku, aj študujúci v zahraničí, môže získať pôžičku od Fondu na podporu vzdelávania – www.fnpv.sk.
Jedným zo zdrojov financovania štúdia môže byť príjem z práce, z rôznych jednorazových, krátkodobých, ale aj dlhodobých brigád. Ako študent
si však vopred musíte odpovedať na otázku, koľko času môžete práci popri plnení školských povinností venovať. Brigádu si môžete nájsť na
internete, kde je niekoľko portálov špecializovaných na pracovné ponuky (napríklad
www.profesia.sk, www.brigada.sk, www.kariera.sk, http://praca.bazar.sk, www.ponuky.sk),
Ak hľadáte informácie o možnostiach
sekcie s vyhľadávaním brigád sú aj na viacerých portáloch určených študentom (napríklad
financovania vysokoškolského štúdia na
http://superbrigady.zones.sk/, www.studentskefinancie.sk/brigady), na stránkach pracovnoSlovensku, navštívte portál Študentské
personálnych agentúr, v rôznych novinách s inzerciou, prípadne oznamy s ponukou „Hľadáme
financie. Komplexné informácie na jednom
brigádnika/Ponúkame brigádu“ môžete nájsť na rôznych obchodoch či výveskách... Môžete sa
mieste ponúkajú študentom rýchly prehľad.
stretnúť aj s neserióznymi ponukami. Spravidla by ste mali opatrne pristupovať k ponukám, kde
Nájdete tu napríklad aj informácie o ročných
je kontaktom iba telefónne číslo, prípadne e-mailová adresa, a po nadviazaní kontaktu žiadajú
nákladoch na štúdium na slovenských
poplatok za poskytnutie ďalších informácií.

verejných vysokých školách, ale aj
informácie o sociálnych štipendiách
pre stredoškolákov a vysokoškolákov
a interaktívne kalkulačky na výpočet
sociálneho štipendia.

http://studentskefinancie.sk

Všeobecné informácie o zamestnávaní na Slovensku, ale aj v zahraničí, nájdete na stránke
Ústredia práce, sociálnych vecí a rodiny SR (www.upsvar.sk), portáli Európskych služieb
zamestnanosti – EURopean Employment Services (www.eures.sk) či portáli ISTP (Internetový
sprievodca trhom práce – www.istp.sk). Viaceré portály zamerané na pracovné ponuky
umožňujú záujemcom zriadiť si „agenta“, ktorý ich upozorní, keď je na portáli zverejnená
ponuka zodpovedajúca ich záujmu.
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FINANCOVANIE ŠTÚDIA

Pri plánovaní štúdia v zahraničí musíte do príprav zaradiť aj otázku financovania. Či už si budete hľadať štúdium sami, alebo sa rozhodnete
pre agentúru, ktorá sprostredkováva takéto štúdium, dopracujete sa k sume, ktorú budete potrebovať na polrok, rok, semester, trimester či
iné obdobie. V niektorých krajinách sa platí školné, ale aj v tých, v ktorých sa školné neplatí, musíte počítať s nákladmi na ubytovanie, stravu,
cestovanie, poistenie, pomôcky do školy, povinné poplatky a príspevky, voľnočasové aktivity... V prípade, ak vy (vaši rodičia) nemáte dostatok
peňazí, jednou z možností je získanie štipendia, inou pôžička alebo úver, ďalšou brigáda/práca. Treba však zvážiť, či popri štúdiu budete stíhať
aj brigády, ak neplánujete najskôr si zarobiť a až potom študovať. Ak sa rozhodnete pre štúdium v konkrétnej krajine, vopred si zistite, či
študenti môžu v danej krajine pracovať, prípadne aké platia obmedzenia (môže byť stanovený maximálny počet hodín, ktoré môže študent
– cudzinec so študentským vízom – týždenne odpracovať počas školského roka alebo prázdnin).

ŠTIPENDIÁ A PROGRAMY FINANČNEJ PODPORY PRE STREDOŠKOLÁKOV

Pripravili sme 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“. Môže sa stať,
že v aktuálnom kalendárnom/akademickom roku nebudú vyhlásené, prípadne termín uzávierky môže byť posunutý (aj o niekoľko mesiacov).


