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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ŠKANDINÁVII  
(DÁNSKO, FÍNSKO, ISLAND, NÓRSKO, ŠVÉDSKO)

V predchádzajúcom čísle Bulletinu SAIA sme predstavili vysokoškolské štúdium  
v Pobaltí. V tomto vydaní sme sa rozhodli „preplávať“ na opačný breh Baltského 
mora a priblížiť vysokoškolské štúdium v Škandinávii. Medzi krajiny tohto regiónu sa 
najčastejšie zaraďujú Nórsko, Švédsko a Dánsko, spravidla však aj Fínsko a Island. 
Vzhľadom na ich geografickú polohu sa často označujú aj ako „severské krajiny“. 
Všetky sú signatármi tzv. Bolonskej deklarácie o Európskom vysokoškolskom 
priestore (EVP; EHEA) a postupne zaviedli 3-stupňový systém vysokoškolského 
vzdelávania. Bližšie informácie: http://www.ehea.info.
Dánsko, Fínsko a Švédsko sú členmi Európskej únie, Nórsko a Island s úniou  
v mnohých oblastiach úzko spolupracujú.
V téme tohto čísla Bulletinu SAIA teda v skratke priblížime vysokoškolský systém, 
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 Škandinávii sú portály  
www.studyindenmark.dk; www.studyinfinland.fi; www.studyiniceland.is;  
www.studyinnorway.no a www.studyinsweden.se.

Dánske kráľovstvo 
Kongeriget Danmark 
The Kingdom  
of Denmark
hlavné mesto: 
Kodaň (Kobenhavn, 
Copenhagen) 

rozloha: 42 916 km²
počet obyvateľov: 5 627 235 (2014)
úradný jazyk: dánčina  
územno-správne členenie: 5 krajov,  
ktoré sa delia na 99 municipalít + dve 
samosprávne územia Faerské ostrovy  
a Grónsko

Islandská republika 
Lýdveldid Island
The Republic of Iceland

hlavné mesto: Rejkjavík (Reykjavik) 
rozloha: 103 000 km² 
počet obyvateľov: 120 000 (2014)
úradný jazyk: islandčina 
územno-správne členenie:  
105 okresov (municipalities)

Fínska republika
Suomen Tasavalta 
Republiken Finland 

 The Republic of 
Finland

hlavné mesto: Helsinki   
rozloha: 338 432 km²
počet obyvateľov: 5 401 267 (2011)
úradné jazyky: fínčina, švédčina  
územno-správne členenie: 6 provincií 
(Južné Fínsko, Západné Fínsko, Východné 
Fínsko, Oulu, Laponsko, Ålandy)

www.studyindenmark.dk www.studyinfinland.fi www.studyiniceland.is

Nórske kráľovstvo 
Kongeriket Norge, The Kingdom of Norway
hlavné mesto: Oslo 
rozloha: 385 199 km²
počet obyvateľov: 5 138 000 (2014)
úradný jazyk: nórčina (Bokmål, Nynorsk)  

územno-správne členenie: 19 krajov (Akershus, Aust-Agder, 
Buskerud, Finnmark, 
Hedmark, Hordaland, 
Møre og Romsdal, 
Nord-Trøndelag, 
Nordland, Oppland, 
Oslo, Rogaland, Sogn 
og Fjordane, Sør-
Trøndelag, Telemark, 
Troms, Vest-Agder, 
Vestfold, Østfolda.

Švédske kráľovstvo 
Kungariket Sverige, The Kingdom of Sweden
hlavné mesto: Štokholm (Stockholm) 
rozloha: 449 964 km²
počet obyvateľov: 9 800 000 (2016)
úradný jazyk: švédčina 

územno-správne členenie: 21 provincií/krajov (län): Blekinge, 
Dalarna, Gotland, Gävleborg, Halland, Jämtland, Jönköping, 
Kalmar, Kronoberg, Norrbotten, Skåne, Štokholm, Södermanland, 
Uppsala, Värmland, 
Västerbotten, 
Västernorrland, 
Västmanland, Västra, 
Götaland, Örebro. 

www.studyinnorway.no www.studyinsweden.se

www.studyinsweden.se
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Academic Ranking of World Universities 2016 
(ARWU)

www.shanghairanking.com
Poradie Univerzita

Dánsko

30 University of Copenhagen
65 Aarhus University
151-200 Technical University of Denmark
201-300 Aalborg University
301-400 University of Southern Denmark

