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Téma/Vysokoškolské štúdium v Pobaltí
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V POBALTÍ
(ESTÓNSKO, LITVA, LOTYŠSKO)
V tomto čísle sme sa rozhodli priblížiť vysokoškolské štúdium v pobaltských krajinách.
Dôvodov, prečo sme sa ich rozhodli spojiť do jednej témy, je viacero. Nie je to len ich
geografická poloha susediacich štátov (či relatívne malá vzdialenosť od Slovenska), ale aj
fakt, že všetky tri krajiny sú súčasťou Európskej únie, do ktorej vstúpili spolu so Slovenskom
v máji 2004. Občania Slovenskej republiky môžu na tamojších vysokých školách študovať za
rovnakých podmienok ako domáci študenti (bližšie informácie napríklad na portáli Európskej
únie http://europa.eu/youreurope/citizens/education/index_sk.htm). Na vstup slovenským
občanom na územie týchto štátov stačí občiansky preukaz.
Všetky tri pobaltské krajiny sú signatármi tzv. Bolonskej deklarácie o Európskom
vysokoškolskom priestore (EVP; EHEA) a postupne zaviedli trojstupňový systém
vysokoškolského vzdelávania. Bližšie informácie: http://www.ehea.info
Priblížime v skratke vysokoškolský systém Estónska, Litvy a Lotyšska, podmienky prijímania na
vysoké školy, zaujímavé internetové portály, ako aj štipendiá o ktoré sa môžu uchádzať občania
Slovenskej republiky. Základnou pomôckou pre uchádzačov o štúdium v Pobaltí sú portály
štúdium v: www.studyinestonia.ee; www.studyinlithuania.lt a www.studyinlatvia.lv.

Estónska republika
Eesti Vabariik
Republic of Estonia
hlavné mesto: Tallinn
rozloha: 45 226 km²
počet obyvateľov: 1 300 000 (2016)
úradný jazyk: estónsky
územno-správne členenie: 15 krajov
(maakond) Harju, Hiiu, Ida-Viru, Jõgeva,
Järva, Lääne, Lääne-Viru, Põlva, Pärnu,
Rapla, Saare, Tartu, Valga, Viljandi a
Võru.

Litovská republika
Lietuvos Respublikos
Republic of Lithuania

Lotyšská republika

hlavné mesto: Vilnius
rozloha: 65 300 km²
počet obyvateľov: 2 990 000 (2014)
úradný jazyk: litovský
územno-správne členenie: 10 vyšších
územných celkov Telšiai, Taurage,
Kaunas, Klaipeda, Panevezys, Vilnius,
Utena, Sauiliai, Alytus, Marijampole

hlavné mesto: Riga
rozloha: 64 589 km²
počet obyvateľov: 2 000 000 (2014)
úradný jazyk: lotyšský
územno-správne členenie:
109 oblastí (novads) a 9 miest
s osobitným štatútom

www.studyinestonia.ee

www.studyinlithuania.lt

Latvijas Republika
Republic of Latvia

www.studyinlatvia.lv

Najlepšie univerzity Pobaltia v najznámejších svetových rebríčkoch najlepších univerzít
Poradie vo svete
ARWU

Univerzita

QS

THE

347

301-350

University of Tartu

601-650

601-800

Tallinn University of Technology

481-490

601-800

Vilnius University

701+

801+

Kaunas University of Technology

ARWU

Vilnius Gediminas Technical University
Vytautas Magnus University

Academic Ranking of World Universities 2016
www.shanghairanking.com

QS

QS World University Rankings 2016-2017
www.topuniversities.com/

THE

Times Higher Education World University
Rankings 2016
www.timeshighereducation.com

Estónsko
401-500
Litva

701+

Vysvetlivky a zdroje

Lotyšsko
651-700

801+

University of Latvia

801+

Riga Technical University
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Pobaltí
ESTÓNSKO

Spojené bakalárske a doktorandské štúdium trvá 5 až 6 rokov
(300 až 360 ECTS kreditov).

Vysokoškolské vzdelávanie v Estónsku poskytujú 2 typy
vysokoškolských inštitúcií:
- univerzity (ülikool) a
- odborné vysoké školy (rakenduskõrgkool).

Akademický rok je rozdelený na dva semestre: jesenný a jarný.
Jesenný semester zvyčajne trvá od posledného týždňa augusta
do decembra, so skúškovým obdobím v januári. Jarný semester
trvá od konca januára alebo začiatku februára do konca mája,
skúšky sú v polovici júna. Semester spravidla trvá 20 týždňov.

V súčasnosti je v Estónsku 26 vysokoškolských inštitúcií:
- 6 verejných univerzít,
- 1 súkromná univerzita,
- 8 štátnych odborných vysokých škôl,
- 8 súkromných odborných vysokých škôl,
- 2 verejné odborné vzdelávacie inštitúcie.