RÔZNE KRAJINY


FINANCOVANIE ŠTÚDIA







Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+
Program poskytuje granty na široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Dáva príležitosť študentom a žiakom
odbornej prípravy stráviť určité obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť. Finančný príspevok
z programu Erasmus+ môžu získať výlučne organizácie/inštitúcie. Bližšie informácie: www.erasmusplus.sk
Štipendiá na školy United World College (UWC)
Štipendiá sú určené pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázií na štúdium na medzinárodných školách siete UWC, ktorých učebné osnovy
vychádzajú z medzinárodného projektu International Baccalaureate. Pôsobia v USA, Kanade, Taliansku, Nemecku, Nórsku, Indii, Kostarike,
Singapure či Hongkongu. Štipendiá administruje Slovenská národná kancelária UWC. Uzávierka je spravidla v prvých mesiacoch roka.
Bližšie informácie: www.uwc.sk.
Stredoškoláci do sveta (Grantový program Nadácie Tatra banky)
Granty sú určené pre študentov 2., 3., 4. a 5. ročníka gymnázia alebo strednej školy s maturitou, ktorí dosiahli za posledný ukončený ročník
štúdia študijný priemer do 1,4. Granty sú určené na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami
(letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzami...) alebo so štúdiom na škole
obdobného typu na pol alebo celý školský rok.
Uzávierka je spravidla v marci. Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk.
Štipendiá LEAF na letné školy v Japonsku, USA, Juhoafrickej republike a na Slovensku
Organizácia LEAF ponúka stredoškolákom možnosť získať štipendium na výberové medzinárodné letné školy v Japonsku, USA, Južnej Afrike
a na Slovensku. Väčšinou ide o dvojtýždňové kempy, ktoré organizujú popredné vzdelávacie organizácie s tradíciou ako Johns Hopkins
University (USA), International School of Asia Karuizawa (Japonsko), African Leadership Academy (JAR) a organizácia LEAF. Program kempov
je kombináciou akademického vzdelávania a tréningov na rozvoj osobnosti a líderských zručností a je určený aktívnym študentom, ktorí chcú
zlepšovať svet okolo seba prostredníctvom podnikania alebo riešenia spoločenských problémov.
Bližšie informácie: http://prestudentov.leaf.sk/

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (september 2016).
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DÁNSKO – Vzdelávacie kurzy na ľudových školách
Dánske ľudové školy (Højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, filozofia,
divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku. Každá škola poskytuje určitý počet štipendií cudzincom, ktorí sa hlásia na kurz
v minimálnej dĺžke 8 týždňov. Uzávierka je priebežne, v závislosti od konkrétnej školy, bližšie informácie: www.danishfolkhighschools.com
(Forside > Apply > Financial support)



JAPONSKO – Program japonskej vlády Monbukagakusho
- štipendium na celé bakalárske štúdium (5-ročné)
- štipendium na odborné nadstavbové štúdium (3-ročné)
Štipendiá sú určené študentom strednej školy v maturitnom ročníku a absolventom strednej školy, ktorí ovládajú japonský alebo anglický jazyk,
sú ochotní sa učiť japončinu a študovať v nej. Uzávierka je v máji 2017 on-line na www.granty.saia.sk.



LUXEMBURSKO – Vzdelávacie stáže v Európskom parlamente
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. Uzávierka je 1. februára, 1. júna, 1. októbra.
Bližšie informácie: www.europarl.europa.eu/aboutparliament/sk/007cecd1cc/Traineeships.html



MACEDÓNSKO
Štipendium Ministerstva školstva a vedy Macedónskej republiky na bakalárske štúdium (v macedónskom jazyku)
Štipendium je určené cudzincom vo veku do 30 rokov na štúdium na macedónskych verejných vysokých školách, na ktorých je vyučovacím
jazykom macedónčina. Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny (súčasťou štipendia je intenzívny kurz macedónčiny). Uzávierka je spravidla
v júli. Bližšie informácie: www.stipendii.mon.gov.mk (> Foreign Students).
Štipendium macedónskej vlády na bakalárske štúdium informačných a komunikačných vied a technológií (v anglickom jazyku)
Štipendium je určené cudzincom vo veku do 22 rokov, ktorí chcú na Univerzite informačných vied a technológií Sv. Pavla Apoštola v Ochride
(www.uist.edu.mk) študovať odbory: Komunikačné siete a bezpečnosť, Počítačová veda a inžinierstvo, Informačné systémy, vizualizácia,
multimédiá a animácia, Informačná teória a analýza, Umelá inteligencia a robotika. Uzávierka je spravidla v júli. Bližšie informácie:
www.stipendii.mon.gov.mk (> Foreign Students).
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Štipendium Krídla
Štipendium podporuje mladých spoločensky sa angažujúcich talentovaných študentov, ktorí boli prijatí na akúkoľvek zahraničnú univerzitu.
Podporuje študentov, ktorí majú schopnosť a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa angažovať
vo svojom obore v prospech lepšej spoločnosti.
Bližšie informácie: www.provida.sk



RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na celé bakalárske štúdium (3 − 4 roky)
Štipendium je určené maturantom a absolventom strednej školy s maturitou s výbornými študijnými výsledkami na bakalárske štúdium všetkých
odborov, okrem odborov z oblasti kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy. Uchádzač musí ovládať ruský jazyk. Súčasťou výberu je osobný
pohovor. Uzávierka je 7. februára 2017 on-line na www.granty.saia.sk.
Štipendium na bakalárske štúdium na MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov)
Štipendium je určené študentom VŠ, maturantom a absolventom strednej školy s maturitou so záujmom o medzinárodné vzťahy, ktorí aktívne
ovládajú ruský a minimálne jeden ďalší svetový jazyk. Uzávierka je 11. mája 2017 on-line na www.granty.saia.sk.



TAIWAN

FINANCOVANIE ŠTÚDIA

Taiwanský štipendijný program – štipendium na bakalárske štúdium (maximálne 4 roky; v anglickom alebo v čínskom jazyku)
Štipendium je určené absolventom stredných škôl s maturitou. Od záujemcov o štúdium v angličtine sa vyžaduje doklad o znalosti jazyka (TOEFL
alebo iný certifikát), od záujemcov o štúdium v čínskom jazyku sa vyžaduje certifikát TOCFL (Test z čínštiny ako cudzieho jazyka).
Uzávierka je spravidla v marci v Taipejskej reprezentačnej kancelárii v Bratislave. Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk.
Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem naučiť sa
mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi Taiwanom a domovskou krajinou.
Uchádzač musí mať viac ako 18 rokov a maturitu. Uzávierka je spravidla v marci v Taipejskej reprezentačnej kancelárii v Bratislave. Bližšie
informácie: www.roc-taiwan.org/sk.




TURECKO – Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na celé bakalárske štúdium (pre uchádzačov do 20 rokov):
- Čiernomorský štipendijný program (Black Sea Scholarship Program), všetky vedné odbory okrem lekárskych vied, islamských štúdií
a tureckého jazyka a literatúry
- Štipendijný program Ibniho Sinu zameraný na lekárske vedy (Ibni Sina Medical Sciences Scholarship)
- Štipendijný program Junusa Emreho na štúdium tureckého jazyka (Yunus Emre Turkish Language Scholarship Program)
- Islamské štúdiá (Islamic Studies Scholarship Program)
- Štipendijný program zameraný na šport (Sports Scholarship Programme)
- Štipendijný program zameraný na umenie (Arts Scholarship Programme)
Uzávierka prihlášok je spravidla v marci/apríli, bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr.
USA, VEĽKÁ BRITÁNIA – Stredoškolský štipendijný program/Secondary School Scholarship Program
Program 1-ročných študijných pobytov na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii je určený študentom 2. ročníka gymnázií
a sexty osemročných gymnázií. Krytie nákladov na cestovné, víza a časť vreckového vyžaduje finančnú spoluúčasť (sponzori, rodičia, a pod.).
Uzávierka prihlášok je spravidla v novembri. Bližšie informácie: www.osf.sk.
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ŠTIPENDIÁ A PROGRAMY FINANČNEJ PODPORY PRE STREDOŠKOLÁKOV NA SLOVENSKU
Okrem štipendií na štúdium v zahraničí existujú aj rôzne štipendiá a programy finančnej podpory, ktoré môžu získať stredoškoláci počas
stredoškolského štúdia na Slovensku. Niektoré štipendiá nemusia byť v danom roku poskytované.