Fínsko

56 University of Helsinki
301-400 University of Eastern Finland

401-500
Aalto University
University of Oulu
University of Turku

Nórsko

67 University of Oslo

101-150 Norwegian University of Science and 
Technology – NTNU

201-300 University of Bergen

Švédsko

44 Karolinska Institute
60 Uppsala University
81 Stockholm University
101-150 Lund University
151-200 University of Gothenburg

201-300
Chalmers University of Technology
KTH Royal Institute of Technology
Swedish University of Agricultural Sciences

301-400
Linkoping University
Umea University

401-500 Stockholm School of Economics

Najlepšie škandinávske univerzity v najznámejších svetových rebríčkoch 

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

Poradie Univerzita

Dánsko

68 University of Copenhagen
109 Technical University of Denmark
117 Aarhus University
374 Aalborg University
390 University of Southern Denmark

Fínsko

91 University of Helsinki
133 Aalto University
234 University of Turku
319 Tampere University of Technology
338 University of Jyväskylä
382 University of Eastern Finland
411-420 University of Oulu
471-480 Lappeenranta University of Technology

501-550 Abo Akademi University
University of Tampere

Nórsko

113 University of Oslo
177 University of Bergen
259 Norwegian University of Science And 

Technology
377 University of Tromsø The Arctic University 

of Norway

Švédsko

73 Lund University
97 KTH Royal Institute of Technology
98 Uppsala University
139 Chalmers University of Technology
196 Stockholm University
264 University of Gothenburg
282 Linköping University
294 Umea University

ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V ŠKANDINÁVII 
Okrem štipendií do jednotlivých krajín Škandinávie, ktoré uvádzame pri týchto krajinách, môžu slovenskí občania absolvovať 
krátkodobé a dlhodobé študijné/výskumné pobyty vo všetkých krajinách vďaka štipendiám Národného štipendijného 
programu SR (www.stipendia.sk; pozri stranu 11), v rámci vzdelávacích mobilít jednotlivcov Programu EÚ v oblasti 
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+ (www.erasmusplus.sk; jednotlivci nemôžu požiadať o grant 
priamo; o grant môže požiadať vzdelávacia inštitúcia), prípadne prostredníctvom štipendijných programov rôznych nadácií 
(napríklad grantový program Študenti do sveta Nadácie Tatra banky – www.nadaciatatrabanky.sk; alebo programu  
Za vzdelaním do zahraničia českej Nadácie pre rozvoj vzdelania – www.nadaceprovzdelani.cz).  
Na štúdium na prestížnych univerzitách (do 200. miesta v rebríčku ARWU) môžu získať Štipendium Martina Filka (pozri 
stranu 11).

PÔŽIČKA FONDU NA PODPORU VZDELÁVANIA 
Občania SR, ktorí študujú na zahraničných vysokých školách, 
sa môžu uchádzať o pôžičku slovenského Fondu na podporu 
vzdelávania. Bližšie informácie: www.fnpv.sk

http://www.fnpv.sk
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Times Higher Education World University 
Rankings 2016

www.timeshighereducation.com
Poradie Univerzity

Dánsko

98 Aarhus University
120 University of Copenhagen
176 Technical University of Denmark
201-250 Aalborg University

251-300 Copenhagen Business School 
University of Southern Denmark 

501-600 Roskilde University 

Fínsko

91 University of Helsinki 
201-250 Aalto University 

University of OuluExplore
251-300 University of Tampere 
301-350 University of Turku 
351-400 University of Eastern Finland 
401-500 University of Jyväskylä

501-600 Lappeenranta University of Technology 
Tampere University of Technology 

Island

201-250 University of Iceland 

Nórsko

132 University of Oslo 
201-250 University of Bergen 
251-300 Norwegian University of Science and 

Technology 
351-400 Norwegian University of Life Sciences 
401-500 UiT The Arctic University of Norway 

Švédsko

28 Karolinska Institute 
93 Uppsala University 
96 Lund University 
144 Stockholm University 
159 KTH Royal Institute of Technology 
170 University of Gothenburg 

251-300
Chalmers University of Technology 
Swedish University of Agricultural Sciences 
Umeå University 