Od akademického roku 2012/2013 je denné vysokoškolské
štúdium v estónskom jazyku bezplatné. Štúdium v anglickom
jazyku je spoplatnené. Školné pri niektorých programoch je
rôzne pre občanov EÚ a občanov tretích krajín.

Zoznam vysokých škôl, aj s interaktívnou mapou, je na stránke
estónskeho ministerstva školstva a výskumu
https://www.hm.ee/en/activities/higher-education.

Prehľad programov a výška školného podľa stupňa štúdia je na
portáli http://www.studyinestonia.ee/programmes.
Priemerné životné náklady sa pohybujú od 300 do 500 eur
Pomocníkom pre záujemcu o štúdium v Estónsku je portál
mesačne.
http://www.studyinestonia.ee. Okrem základných informácií
o vysokoškolskom systéme, prihlasovaní, štipendiách či
životných nákladoch je na stránke zoznam univerzít a vysokých
škôl, ktoré poskytujú programy v anglickom jazyku, ale aj
„cestovná mapa“, šesťkrokový postup ako sa prihlásiť na
Lisa 6 haridus- ja teadusministri 30. detsembri 2009. a käskkirja nr 1327 juurde
štúdium a aké podmienky
musí uchádzač splniť. Je tu tiež
KINNITATUD
aplikácia Survival Guideharidusfor international
students
, ktorú
ja teadusministri
9. augusti
2013 sia môžu
záujemcovia stiahnuť. käskkirjaga nr 383

V Estónsku je trojstupňový systém vysokoškolského
DESCRIPTION OF THE ESTONIAN HIGHER EDUCATION SYSTEM
vzdelávania.
Prvý stupeň – bakalárske štúdium (bakalaureuseõpe) trvá
OVERALL ORGANISATION
3 až 4in roky,
musí
180 až
240 ECTS
kreditov,
Higher education
Estoniaštudent
is regulated
byzískať
the following
legislation:
the Republic
of Estonia Education
druhý stupeň
– magisterské
(magistriõpe)
trváHigher Education Act,
Act, the Universities
Act, the Private
Schools Act,štúdium
the Institutions
of Professional
1 až
2 roky Institutions
a (60 až Act,
120and
ECTS
kreditov)
a
the Vocational
Education
the Standard
of Higher
Education.
tretí stupeň – doktorandské štúdium (doktoriõpe) trvá
štandardne
3 až roky
240 ECTS
kreditov).
As of academic
year 2002/2003,
the (180
higheraž
education
system
comprises three cycles, following the
Štipendiá na štúdium v Estónsku
Bachelor-Master-PhD model of the European Higher Education Area.
Schéma vysokoškolského systému v Estónsku

Doctoral programmes
180-240 ECTS credits
(3-4 years)

Integrated
Bachelor’s and
Master’s
programmes
300-360 ECTS
credits
(5-6 years)

Master's programmes
60-120ECTS credits
(1-2 years)
Bachelor’s
programmes
180-240 ECTS
credits
(3-4 years)
Secondary education

Professional
higher education
programmes
180-270 ECTS
(3-4.5 years)

Okrem štipendií Národného štipendijného programu SR
(pozri stranu 8) sa občania SR môžu uchádzať aj o štipendiá
estónskej vlády pre cudzincov či o štipendiá programu
Estophilus.
 Štipendiá estónskej vlády pre cudzincov

Štipendiá sú určené na bakalárske, magisterské a doktorandské
štúdium estónskeho jazyka a kultúry. Výška mesačného
štipendia je 350 eur pre študentov bakalárskeho
a magisterského štúdia a 422 eur pre študentov doktorandského
štúdia.
Predkladanie on-line žiadostí je od 1. apríla do 1. mája 2017.
Bližšie informácie: http://www.studyinestonia.ee/scholarships;
http://haridus.archimedes.ee/en/scholarships-internationalstudents

BULLETIN SAIA 3/2017
03

Téma/Vysokoškolské štúdium v Pobaltí
 Výskumné štipendiá Estophilus

Estónske ministerstvo školstva a výskumu ponúka cudzincom
– študentom magisterského a doktorandského štúdia, ako aj
absolventom doktorandského štúdia – štipendium na štúdium
tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu
na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom. Výška
mesačného štipendia je 500 eur. Znalosť estónskeho jazyka je
výhodou, ale nie je podmienkou.