Štipendiá Medzinárodnej školy The British International School Bratislava na 2-ročný program IBDP
Medzinárodná škola The British International School Bratislava ponúka štipendium pre študentov 2. ročníka gymnázia alebo strednej odbornej
školy na 2-ročný program International Baccalaureate Diploma Programme – IBDP. Nevyhnutnou podmienkou na zaradenie do výberového
konania je výborná znalosť anglického jazyka, keďže celé štúdium je v angličtine. Štipendium je určené pre študenta so slovenskou národnosťou
a trvalým pobytom na Slovensku. Bližšie informácie: www.ibdp.sk.
A Level štipendiá Cambridge International School Bratislava
Dvojročné štipendium na ukončenie strednej školy s medzinárodne uznávaným A Level certifikátom je určené stredoškolákom s výbornou
znalosťou anglického jazyka vo veku 16 až 17 rokov s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktorých rodičia by si inak nemohli dovoliť zaplatiť
školné. Štipendium predstavuje zľavu vo výške 25 %, 50 %, 75 %, a vo výnimočných prípadoch 100 % zo školného. Bližšie informácie:
www.cambridgeschool.eu.
Štipendijný program U.S. Steel Košice – podporuje talentované deti z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených
podmienok na východnom Slovensku v štúdiu na vysokej škole. Bližšie informácie: www.usske.sk/sk/komunita/stipendijny-program.
Štipendijný program Západoslovenskej energetiky pre angažovaných a flexibilných štvrtákov stredných priemyselných škôl a stredných
odborných učilíšť. Bližšie informácie: www.skupinazse.sk (O spoločnosti > Kariéra > Pre študentov a školy)
Štipendijný program Kia Motors Slovakia pre študentov stredných odborných škôl je určený žiakom končiacich ročníkov stredných
odborných škôl so zameraním na automobilový priemysel (mechanik nastavovač, mechanik strojov a zariadení, mechatronik, mechanik
elektrotechnik, programátor zváracích a obrábacích strojov a zariadení, autoopravár – elektrikár, karosár, lakovník, mechanik špecialista
automobilovej výroby). Bližšie informácie: www.kia.sk (Zamestnanie > Štipendijný program > Štipendiá pre študentov SŠ)
Program AXA Fond na rozvoj vedeckých projektov študentov je určený talentovaným mladým ľuďom do 26 rokov zo sociálne slabších
rodín. Uzávierka projektov je spravidla v októbri. Bližšie informácie: www.axafond.sk/vyzva/.
Grantový program Talenty Novej Európy je určený výnimočným mladým športovcom, umelcom a vedcom, ktorí navštevujú základnú,
strednú alebo vysokú školu. Uzávierka prihlášok je 22. októbra 2016. Bližšie informácie: www.tne.sk.
Štipendijný fond Andreja Hanzlíka je určený študentom stredných a vysokých škôl s trvalým pobytom v Banskej Bystrici, ktorých priemerný
prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch 2,0 a spoločne posudzované príjmy v rodine žiadateľa nepresahujú 1,5-násobok súm, stanovených
v zákone o životnom minime. Uzávierka je spravidla v septembri. Bližšie informácie: http://skoly.banskabystrica.sk
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Stredoškolské sociálne a motivačné štipendiá
Výška štipendií závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku vyučovania a od výšky životného minima.


sociálne štipendium je určené žiakom denného štúdia strednej školy, ktorí spĺňajú stanovené podmienky.
V školskom roku 2016/2017 je: 45,21 eura (prospech do 2,0 vrátane), 31,65 eura (prospech horší ako 2,0 do 2,5 vrátane)
a 22,61 eura (prospech horší ako 2,5 do 3,5 vrátane).



motivačné štipendium je určené žiakom študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov
pre potreby trhu práce

FINANCOVANIE ŠTÚDIA

V školskom roku 2016/2017 je: 58,78 eura (prospech do 1,8 vrátane), 40,69 eura (prospech horší ako 1,8 do 2,4 vrátane)
a 22,61 eura (prospech horší ako 2,4 do 3,0 vrátane).
Bližšie informácie: www.cvtisr.sk

Podávanie žiadostí na www.granty.saia.sk
Predpokladom podania žiadosti je registrácia v databáze štipendií a grantov. Registráciou získate prihlasovacie meno a heslo, s ktorým si môžete
vytvárať a priebežne upravovať žiadosť o zvolené štipendium, resp. aj žiadosť odoslať (podať). Spravidla platí, že vytvorenie žiadosti ku
konkrétnemu štipendiu je možné dva mesiace pred uzávierkou; žiadosť môžete priebežne upravovať a dopĺňať, no je nevyhnutné, ju v online systéme aj odoslať (nielen uložiť), inak sa považuje za nepodanú. Nespoliehajte sa, že ste jediný, kto si necháva prihlásenie „na poslednú
chvíľu“. Môže sa stať, že systém bude preťažený a nepodarí sa vám prihlásiť, resp. odoslať žiadosť.
Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?


Každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach a v žiadosti/prihláške; bez splnenia hoci len jednej
podmienky môže vaša námaha vyjsť nadarmo; akceptovaná je len kompletná žiadosť,



uchádzačov býva viac, a tak okrem študijných výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie všetkých požadovaných
dokladov (akceptačný list, odporúčacie listy, doklady o jazykových znalostiach, študijné výsledky...),



žiadosť vás reprezentuje a často je jediným obrazom o vás, na základe ktorého sa výberová komisia rozhoduje,



žiadosť musí byť doručená alebo podaná on-line načas. Ak to z výzvy nie je jasné, overte si, či termín uzávierky znamená, že
v tento deň stačí žiadosť poslať (rozhoduje dátum poštovej pečiatky), alebo v tento deň musí byť žiadosť fyzicky na určenom mieste
(často býva stanovená aj hodina uzávierky). V takomto prípade musíte počítať s tým, že doručenie môže trvať niekoľko dní. Niektorí
vyhlasovatelia/administrátori programov upozorňujú, že majú zriadený poštový priečinok a nepreberajú zásielky od doručovacích služieb,
ktoré vyžadujú osobné prevzatie. V prípade on-line podávania žiadosti si overte, či sa nemusíte do on-line systému zaregistrovať vopred,
aby ste získali prístupové údaje alebo referenčné číslo.
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Záujemcovia o študijné pobyty v zahraničí musia často dokladovať svoje
jazykové znalosti a vedomosti certifikátmi z jazykových a vedomostných
skúšok alebo testov. Tieto štandardizované testy slúžia na meranie
a hodnotenie jazykových schopností a vedomostí ľudí pochádzajúcich
z rôznych krajín s rozdielnymi školskými systémami. Pri viacerých testoch
si treba uvedomiť, že sa nekonajú kedykoľvek. Niektoré majú iba
niekoľko termínov do roka, na niektoré sa treba prihlásiť
v dostatočnom časovom predstihu a počítať treba aj s tým, že výsledky
testovaný dostane až niekoľko týždňov po teste. Bližšie informácie
o testoch, ich štruktúre, termínoch konania, prihlasovaní a spôsobe
platby sú zverejňované na webových stránkach uvedených pri
jednotlivých testoch.
Podrobnejšie informácie sú zverejnené aj na www.saia.sk v sekcii
Štúdium v zahraničí > Štandardizované jazykové a vedomostné testy.

Vybrané štandardizované vedomostné testy
(ACT, SAT, NPS)

ACT (American College Testing Program) – www.act.org
Využíva sa pri prijímaní na bakalárske štúdium. Hodnotí sa angličtina,
matematika, čítanie a analytické myslenie.
Forma: papierová
Poplatok: 56,50 USD
Platnosť testu: neobmedzená
Registrácia: najneskôr dva týždne pred termínom testu na
www.actstudent.org/regist/outside/
Výsledky 4 až 7 týždňov po testovaní
Aktuálne termíny: www.actstudent.org/regist/dates.html.

SAT (Scholastic Aptitude Test) – https://sat.collegeboard.org/home
Využíva sa pri prijímaní na bakalárske štúdium. SAT – Reasoning Test
meria verbálne a matematické schopnosti; SAT – Subject Test meria
vedomosti z konkrétneho predmetu a cudzieho jazyka.
Poplatok: SAT Reasoning Test: 43 USD (za registráciu)
SAT Subject Test: 26 USD + poplatok za príslušný test (jazyk 26 USD,
ostatné testy 18 USD)
Procesné poplatky pre Slovensko: 38 USD
Registrácia: on-line alebo poštou. Každý kandidát si môže stiahnuť
jeden test, vrátane informácií o eseji (www.collegeboard.com/student/
testing/sat/prep_one/test.html).
Výsledky 4 až 5 týždňov po napísaní testu. Uchádzači, ktorí sa
zaregistrovali on-line si výsledky môžu pozrieť na webstránke.
Aktuálne termíny: http://sat.collegeboard.org/register/satinternational-dates. Testovanie sa uskutočňuje 6-krát ročne.
Národné porovnávacie skúšky na VŠ – www.scio.sk/nps/
Skúšky nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatkach
vysokých škôl v Česku a na Slovensku.
Forma: písomný test
Poplatok: 16 až 29 EUR (podľa variantu)
Registrácia: on-line
Scio väčšine fakúlt automaticky posiela najlepší dosiahnutý výsledok
Aktuálne termíny: https://www.scio.sk/nps/terminy-a-miesta.asp.
Skúška sa koná 6-krát za rok.
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Banská Bystrica, Košice, Martin,
Michalovce, Nitra, Poprad, Prešov, Trnava a Žilina
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ŠTANDARDIZOVANÉ JAZYKOVÉ A VEDOMOSTNÉ TESTY