301-350 Linköping University 
351-400 Örebro University 

5 DÔVODOV PREČO ŠTUDOVAŤ S NAMI

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

facebook.com/cambridgestudy.sk  www.cambridgestudy.sk  

DÁNSKDÁNSK
ŠTUDUJ ZDARMA S VÝHODNÝM GRANTOMŠTUDUJ ZDARMA S VÝHODNÝM GRANTOM

ŠVÉDSKŠVÉDSK
ŠTUDUJ ZDARMA NA TOP UNIVERZITÁCHŠTUDUJ ZDARMA NA TOP UNIVERZITÁCH
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Základnou podmienkou prijatia na bakalársky stupeň 
je ukončené stredoškolské vzdelanie (12 rokov školskej 
dochádzky) – maturita alebo dánsky ekvivalent maturity 
a ovládanie vyučovacieho jazyka. Väčšina bakalárskych 
programov sa vyučuje v dánčine. 
Podmienkou prijatia na vyšší stupeň je ukončenie nižšieho 
stupňa vysokoškolského vzdelávania. 

Hoci podmienky prijatia stanovujú jednotlivé vysokoškolské 
inštitúcie, prijímacie konanie na bakalárske štúdium je 
centralizované prostredníctvom portálu www.optagelse.dk.  
Prihlášky sa podávajú do 15. marca na štúdium začínajúce 
sa v auguste alebo v septembri a do 1. septembra na 
štúdium začínajúce sa v januári alebo vo februári. Pokiaľ sa 
uchádzač hlási na viacej programov, musí stanoviť ich poradie 
podľa svojich priorít.
Občania EÚ v Dánsku neplatia školné, môžu študovať  
a pracovať podľa predpisov EÚ o voľnom pohybe osôb.  
V prípade, ak bude pobyt trvať dlhšie ako 3 mesiace, musia 
požiadať o doklad o pobyte.
Bližšie informácie:  
https://www.nyidanmark.dk/en-us/coming_to_dk/studies/
studies.htm;  
http://www.statsforvaltningen.dk/site.aspx?p=6394

Štipendiá na štúdium v Dánsku (pozri aj stranu 3)
Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov na letné kurzy 
dánskeho jazyka, uzávierka: spravidla v marci 
Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ  
a doktorandov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.
Bližšie informácie: http://ufm.dk

Vzdelávacie kurzy na ľudových školách (Højskolerne),
uzávierka: priebežne, v závislosti od konkrétnej školy 
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.
Bližšie informácie: www.danishfolkhighschools.com/apply/
financial-support

Výskumné štipendiá OBSE, uzávierka: 1. máj a 1. október 
(každoročne)
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 v Kodani. Dĺžka pobytu 
je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 
26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka  
a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: www.oscepa.org/about-osce-pa/
international-secretariat/staff/research-fellowship

DÁNSKO 
Vysokoškolské vzdelávanie v Dánsku poskytuje 5 typov  
vysokoškolských inštitúcií. Obchodné akadémie, odborné vysoké 
školy a námorné vzdelávacie a školiacie inštitúcie ponúkajú 
profesne zamerané odborné kurzy a bakalárske študijné 
programy. Všeobecné a špecializované výskumné univerzity 
(Universitet) ponúkajú študijné programy na prvom, druhom  
a treťom stupni. Inštitúcie univerzitného typu (umelecké školy, 
akadémie odborného vysokoškolského vzdelania) ponúkajú 
študijné programy ako architektúra, dizajn, hudba a umenie vo 
všetkých troch stupňoch. 
 
Vysokoškolské inštitúcie sú verejné a súkromné. Pred desiatimi 
rokmi sa v Dánsku uskutočnila reorganizácia univerzitného  
a výskumného sektora, počas ktorej sa 25 univerzít  
a výskumných ústavov zlúčilo do 8 univerzít a 3 výskumných 
ústavov.

Zoznam vysokých škôl je na stránke ministerstva školstva 
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/higher-education/
the-danish-higher-education-system a portáli Štúdium  
v Dánsku http://studyindenmark.dk/study-options/danish-
higher-education-institutions.

Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové, tvoria ho 
bakalársky, magisterský a doktorandský stupeň.

V Dánsku sa využíva kreditný systém ECTS (European Credit 
Transfer System), 60 kreditov zodpovedá jednému roku štúdia.