Zaujímavé webové stránky
www.hm.ee – ministerstvo školstva a výskumu

Najbližšia uzávierka žiadostí je 1. októbra 2017.
Bližšie informácie:
http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship
 Štipendiá DORA+

Štipendiá DORA+ sú na magisterské štúdium (10 mesiacov)
a na 1- až 10-mesačné pobyty pre hosťujúcich doktorandov.
O štipendium na magisterské štúdium sa môžu uchádzať iba
študenti, ktorí už začali študovať tento stupeň štúdia
v Estónsku. Štipendium je možné udeliť najviac na jeden
akademický rok. Hosťujúci doktorand musí byť zapísaný na
doktorandské štúdium na akreditovanej organizácii v domovskej
krajine a musí sa zaviazať, že bude pokračovať v štúdiu
v domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu.
Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita zapojená do programu.
Bližšie informácie:
http://haridus.archimedes.ee/en/dora-plus-programme

Najstaršou a zároveň najväčšou estónskou univerzitou je Univerzita
v Tarte (Tartu Ülikool) – http://www.ut.ee. Vznikla v roku 1632.
V súčasnosti na nej študuje vyše 14-tisíc študentov, z toho vyše 1 300
zo zahraničia.
V rebríčku Academic Ranking of World Universities 2016 sa umiestnila
na 401. až 500. mieste, v rebríčku svetových univerzít QS World
University Rankings 2016 na 347. mieste a v Times Higher Education
World University Rankings 2017 na 301. až 350. mieste.

www.studyinestonia.ee – portál Štúdium v Estónsku

www.archimedes.ee – Nadácia Archimedes, koordinuje
a zabezpečuje rôzne medzinárodné a národné programy
a projekty z oblasti vzdelávania a výskumu

http://adm.archimedes.ee/enic/ – estónsky ENIC/NARIC,
informácie o vysokoškolskom systéme, zoznam akreditovaných
univerzít a vyšších odborných škôl aj s webovými stránkami,
stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní/akreditačné centrum

www.euraxess.ee – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Pobaltí
LITVA
Vysokoškolské vzdelávanie v Litve poskytujú 2 typy
vysokoškolských inštitúcií: univerzitné (univerzity –
universitetas, akadémie – akademija a semináre – seminarija)
a neuniverzitné (vysoké školy – kolegija a inštutúcie vyššieho
vzdelávania – aukštoji mokykla).
Vysokoškolské vzdelávanie je 3-stupňové – bakalárske,
magisterské a doktorandské.

Bakalárske štúdium (Bakalauras) trvá 3 až 4 roky, študent
musí získať 180 až 240 kreditov.

Magisterské štúdium (Magistras) trvá 1,5 až 2 roky, študent
musí získať 90 až 120 kreditov.
Doktorandské štúdium (mokslo daktaras alebo meno
daktaras) trvá 2 až 4 roky, študent musí získať 120 až 240
kreditov.

Najstaršou litovskou univerzitou je Univerzita vo Vilniuse – Vilniaus
universitetas – http://www.vu.lt/. Vznikla v roku 1579. V súčasnosti na
nej študuje vyše 20-tisíc študentov, z toho vyše 1 200 zo zahraničia.
V rebríčku svetových univerzít QS World University Rankings 2016 je na
481. až 490. mieste.

Schéma vysokoškolského systému v Litve

Podmienkou prijatia na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je
maturitné vysvedčenie uznané v Litve, zvládnutie vstupných
testov a znalosť litovčiny. V prípade štúdia v anglickom,
nemeckom alebo ruskom jazyku sa vyžaduje doklad o znalosti
príslušného jazyka. Znalosť litovčiny sa spravidla nevyžaduje
od umelcov. Uznanie vzdelania získaného na zahraničných
vzdelávacích inštitúciách je v kompetencii ministerstva školstva
a vedy.
Podmienkou prijatia na vyšší stupeň štúdia je získanie titulu na
nižšom stupni (bakalára pre magisterské štúdium, magistra pre
doktorandské štúdium).

Zoznam vysokoškolských inštitúcií je na portáli Štúdium v Litve
www.studyinlithuania.lt/en/institutions

V Litve sa platí školné. Za bakalárske štúdium je v rozpätí od
1 000 do 5 300 EUR za rok, za magisterské štúdium od 2 200
do 6 500 EUR a za postgraduálne štúdium od 7 100 do 8 500
EUR.
Priemerné životné náklady sa pohybujú od 350 do 800 eur
mesačne.
Štipendiá na štúdium v Litve

Na portáli AIKOS https://www.aikos.smm.lt záujemcovia
môžu vyhľadávať študijné programy ponúkané litovskými
vysokoškolskými inštitúciami.

Okrem štipendií Národného štipendijného programu SR
(pozri stranu 8) sa občania SR môžu uchádzať aj o litovské
štátne štipendiá na kurzy litovského jazyka a kultúry.
V roku 2017 bude udelených celkovo 160 štipendií. Občania
SR spadajú do kategórie „ostatných krajín“, pre ktoré je
vyčlenených 30 štipendií. V júli a auguste sa uskutoční 5
kurzov, uchádzač si v on-line žiadosti vyberá dva. Vyžaduje sa
dobrá znalosť litovčiny, angličtiny alebo iného jazyka, ktorý sa
vyžaduje (minimálne na úrovni B1).
Uzávierka žiadostí je 1. apríla 2017.
Bližšie informácie: http://stipendijos.lt/en/call-for-proposals-forlithuanian-language-and-culture-courses-is-open
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Pobaltí
Zaujímavé webové stránky
www.smm.lt – ministerstvo školstva a vedy
www.smpf.lt – Servisné centrum pre akademické výmeny