Vybrané štandardizované jazykové testy a skúšky

Testovacie centrá na Slovensku: Banská Bystrica, Bratislava, Košice,
Nitra, Rimavská Sobota, Trenčín, Trnava, Žilina
Registrácia: on-line na http://www.cambridgeenglish.org/exams-andqualifications/register-for-an-exam/ alebo v Britskej rade
(https://esolreg.britishcouncil.org/Slovakia).

Anglický jazyk


TOEFL iBT® Test (Test of English as a Foreign Language/Test
z angličtiny ako cudzieho jazyka) – www.ets.org/toefl

Aktuálne termíny: http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-examsgeneral.htm

Test sa vyžaduje aj od uchádzačov o bakalárske štúdium. Každá
škola si stanovuje počet bodov, ktoré musí študent dosiahnuť, aby
bol prijatý na štúdium.



Vyžadujú ho mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej
Británii, Austrálii, Novom Zélande a Kanade. Skúška postupne získava
väčšie uplatnenie aj v Spojených štátoch amerických.
Poplatok: 194 eur
Platnosť: 2 roky
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Košice, Trnava
Registrácia: 5 týždňov pred testom na https://ielts.britishcouncil.org/
Výsledok testu je 13. deň po skúške.

Forma: počítačová
Platnosť testu: 2 roky
Poplatok: 225 USD
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Košice, Nitra, Skalica, Žilina
Registrácia: on-line (najneskôr 7 dní pred testom, za príplatok aj
3 pracovné dni pred testom), telefonicky (najneskôr 7 dní pred
testom, za príplatok aj 1 pracovný deň do 17:00 hod.) alebo poštou
(5 – 6 týždňov pred testom).
Výsledky sú zverejnené na webstránke www.ets.org/toefl
15 pracovných dní po teste.


Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny (Cambridge
exams in English for Speakers of Other Languages – ESOL)
– www.cambridgeenglish.org/

IELTS (International English Language Testing System)
– www.ielts.org

Čínsky jazyk


FCE – First Certificate in English (B2) – akceptujú aj niektoré fakulty
na slovenských univerzitách
CAE – Certificate in Advanced English (C1) – je jedným
z predpokladov pri zápise na väčšinu britských univerzít.
CPE – Certificate of Proficiency in English (C2) – najvyšší stupeň
Cambridgeských skúšok
Forma: písomná, ústna, počúvanie
Poplatok: FCE 185 eur, CAE 199 eur, CPE 205 eur (neskorá
registrácia + 35 eur)
Platnosť testu: celoživotná
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TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language/Taiwanský
štandardizovaný test čínštiny ako cudzieho jazyka)
– www.tw.org/tocfl/
Odporúča sa uchádzačom, ktorí chcú na taiwanských vysokých
školách študovať programy v čínštine, ako aj uchádzačom
o štipendiá taiwanskej vlády (na štúdium v čínštine).
Testovacie centrá sú aj v niektorých európskych krajinách
(www.sc-top.org.tw/english/oversea.php).
Bližšie informácie: www.sc-top.org.tw/english/eng_index.php






DELF (Diplôme ďétudes en langue française),
DALF (Diplôme approfondi de langue française)
– www.ciep.fr, https://institutfrancais.sk
Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky
a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných kandidátov.
Poplatok: od 80 do 120 eur podľa stupňa úrovne (B1 – C2)
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Banská Bystrica, Košice
Prihlasovanie:
Francúzsky inštitút v Bratislave (https://institutfrancais.sk), Francúzska
aliancia v Banskej Bystrici (www.afsk.sk), Francúzska aliancia
v Košiciach (www.afke.sk)