Bakalárske programy (BsC/BA) sú 3-ročné, magisterské 
programy (candidatus; MSc/MA) sú 2-ročné a doktorandské 
programy (PhD) sú 3-ročné. Vyhľadávať programy, ktoré 
ponúkajú dánske vysokoškolské inštitúcie, je možné na portáli
Štúdium v Dánsku. 

Akademický rok sa člení na 2 semestre, jesenný trvá spravidla 
od septembra do konca decembra a jarný od januára do mája.
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 http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/the-danish-summer-language-scholarships
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FÍNSKO
Vysokoškolské vzdelávanie vo Fínsku poskytujú univerzity  
a odborné vysoké školy. Ich zoznam, ako aj vyhľadávacia 
databáza programov, ktoré ponúkajú, je na stránke Štúdium  
vo Fínsku (www.studyinfinland.fi).

Fínsko má dva oficiálne jazyky – fínsky a švédsky. Takmer 
všetky bakalárske programy sú vyučované vo fínčine alebo 
švédčine, preto musí uchádzač o takéto štúdium ovládať jeden 
z týchto jazykov. Fínske školy poskytujú kurzy a programy  
aj v iných jazykoch, najmä v angličtine. 

Vysokoškolské vzdelávanie je 3-stupňové. 

Prvý stupeň, bakalársky, trvá 3 roky a študent na titul bakalár 
(kandidaatti/kandidat) musí získať 180 kreditov. 
Druhý stupeň, magisterský, trvá 2 roky, na titul magister 
(maisteri/magister) musí študent získať 120 kreditov. 

Štúdium lekárstva, veterinárskeho lekárstva a stomatológie 
sa nedelí na stupne, štúdium lekárstva trvá 6 rokov  
a zubárstva 5,5 roka. Na získanie titulu lisensiaatti/licentiat 
musí študent lekárskych odborov získať 360 kreditov, 
stomatológie 330 kreditov. 

Tretí stupeň, doktorandský, trvá spravidla 4 roky.
Akademický rok sa skladá z 2 semestrov, jesenný trvá  
od augusta/septembra do polovice decembra,  
jarný od januára do mája. 

Prihlasovanie na vysokoškolské štúdium je on-line 
prostredníctvom portálu www.studyinfo.fi (fínska verzia  
www.opintopolku.fi, švédska www.studieinfo.fi),  

Zaujímavé webové stránky

www.studyindenmark.dk – portál o štúdiu v Dánsku

www.ufm.dk – ministerstvo pre vysoké školy a vedu 

http://dkuni.dk – spoločný portál 8 dánskych univerzít

Københavns Universitet (Kodanská univerzita – www.ku.dk) je 
druhá najväčšia a najstaršia univerzitná a výskumná inštitúcia  
v Dánsku. Bola založená v roku 1479 a je druhá najstaršia 
vysokoškolská inštitúcia v Škandinávii – po švédskej Uppsalskej 
univerzite (založenej v roku 1477). 
V Dánsku má dlhoročnú tradíciu mimoškolské vzdelávanie, 
typicky dánskou inštitúciou sú tzv. ľudové školy internátneho 
typu (højskolerne). Jeho základy položil v 1. polovici 19. storočia
teológ, historik a básnik Nikolaj Frederik Severin Grundtvig 
(1783 – 1872). 

http://www.studyindenmark.dk
http://www.ufm.dk/
http://dkuni.dk/


BULLETIN SAIA 4/2017 

Téma/Vysokoškolské štúdium v Škandinávii

07 

ISLAND
Vysokoškolské vzdelávanie na Islande poskytuje 7 vysokých 
škôl, 4 sú štátne, 3 sú súkromné s podporou štátu. 

Ich zoznam je na portáli Štúdium na Islande  
(www.studyiniceland.is) alebo stránke ministerstva školstva, 
vedy a kultúry (https://eng.menntamalaraduneyti.is/subjects/
institutions/). Na portáli Štúdium na Islande je aj zoznam 
študijných programov ponúkaných v anglickom jazyku.

Vysokoškolské vzdelávanie je 3-stupňové.

Bakalárske štúdium trvá 3 až 4 roky a študent musí získať 
180 a 240 kreditov. 
Magisterské štúdium trvá 2 roky. 
Doktorandské štúdium ponúkajú iba University of Iceland, 
Reykjavík University a Agricultural University of Iceland  
(v spolupráci s University of Iceland). 