LOTYŠSKO
Vysokoškolské vzdelávanie v Lotyšsku zabezpečujú 2 typy
vysokoškolských inštitúcií: univerzity a inštitúcie vyššieho
vzdelávania neuniverzitného typu. Zoznam vysokoškolských
inštitúcií je na portáloch Štúdium v Lotyšsku
www.studyinlatvia.eu/en/studies/universities alebo
Akademického informačného centra http://svr.aic.lv.

www.skvc.lt/enic-naric – centrum pre hodnotenie kvality
vysokého školstva; súčasťou je aj litovský ENIC/NARIC
www.studyinlithuania.lt – portál o štúdiu v Litve

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové:

Bakalársky stupeň (bakalaura studijas) trvá 6 až 8 semestrov
(3 až 4 roky) a študent musí získať 160 až 180 ECTS kreditov,
magisterský stupeň (magistra studijas) trvá 4 semestre
(2 roky), študent musí získať 120 ECTS kreditov.

doktorandský stupeň (doktora studijas) trvá 3 až 4 roky.
www.euraxess.lt – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov

Schéma vysokoškolského systému v Lotyšsku

Pomocníkom pre záujemcu o štúdium v Lotyšsku sú portály
o štúdiu v Lotyšsku http://www.studyinlatvia.lv/
a http://www.studyinlatvia.eu/.
Akademický rok v Lotyšsku trvá 40 týždňov a je rozdelený na
dva semestre – jarný a jesenný.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Pobaltí
Podmienky prijatia stanovujú jednotlivé školy. Záujemca
o štúdium na bakalárskom stupni musí dokladovať maturitné
vysvedčenie ekvivalentné lotyšskému maturitnému vysvedčeniu
a mať znalosť lotyšského jazyka. Ekvivalenciu dokladov má
v kompetencii Akademické informačné centrum, ktoré pôsobí
ako stredisko ENIC – NARIC. Prijatie na vysokú školu je
spravidla podmienené zvládnutím vstupných testov.
Prijatie na vyšší stupeň je podmienený ukončením nižšieho
stupňa.

Zaujímavé webové stránky
www.izm.gov.lv – ministerstvo školstva a vedy

V Lotyšsku sa platí školné. Štátne vysoké školy však majú
pre domácich študentov (v prípade splnenia stanovených
podmienok aj pre občanov EÚ) k dispozícii určitý počet štátom
financovaných študijných miest. Študenti, ktorým nebolo
pridelené štátom financované miesto, môžu študovať na vlastné
náklady.
Školné sa pohybuje od 1 600 EUR ročne v niektorých
bakalárskych študijných programov až po 15 000 EUR ročne
za odbor stomatológia či na 25 600 EUR za Executive MBA.
Informácie o školnom sú zverejnené v databáze študijných
programov na portáli www.studyinlatvia.lv.
Životné náklady sú 400 až 700 EUR/mesiac.
Štipendiá na štúdium v Lotyšsku
Okrem štipendií Národného štipendijného programu SR
(pozri stranu 8) sa občania SR môžu uchádzať aj o Lotyšské
štipendiá (pozri stranu).
Lotyšské štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj
školstva VIAA. Uzávierka je 1. apríla 2017 a 4. mája 2017 (letné
školy)
Vysokoškoláci sa môžu uchádzať o štipendium na študijný/
výskumný pobyt. Študenti 1. a 2. stupňa na maximálne
10 mesiacov, doktorandi na 11 mesiacov.
Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať o štipendium na
výskumný pobyt na maximálne 5 mesiacov.

www.studyinlatvia.lv – portál o štúdiu v Lotyšsku
www.aic.lv – Akademické informačné centrum (ENIC–NARIC,
ekvivalencia dokladov)

Vysokoškoláci a vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať
o štipendium na letnú školu. Štipendijný príspevok dostáva
organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky
spojené s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista
z vlastných zdrojov.
Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/scholarships
www.viaa.gov.lv – Štátna agentúra pre rozvoj školstva
www.euraxess.lv – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené
otázky (help)“, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2017 on-line na www.stipendia.sk (pobyty počas akademického roka 2017/2018)
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je v prípade
potreby možné požiadať aj o cestovný grant, teda o príspevok na financovanie cestovného.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2017 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko,
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu
Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje
študentov technických odborov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)
Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie.
Bližšie informácie: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/

BULLETIN SAIA 3/2017
08

Štipendiá a granty
Štipendiá EMBO na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov:
 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt v
laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať medzi členskými krajinami EMBC, pridruženými členskými
krajinami a spolupracujúcimi partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny.
Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
 Štipendium na dlhodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohli uplynúť od získania
doktorandského titulu viac ako 2 roky), ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na
jeden až dva roky. Uzávierka predkladania žiadostí je priebežne, výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa posudzujú
žiadosti predložené k druhému piatku vo februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
Grantové programy Nadácie Tatra banky
Uzávierka: 15. marec 2017 (stredoškoláci) a 18. apríl 2017 (vysokoškoláci)
 Grantový program Stredoškoláci do sveta

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

 Grantový program Študenti do sveta (vysokoškoláci), uzávierka: 18. apríl 2017

Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti,
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie
časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými
pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého
alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program
je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva,
manažmentu a IT.

Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
Global Study Awards (GSA)
Uzávierka: 30. júna 2017 (na študijné pobyty začínajúce sa medzi 1. augustom a 31. októbrom 2017)

The Global Study Awards je spoločný projekt ISIC Association, Britskej rady a spoločnosti StudyPortals. Mladí ľudia (vo veku

nad 18 rokov) môžu získať na štúdium v zahraničí 10 000 libier. O GSA sa môžu uchádzať držitelia platného medzinárodného
študentského identifikačného preukazu ISIC a/alebo preukazu IYTC (International Youth Travel Card), ktorí absolvovali
v Britskej rade jazykový test IELTS (certifikát TRF získali po 1. júni 2016), k dátumu uzávierky majú akceptačný list
vysokoškolskej inštitúcie a na portáli STeXX.com uverejnili krátku správu o svojich študijných skúsenostiach.
V roku 2017 bude udelených 6 GSA, v 1. kole 4, v druhom kole 2 (na pobyty začínajúce sa medzi 1. januárom
a 31. marcom 2018; uzávierka do 30. septembra 2017).
Bližšie informácie: www.studyportals.com/scholarship/
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 AUSTRÁLIA
Australia Awards–Endeavour Scholarships and Fellowships – vládne štipendiá na rok 2018
Uzávierka: koniec mája/začiatok júna 2017 (bližšie informácie majú byť zverejnené v apríli 2017)
Austrálska vláda v rámci programu Australia Awards–Endeavour Scholarships and Fellowships poskytuje štipendiá pre študentov,
výskumníkov a odborníkov z Európskej únie na krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie.
Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci 4 schém:

Endeavour Research Fellowships,
Endeavour Executive Awards,
Endeavour Postgraduate Awards,
Endeavour VET (Vocational Education and Training) Awards.

Bližšie informácie: http://internationaleducation.gov.au/endeavour

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 16. marec 2017 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

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

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendium na prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní) vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci
v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 25. máj 2017 on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium je 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. V prípade nevyčerpania kvóty bude otvorený aj náhradný termín v októbri 2017.

 ČÍNA
Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 30. marec 2017
Hongkonská Lingnan University ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships. O štipendium sa môžu
uchádzať absolventi stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným vysvedčením + minimálne
1 650 bodov v teste SAT I), študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník) a absolventi uznávaných
univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom
a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho polovice).
Bližšie informácie: www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/

BULLETIN SAIA 3/2017
10

Štipendiá a granty
Štipendiá čínskej vlády (EU Window) na rok 2017/2018
Uzávierka: 1. apríl 2017

Chinese Government Scholarship-EU Program ponúka na akademický rok 2017/2018 celkovo 137 štipendií na celé bakalárske,
magisterské a doktorandské štúdium občanom členských krajín Európskej únie. Žiadosti sa podávajú on-line, vytlačenú verziu
prihlášky treba zaslať Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej ľudovej republiky pri Európskej únii (úrad akceptuje iba
prihlášky, ktoré prídu poštou do 1. apríla 2017).
Bližšie informácie: http://www.chinamission.be/eng/zglx/t1437289.htm

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. máj 2017
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku
21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

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

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

 FÍNSKO
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra (Suomen kielen ja kulttuurin)
Uzávierka: 30. apríl 2017 (na jesenný semester)
 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 > 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) alebo krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt. Žiadosť podáva fínsky
partner.
Bližšie informácie: www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_
outside_finland

Štipendiá administruje Centrum pre medzinárodné mobility CIMO (Centre for International Mobility)

 FRANCÚZSKO
Štipendiá pre postdoktorandov v oblasti oceánológie
Uzávierka: 15. apríl 2017
Laboratória LabexMER, Ifremer (Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora), Západobretónska univerzita (Université de
Bretagne Occidentale − UBO) a francúzsky región Bretónsko v rámci spoločného štipendijného programu Programme bourses
postdoctorales internationales ponúkajú postdoktorandské štipendiá mladým výskumným pracovníkom (titul PhD. získali menej
ako 3 roky pred uzávierkou žiadostí) v oblasti oceánológie. Kandidáti musia vypracovať výskumný projekt súvisiaci s výskumom,
ktorý sa uskutočňuje v laboratóriách LabexMER (v Breste, Bretagne Sud alebo v Nantes).
Bližšie informácie: www.labexmer.eu/fr/international/bourses-post-doctorales/AAP-bourses-post-doctorales/
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 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy
a študijnú cestu.