Nemecký jazyk


Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS – doklad
o kvalifikovanom ovládaní nemeckého jazyka. Skúška oprávňuje
na štúdium na nemeckých vysokých školách.
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Bližšie informácie: www.goethe.de



Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka

(Österreichisches Sprachdiplom)

– https://www.bratislava.oesterreichinstitut.sk/, www.osd.at
ÖSD Zertifikat akceptujú ako doklad o ovládaní nemeckého jazyka
niektoré vysoké školy/univerzity v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku
a Taliansku (Južné Tirolsko).
Poplatok: od 120 do 145 eur.
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Banská Bystrica.
Skúška sa koná niekoľkokrát ročne.
Bližšie informácie: www.bratislava.oesterreichinstitut.sk,
www.osd.at (Prüfungsorte & Termine)

TCF (Test de Connaissance du français)
– www.ciep.fr, https://institutfrancais.sk

Test znalosti francúzskeho jazyka ministerstva školstva
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Prihlasovanie: Francúzsky inštitút v Bratislave
(https://institutfrancais.sk)

Skúšky Goetheho inštitútu (Goethe Institut)
– www.goethe.de

Poľský jazyk


TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache)
– www.testdaf.de

Egzaminy certyfikatowe z języka polskiego jako obcego
(Certifikát z poľštiny ako cudzieho jazyka)
– www.certyfikatpolski.pl/
Certifikát akceptujú niektoré poľské vysoké školy. Uchádzači nemusia
absolvovať prípravný jazykový kurz pred začatím štúdia.
Poplatok: 60 eur (B1), 80 eur (B2), 100 eur (C2) + 20 eur za
certifikát (platia iba úspešní kandidáti).
Skúška sa koná niekoľkokrát do roka.

Štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje pokročilú úroveň
znalostí nemeckého jazyka a je oficiálne uznávaným dokladom
oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole v Nemecku.
Platnosť testu: 2 roky od dátumu vystavenia
Testovacie centrum: Bratislava

Bližšie informácie: Goethe Institut v Bratislave v spolupráci
s Centrom cudzích jazykov na Ekonomickej univerzite
v Bratislave.
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ŠTANDARDIZOVANÉ JAZYKOVÉ A VEDOMOSTNÉ TESTY



Francúzsky jazyk

ŠTANDARDIZOVANÉ JAZYKOVÉ A VEDOMOSTNÉ TESTY

Ruský jazyk


Taliansky jazyk

TRKI (Testirovanie po russkomu jazyku kak inostrannomu/
Тестирование пo русскому языкy как иностранномy),
používa sa aj skratka TORFL (Test of Russian as a Foreign
Language)



Medzinárodný test pod gesciou ministerstva školstva a vedy.
Certifikát TRKI-1 (stredná úroveň) sa akceptuje pri zápise na vysoké
školy, na získanie bakalárskeho a magisterského titulu je potrebný
TRKI-2 (pokročilá úroveň)
Poplatok: od 60 do 120 eur podľa úrovne
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava
Bližšie informácie: Ruské centrum vedy a kultúry v Bratislave
– www.rcvkba.sk, www.philol.msu.ru/~testcenter/,
www.rudn.ru/fpkp/programs.

Španielsky jazyk


DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera/Diplomy
zo španielčiny ako cudzieho jazyka)
– http://diplomas.cervantes.es
Diplomy sú oficiálne, medzinárodne uznávané certifikáty osvedčujúce
stupeň znalosti španielskeho jazyka, ktoré udeľuje Cervantesov
inštitút v mene španielskeho ministerstva školstva. Skúšky sa konajú
každoročne v máji a v novembri.
Poplatok: od 58 do 84 eur podľa stupňa úrovne (B1 – C2)
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku: Bratislava, Banská Bystrica, Nitra, Prešov,
Žilina
Informácie o prihlasovaní v testovacích centrách.
Kontakty na testovacie centrá:http://bratislava.cervantes.es/es/
diplomas_espanol_dele/centros_examen_dele.htm.