Na väčšine VŠ akademický rok trvá od septembra do mája a je 
rozdelený do 2 semestrov, jesenný a jarný. Jesenný semester 
zväčša začína začiatkom septembra a trvá do konca decembra. 

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je 
ukončené stredoškolské štúdium. Podmienky prijatia, ako aj 
termíny podávania prihlášok, stanovujú jednotlivé vysokoškolské 
inštitúcie. 

Na Islande sa platí školné. Jeho výška sa líši podľa 
zvoleného odboru ako aj školy. Napríklad na Rejkjavíckej 
univerzite je školné za semester bakalárskeho štúdiu vo 
všetkých odboroch pre občanov EÚ 2 100 EUR (237 000 
islanských korún), v magisterskom štúdiu sa školné pohybuje 
podľa programu od 3 360 do 9 300 EUR a v doktorandskom 
štúdiu od 3 360 do 3 800 EUR.

na niektoré univerzity prostredníctvom portálu  
www.universityadmissions.fi. 

Uchádzač o štúdium si môže podať spojenú žiadosť (v jednej 
žiadosti uvádza viac študijných programov – maximálne 6, 
väčšinou sa využíva pri prihlasovaní na bakalárske štúdium) 
alebo samostatnú žiadosť (spravidla pri prihlasovaní sa na 
magisterské študijné programy). Pri spojenej musí uchádzač 
stanoviť poradie programov podľa svojich priorít. 
Občania EÚ vo Fínsku neplatia školné. Životné náklady sa 
pohybujú od 700 do 900 EUR mesačne. Študenti môžu počas 
štúdia pracovať. Portál Studyinfinland odporúča študentom 
prácu na čiastočný úväzok, no upozorňuje, že takúto prácu bez 
znalosti fínčiny alebo svédčiny je ťažké nájsť.

Štipendiá na štúdium vo Fínsku (pozri aj stranu 3)
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra (Suomen 
kielen ja kulttuurin) pre študentov fínskeho jazyka  
v magisterskom stupni; uzávierka: 30. apríla a 31. októbra  
(každoročne) 
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)

Zaujímavé webové stránky
www.minedu.fi – ministerstvo školstva a kultúry

www.studyinfinland.fi – informácie o štúdiu vo Fínsku

www.oph.fi – Fínska národná agentúra pre vzdelávanie
www.cimo.fi – CIMO, Centrum pre medzinárodné mobility,  
od roku 2017 je súčasťou Národnej agentúry pre vzdelávanie

http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/scholarships_for_masters_students_in_finnish
www.studyinfinland.fi/study_options/study_programmes_database 
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NÓRSKO
Vysokoškolské vzdelávanie v Nórsku poskytujú univerzity, 
špecializované univerzitné inštitúcie a vysoké školy, ktoré sú 
štátne alebo súkromné so štátnou akreditáciou. Štátny sektor  
prechádza štrukturálnou reformou. Za posledné dva roky 
sa zlúčili viaceré školy a z 33 štátnych univerzít a vysokých 
škôl vzniklo 21. Prehľad škôl, ktoré sa zlúčili, je zverejnený na 
stránke ministerstva školstva a výskumu. 

Zoznam nórskych vysokoškolských inštitúcií je na portáli 
Štúdium v Nórsku (www.studyinnorway.no), vyhľadávať sa dajú 
podľa regiónu a typu (zobrané môžu byť ako zoznam alebo 
ich poloha na mape Nórska). Na portáli možno tiež vyhľadávať 
študijné programy ponúkané vysokými školami.

Vysokoškolské vzdelávanie je 3-stupňové.

Bakalárske štúdium trvá 3 roky, študent musí získať  
180 kreditov. 
Magisterské štúdium trvá 2 roky, študent musí získať  
120 kreditov.
Doktorandské štúdium trvá 3 roky, študent musí získať  
180 kreditov. 