 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho
Uzávierka: máj 2017 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na celé 5-ročné bakalárske štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program)

O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl a študenti 1. stupňa VŠ do 21 rokov. Štipendium je určené na
ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné bakalárske štúdium.
 štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi strednej školy a študenti VŠ do 21 rokov.
 štipendium na výskumný pobyt (s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 2. stupňa, doktorandi, učitelia vysokej školy a výskumní pracovníci.

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov na rok 2018
Uzávierka: 31. máj 2017 (prihlášku nadácii predkladá prijímajúca inštitúcia)
Nadácia Clauda Leona (Claude Leone Foundation) ponúka štipendiá pre postdoktorandov (titul PhD. alebo ekvivalent udelený
pred menej ako 5 rokmi) z celého sveta na výskumné pobyty na prírodovedeckých, technických a lekárskych fakultách
univerzít a vo výskumných organizáciách v Juhoafrickej republike. Štipendijný pobyt trvá 2 roky a výška štipendia je 275 000
ZAR/ročne.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 16. marec 2017 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

 LITVA
Litovské štátne štipendiá na kurzy litovského jazyka a kultúry
Uzávierka: 1. apríl 2017
V roku 2017 je možné uchádzať sa o 5 4-týždňových kurzov, ktoré sa uskutočnia v júli a v auguste. Uchádzač si v on-line
žiadosti vyberá dva. Kvóta pre „ostatné krajiny“, medzi ktoré patrí aj Slovensko, je 30 štipendií.
Bližšie informácie: http://stipendijos.lt/en/call-for-proposals-for-lithuanian-language-and-culture-courses-is-open
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 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2017 a 4. máj 2017 (letné školy)
Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov

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

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

O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia.
Štipendijný príspevok vo výške 711 eur dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené
s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.
Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/scholarships

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. máj 2017 (prekladateľské stáže, stáže R. Schumana), 1. jún 2017 (vzdelávacie 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.
 Vzdelávacie stáže

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.
 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
Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 10. apríl 2017
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti (www.osaarchivum.org) ponúka
12 dvojmesačných štipendií (výška štipendia je 2 000 EUR) pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa/
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
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 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD
Uzávierka: 1. máj 2017 on-line na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de
 krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 – 6 mesiacov)
 výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)
 výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 2017
 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 Výskumného inštitútu filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 15. marec 2017

Forschungsinstitut für Philosophie Hannover ponúka doktorandom a postdoktorandom dve štipendiá na výskumný pobyt, ktorý
sa uskutoční od 1. októbra 2017 do 31. júla 2018.

Bližšie informácie: www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php
Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2018
Uzávierka: 15. apríl 2017
Einsteinovo fórum a Nadácia Daimler and Benz ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2018 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať
na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista 10 000
EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/
Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 30. apríl 2017

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: https://www.hector-fellow-academy.de/en/phd-students.html
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2017

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.
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/
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Štipendium Centra pre náboženstvo a spoločnosť Univerzity v Bonne na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 31. máj 2017
Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity v Bonne ponúka plné
a čiastkové štipendium na magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie. Po úspešnom absolvovaní ročného
magisterského štúdia študent získa titul Master of the Arts (MA).
Bližšie informácie: www.ecumenical-ﬆudies.de/
KAAD (Katolícka akademická zahraničná služba) – študijné a výskumné pobyty
Uzávierka: 30. jún 2017
Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN ponúka pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá pre
študentské a vedecké pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať študenti (po skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na
jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý má slúžiť predovšetkým na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp.
diplomovej práce. Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si rozširujú
a prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až dvojročný vzdelávací pobyt, príp. nadstavbové štúdium.
V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt predĺžený na 3 roky. Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať
o štipendium na krátkodobý (max. 6 mesiacov) výskumný pobyt.
Bližšie informácie: www.kaad.de

 NÓRSKO
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 31. marec 2017
Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou.
Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace.
Bližšie informácie: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

 POĽSKO
Nadácia K. Skubiszewského – štipendiá a granty pre končiacich doktorandov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 13. apríl 2017

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego ponúka štipendium na ročnú stáž a grant na 3-mesačný a kratší pobyt
na Varšavskej univerzite alebo inej poľskej univerzite so zameraním na právo, politické vedy a súčasnú históriu.
Bližšie informácie: http://www.skubi.net/stypendium2017.html

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2017 a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
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: 1 050 EUR/mes.

 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: 1 500 EUR/mes.