24

C.I.L.S. (Certificazione di Italiano come Lingua Straniera/
Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho jazyka)
– http://cils.unistrasi.it, www.iicbratislava.esteri.it
Osvedčenie udeľuje Universita per Stranieri di Siena na základe
dohody s Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky.
Stupeň Livello Due/B2 umožňuje zápis na talianske univerzity, Livello
Tre/C1 sa vyžaduje pre zápis do kurzov ďalšieho vzdelávania v
oblasti talianskeho jazyka na Universitá per Stranieri di Siena.
Poplatok: od 60 do 90 eur podľa stupňa úrovne
Platnosť: neobmedzená
Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút
www.iicbratislava.esteri.it
Výsledky skúšky sú zverejnené do 3 mesiacov od jej absolvovania,
certifikáty sú zasielané cca po mesiaci od vyhlásenia výsledkov.

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
www.saia.sk – SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná
agentúra) – informácie o možnostiach štúdia v zahraničí, o štipendiách
vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd, z ponúk zahraničných vlád,
štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní,
štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD pre Slovensko,
štipendiá multilaterálneho programu CEEPUS; vyhľadávacia databáza
štipendií
www.stipendia.sk – portál Národného štipendijného programu SR
na podporu mobilít
www.iedu.sk – Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.erasmusplus.sk – portál Programu EÚ v oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže a športu
www.fulbright.sk – Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny
v SR – informácie o štipendiách USA pre občanov SR
www.iuventa.sk – Slovenský inštitút mládeže
www.eurodesk.sk – portál európskej informačnej siete pre mládež
www.zones.sk – študentský portál

www.studyportals.com – portál, na ktorom je možné vyhľadávať
bakalárske, magisterské, doktorandské programy a kurzy na európskych
vysokých školách a štipendiá
www.mladiinfo.sk – informácie o štúdiu v zahraničí, o štipendiách
www.internationalscholarships.com – stránka s vyhľadávačom
štipendií v zahraničí
www.heysuccess.com – vyhľadávač štipendií
http://scholarship-positions.com/ – vyhľadávač štipendií
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ – informácie
o štúdiu v 33 európskych krajinách; prehľad univerzít, študijných
programov a kurzov, štipendií
www.enic-naric.net – portál ENIC-NARIC (Európska sieť
informačných stredísk – Národné informačné strediská pre uznávanie
dokladov o vzdelaní) – informácie o uznávaní zahraničných diplomov
www.shanghairanking.com – portál ARWU (Academic Ranking
of World Universities) – jeden z najznámejších rebríčkov najlepších
univerzít sveta
www.topuniversities.com – portál QS World University Rankings
– jeden z najznámejších rebríčkov najlepších univerzít sveta

Teletext

Rozhlasu a televízie Slovenska...
...najaktuálnejšie informácie na dosah...
...vyše 1 600 strán o aktuálnom dianí v politike, spoločnosti,
ekonomike, kultúre a v športe...
...informácie o štipendijných ponukách − strana 636...
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www.saia.sk

Chceš študovať v zahraničí?
Ako ti môže pomôcť SAIA?
SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra)
poskytuje informácie a poradenstvo o štúdiu v zahraničí a na Slovensku.
Môžeš sa na nás obrátiť osobne, telefonicky alebo písomne.
Nájdeš nás v 5 slovenských mestách.

Bratislava, Sasinkova 10, tel.: 02/5930 4700, 5930 4711, e-mail: saia@saia.sk
Banská Bystrica, Tajovského 51, tel.: 048/4137 810, e-mail: saia.bbystrica@saia.sk
Košice, Boženy Němcovej 32, tel.: 055/6325 418, e-mail: saia.kosice@saia.sk
Nitra, UKF v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, tel.: 037/6408 187, e-mail: saia.nitra@saia.sk
Žilina, Univerzitná 25, tel.: 0948 291 667, e-mail: saia.zilina@saia.sk
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S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydala SAIA, n. o., Bratislava. V publikácii sú uverejnené aj komerčné
informácie. Zodpovedný redaktor: Ján Chlup, e-mail: bulletin@saia.sk. Redakcia: Katarína Košťálová, Michal Fedák, Zuzana Hvaťová, Daniela
Kirdová, Silvia Kotuličová, Lukáš Marcin, Adela Poláčková, Mária Sásová, Jana Velecká.
1. vydanie, október 2016
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Viac sa dozviete na webe www.fnpv.sk a našom facebooku.

NA ŠTUDENTSKOM
ÚČTE NIE JE ČO

MÁŠ HO AJ SO VŠETKÝMI
INOVÁCIAMI A KARTOU, KTORÁ
SA NEDÁ KÚPIŤ, ZADARMO

www.tatrabanka.sk/studenti