Akademický rok spravidla trvá od polovice augusta do polovice 
júna.  
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Štipendiá na štúdium na Islande (pozri aj stranu 3)

Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského 
jazyka, uzávierka: spravidla v decembri
Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné 
štúdium (od 1. septembra do 30. apríla) islandského jazyka ako 
druhého jazyka na Islandskej univerzite. O štipendium sa môžu 
uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti islandského 
alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za 
sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku 
do 35 rokov). Štipendijný program administruje Inštitút Arniho 
Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í 
íslenskum fræðum).
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_
menntamalaraduneytis_en

Zaujímavé webové stránky

http://eng.menntamalaraduneyti.is – ministerstvo
školstva, vedy a kultúry
http://www.studyiniceland.is – portál Štúdium na Islande

https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/fra-33-til-21-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id2515995/
https://www.regjeringen.no/en/aktuelt/fra-33-til-21-statlige-universiteter-og-hoyskoler/id2515995/
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Štipendiá na štúdium v Nórsku (pozri aj stranu 3)
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych 
univerzitách, uzávierka: spravidla v marci
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

Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle, uzávierka: 
spravidla vo februári 
Občania Európskej únie sa môžu uchádzať o čiastkové štipendiá 
na bakalárske a magisterské kurzy, ktoré sa uskutočnia v 
rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer 
School) Univerzity v Oslo. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť 
anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, 
IELTS). 
Bližšie informácie: www.uio.no/english/studies/summerschool/

Zaujímavé webové stránky

www.regjeringen.no/nn/dep/kd – ministerstvo školstva
a výskumu
www.studyinnorway.no – stránka o štúdiu v Nórsku
www.samordnaopptak.no – portál agentúry NUCAS,
prihlasovanie na nórske univerzity a vysoké školy

www.siu.no – Nórske centrum pre medzinárodnú
univerzitnú spoluprácu

www.nokut.no – nórsky ENIC-NARIC, uznávanie dokladov
o vzdelaní
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Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je 
ukončené stredoškolské štúdium a znalosť vyučovacieho jazyka. 
Podmienky prijatia, ako aj termíny podávania prihlášok na 
programy vyučované v anglickom jazyku stanovujú jednotlivé 
školy. Prihlasovanie zahraničných študentov prebieha spravidla 
od 10. decembra do 15. marca.

Podávanie žiadostí na bakalárske študijné programy v nórčine,  
ktoré ponúkajú všetky štátne univerzity a vysoké školy  
a niektoré súkromné vysoké školy, je prostredníctvom portálu 
agentúry NUCAS (Norwegian Universities and Colleges 
Admission Service) http://www.samordnaopptak.no. 
Uzávierka prihlášok je 1. marca (študenti, ktorí získali 
stredoškolské vzdelanie v severských krajinách podávajú žiadosť 
do 15. apríla). Prostredníctvom portálu je možné prihlásiť sa na 
vyše 1 300 programov ponúkaných 29 univerzitami a vysokými 
školami.

V Nórsku sa na štátnych vysokých školách spravidla 
neplatí školné, študenti platia registračný poplatok za každý 
semester od 300 do 600 nórskych korún (33 až 66 EUR). Štátne 
univerzity a vysoké školy ponúkajú aj špecializované programy 
(spravidla na magisterskom stupni), za ktoré sa platí školné.
Na súkromných vysokých školách sa platí školné, jeho výška je 
rovnaká pre cudzincov a domácich, spravidla sa pohybuje od  
8 000 do 9 500 EUR/rok.
Životné náklady (bez ubytovania) sa pohybujú od 700 do 800 
EUR v menších mestách a od 950 do 1300 EUR vo veľkých 
mestách (najdrajšia je metropola Oslo). Náklady na ubytovanie 
závisia od toho, či ide o izbu na internáte alebo súkromný 
byt/apartmán. Podľa portálu mastersportal.eu ubytovanie na 
internáte vyjde mesačne na približne 600 EUR, prenájom bytu 
je v priemere 1 500 EUR (v Osle to môže byť 1 700 EUR). 

http://www.mastersportal.eu/articles/1664/study-in-norway-tuition-fees-and-living-costs.html
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Podávanie žiadostí na programy v švédčine je prostredníctvom 
portálu www.antagning.se a na programy v angličtine na portáli 
Universityadmissions.se. Ak sa chce záujemca prihlásiť aj na 
viac škôl a viac programov, podáva jednu prihlášku. Termíny 
uzávierok na bakalárske a magisterské programy sú spravidla 
15. augusta na jarný semester a 15. januára na jesenný 
semester. 
Štipendiá na štúdium vo Švédsku (pozri stranu 3)