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)
O štipendium sa môžu uchádzať študenti 1. stupňa VŠ, študenti 2. stupňa VŠ a doktorandi. Odporúčanie od
vysokoškolského učiteľa je vítané (v prípade doktoranda od školiteľa). V roku 2017 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi
z technických odborov.
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 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

 Projekty na organizáciu rakúsko-slovenských školení
 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)

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

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia
veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10 po
sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia.
Ide o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 64 240 EUR/rok alebo
postdoktoranda-seniora 70 610 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) 10 000
EUR. Program administruje Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2017
Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2017 do 31. augusta
2018. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 100 eur.
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/33
Rakúska akadémia vied - Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 15. apríl 2017
Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním
na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom
doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku
– do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika,
Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: http://stipendien.oeaw.ac.at/en/price/ignaz-l-lieben-award
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. máj 2017
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku
21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 ŠVAJČIARSKO
Univerzita v Ženeve – štipendium na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 15. marec 2017
Fakulta prírodných vied Univerzity v Ženeve poskytuje zahraničným študentom štipendiá na celé magisterské štúdium. Excellence Master Fellowships sú určené vynikajúcim študentom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inej krajine. Štipendium (10
000 až 15 000 CHF/ročne) sa udeľuje najprv na jeden akademický rok. V prípade úspešného štúdia je následne predĺžené.
Bližšie informácie: www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Masters/ExcellenceMasterFellowships_en.html

BULLETIN SAIA 3/2017
16

Štipendiá a granty
 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2017
Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). V roku 2017 bude
udelených 5 štipendií uchádzačom zo Slovenska a Rumunska.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2017
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. V roku 2017 budú udelené dve štipendiá občanom Slovenska a Rumunska.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk

 TALIANSKO
Granty na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka a kultúry
Uzávierka: 24. marec 2017 (na júlový kurz) a 31. marec 2017 (na augustový kurz)

Università Degli Studi di Milano organizuje každoročne 3-týždňové letné kurzy talianskeho jazyka a kultúry v Gargnano del

Garda. Uchádzači musia mať minimálne 18 rokov a znalosť taliančiny na úrovni B1/B2. Univerzita ponúka 60 cudzincom vo veku
do 40 rokov granty. V roku 2017 sa kurzy uskutočnia od 3. do 22. júla a od 24. júla do 12. augusta.
Bližšie informácie: http://users2.unimi.it/centrocalcif/corsi-internazionali-di-gargnano-2/;
http://users2.unimi.it/centrocalcif/wp-content/uploads/Bando2017.pdf
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2017 (pobyty začínajúce sa na jar 2018)
Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine.
Bližšie informácie: http://www.bfny.org/en/apply/requirements.

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne
Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku.
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci –
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka: priebežne
Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku
a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 16. marec 2017 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

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

 USA
Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej
Uzávierka: 30. marec 2017
Univerzita v Pittsburgu ponúka v rámci programu Nationality Rooms možnosť absolvovať 3-mesačný výskumný štipendijný
pobyt v rámci štipendia Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars. Štipendium je určené občanom Českej
a Slovenskej republiky. Štipendijného programu sa môžu zúčastniť odborníci z oblasti školstva, prírodných vied, politických
vied, ekonomiky a sociológie. Program je určený uchádzačom z akademického, vládneho a súkromného sektora, nie však pre
študentov.
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2018/2019
Uzávierka: 30. jún 2017

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher)
alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké
disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M.

Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské
vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL).
Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Newtonove štipendiá pre mladých vedcov
Uzávierka: 22. marec 2017 (žiadosť musí do tohto termínu odobriť prijímajúca organizácia; odporúča sa predložiť jej žiadosť
5 pracovných dní pred termínom, teda najneskôr 15. marca 2017)
Štipendium programu Newton International Fellowship Scheme umožňuje mladým vedcom (postdoktorandom) v oblasti fyziky,
prírodných vied, sociálnych a humanitných vied 2-ročný výskumný pobyt vo výskumnej inštitúcii vo Veľkej Británii. Žiadatelia
musia mať titul PhD. a výskumnú prax menej ako 7 rokov (vrátane pôsobenia ako učiteľ na VŠ). V čase podávania žiadosti
musia pôsobiť mimo Veľkej Británie. Žiadosť musí pred podaním odobriť britská prijímajúca výskumná organizácia.
Bližšie informácie: http://www.newtonfellowships.org;
https://royalsociety.org/~/media/grants/schemes/NIF-Scheme-Notes-2017.pdf
Granty na školné za vysokoškolské štúdium v Škótsku
uzávierka: 31. marec 2017
Záujemcovia o čiastočné alebo úplné vysokoškolské štúdium na škótskych vysokých školách môžu požiadať Student Awards
Agency for Scotland o grant na úhradu školného. V prípade, ak je na zvolenej škole alebo za zvolený program školné vyššie ako
štandardné, rozdiel hradí študent.
Bližšie informácie: www.saas.gov.uk/index.htm
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Štipendiá a granty
 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2017/2018 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín:
 Bulharsko,
 Čína,

 Izrael.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2017/2018 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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V skratke
 ŠTIPENDIUM MARTINA FILKA
Vláda SR uznesením 1. marca 2017 zmenila názov Grantového programu pre posilnenie analytických kapacít
vo verejnej správe na Štipendium Martina Filka na uctenie si pamiatky M. Filka, ktorý bol hlavným ekonómom
Ministerstva financií SR a riaditeľom Inštitútu finančnej politiky ministerstva financií. Štipendium pokrýva študijné
náklady (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne
dvoch akademických rokov. Cieľom programu je podporiť občanov počas ich štúdia na vysokej škole v zahraničí,
ktorí sa majú záujem následne uplatniť vo verejnej správe. Podmienkou získania grantu je záväzok odpracovať po
skončení štúdia tri roky vo verejnej správe.
Štipendium je poskytované formou bezúročnej pôžičky, ktorá je odpustená v prípade, že jej poberateľ naplní svoj
záväzok odpracovať tri roky vo verejnom sektore.
Bližšie informácie: www.minedu.sk/stipendium-martina-filka/

 SÚŤAŽ ESEJÍ O MULTILINGVIZME
UN Academic Impact a ELS Educational Services vyhlásili 4. ročník súťaže esejí (maximálne 2 000 slov)
o multilingvizme Many Languages, One World. Súťaž je určená vysokoškolským študentom. Esej musí byť napísaná
v jednom zo 6 oficiálnych jazykov OSN (angličtina, francúzština, španielčina, ruština, arabčina, čínština). Uzávierka
súťaže je 31. marca 2017. Autori 60 najlepších esejí sa zúčastnia Globálneho fóra mládeže/Global Youth Forum,
ktoré sa uskutoční od 15. do 26. júla 2017 v USA.
Bližšie informácie: https://www.manylanguagesoneworld.org/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 ACA (Academic Cooperation Association) seminár: The future of internationalisation in a world
of populism, isolationism, and increased tension
30. marec 2017, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be
 Výročná konferencia EUA (European University Association)
Autonomy and freedom: The future sustainability of universities
6. a 7. apríl 2017, Bergen, Nórsko
Bližšie informácie:
www.eua.be/activities-services/events/event/2017/04/06/default-calendar/eua-2017-annual-conference
 Refugees’ impact on Bologna reform – Recognition of Prior Learning and inclusion
in the light of increased migration
12. a 13. jún 2017, Malmö, Švédsko
Bližšie informácie: https://www.uhr.se/om-uhr/Konferenser/refugees-impact-on-bologna-reform/
 10th EUA-CDE Annual Meeting
15. a 16. jún 2017, Tallinn, Estónsko
Bližšie informácie:
www.eua.be/activities-services/events/event/2017/06/15/default-calendar/10th-eua-cde-annual-meeting

 29. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
12. – 15. september 2017, Sevilla, Španielsko
Téma: A mosaic of cultures
Bližšie informácie: www.eaie.org/seville.html

 PUBLIKÁCIA NA INTERNETE
The Internationalisation of Research and Technology Organisations
Správa, ktorú zverejnilo Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre – JRC), je
zameraná na internacionalizáciu výskumných a vývojových organizácií, ich motiváciu, bariéry
a stratégie. Dokument obsahuje aj praktické príklady.
Publikácie je dostupná na: https://rio.jrc.ec.europa.eu/en/library/internationalisationresearch-and-technology-organisations
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V skratke
 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho,
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – http://www.webaworld.com/,
Studycentral – www.universityfairs.com či Edufindme – http://edufindme.com.
 Dni príležitostí
4. a 5. apríl 2017, Bratislava
Bližšie informácie: https://dniprilezitosti.sk/
 Education and Career/Education Abroad 2017
6. – 8. apríl 2017, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua/
 Study in Europe Fair Uzbekistan
11. máj 2017, Taškent, Uzbekistan
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu
 12. medzinárodný veľtrh vysokoškolského a ďalšieho vzdelávania StudyWorld 2017
12. – 13. máj 2017, Berlín, Nemecko
Bližšie informácie: www.studyworld.de
 Study in Europe Fair Nigeria
20. máj 2017, Lagos, Nigéria
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu
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Aj tento rok môžete podporiť SAIA, n. o., a jej aktivity rozhodnutím
o podiele zo zaplatenej dane z príjmov
Ak ste fyzická osoba
(zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba)
môžete rozhodnúť o poukázaní 2 % alebo 3 %
zo zaplatenej dane z príjmu na verejnoprospešný účel.
(Táto suma však musí byť minimálne 3 €)
V prípade, ak sa rozhodnete pre darovanie svojich 2 % alebo 3 % dane
z príjmu našej organizácii, budete potrebovať nasledujúce údaje:
názov organizácie:
SAIA, n. o.
sídlo:
Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
IČO:
31821596
právna forma:
nezisková organizácia

Viete, že...
...fyzická osoba, ktorá v roku
2016 odpracovala aspoň
40 dobrovoľníckych hodín
a má Potvrdenie od organizácie/
organizácií, v ktorých dobrovoľne
pôsobila, môže poukázať 3 %
zo zaplatenej dane z príjmu?
Právnické osoby môžu poukázať
1 % (prípadne 2 %) z dane
za rok 2016.

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

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

 výmena skúseností a informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom skvalitňovania našich služieb,
 vylepšenie vnútorných procesov a skvalitnenie práce na pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre

a v Žiline.

Bližšie informácie o podmienkach a postupe pri darovaní podielu z dane za rok 2016:

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