Zaujímavé webové stránky
www.regeringen.se/sb/d/1454 – ministerstvo školstva  
a výskumu; švédska verzia
www.sweden.gov.se/sb/d/2063 – ministerstvo školstva  
a výskumu; anglická verzia

www.studyinsweden.se – informačný portál o štúdiu  
vo Švédsku
www.studera.nu – informácie o prihlasovaní sa na 
vysokoškolské štúdium  
www.uhr.se – Švédska rada pre vysokoškolské vzdelávanie; 
agentúra zodpovedná za uznávanie zahraničných kvalifikácií

ŠVÉDSKO
Vysokoškolské vzdelávanie vo Švédsku poskytujú štátne  
a súkromné univerzity a vysoké školy. Ich zoznam je napríklad 
na stránke UKÄ (Swedish Higher Education Authority)  
http://english.uka.se/; zoznam univerzít je na portáli Štúdium 
vo Švédsku – https://studyinsweden.se/universities/

Vysokoškolské vzdelávanie je 3-stupňové (bakalársky, 
magisterský a doktorandský stupeň) 

Bakalársky stupeň trvá spravidla 3 roky (180 kreditov). 
Magisterský stupeň trvá 1 až 2 roky (60 alebo 120 kreditov)
Doktorandský stupeň (PhD) trvá minimálne 4 roky (240 
kreditov). 
Vysokoškolské štúdium pre občanov Švédska  
a Európskej únie nie je spoplatnené. Životné náklady sú  
v priemere 8 000 švédskych korún (približne 850 EUR) 
mesačne.
Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov – jesenného 
(august až polovica januára) a jarného (január až koniec júna). 
Väčšina kurzov a študijných programov sa začína v jesennom 
semestri.
Základnými predpokladmi prijatia na vysokoškolské štúdium  
1. stupňa (bakalársky študijný program) je maturita  
a dostatočné ovládanie švédskeho, resp. anglického jazyka. 

https://www.universityadmissions.se/intl/start
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Prvé univerzity v škandinávskych 
krajinách

1477  
- Univerzita v Uppsale (Švédsko)
  http://www.uu.se

1479  
- Kodanská univerzita (Dánsko)
  http://www.ku.dk

1640  
- Helsinská univerzita (Fínsko)
  ako Kráľovská akadémia v Åbo
  https://www.helsinki.fi

1811  
- Univerzita v Oslo (Nórsko)
  ako Univerzita kráľa Frederika
  http://www.uio.no

1911  
- Islandská univerzita (Island)
  http://www.hi.is

Vysokoškolské štúdium v Škandinávii v skratke

dĺžka vysokoškolského štúdia  
(v rokoch) informácie o štúdiu prihlasovanie na štúdium

1. stupeň 2. stupeň 3. stupeň

Dánsko 3 2 3 www.studyindenmark.dk www.optagelse.dk

Fínsko 3 2 4 www.studyinfinland.fi www.studyinfo.fi
www.universityadmissions.fi

Island 3 až 4 2 3 www.studyiniceland.is prostredníctvom vysokých škôl

Nórsko 3 2 3 www.studyinnorway.no www.samordnaopptak.no

Švédsko 3 1 až 2 4 www.studyinsweden.se www.antagning.se
www.universityadmissions.se

Najstaršie škandinávske univerzity
Najstaršia univerzita v škandinávskych krajinách bola založená v roku 1477  
vo švédskom meste Uppsala. Druhá vznikla Kodanská univerzita (1479) v Dánsku. 
Nasledovali ich Academia Gustaviana v roku 1632 (dnes Univerzita v Tartu v Estónsku)  
a v roku 1640 Kráľovská akadémia v Åbo/Turku (dnes Helsinská univerzita vo Fínsku). 
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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

Štipendium Martina Filka (Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe)
Uzávierka: 2. máj 2017

Cieľom Štipendia Martina Filka je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu 
absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú 
prijatí na štúdium alebo už študujú na prestížnych vysokých školách v zahraničí (do 200. miesta vrátane v rebríčku hodnotenia 
univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2016 alebo do 200. miesta vrátane v rebríčku RePEc), a toto 
štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu 2. stupňa alebo 3. stupňa dennou formou štúdia v podporovaných študijných 
oblastiach. Štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a 
cestovné poistenie) môže uchádzač získať počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa zaviaže odpracovať tri roky  
v štátnej správe.
V roku 2017 sa uskutočňuje výber na 15 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili Ministerstvo financií SR  
(Inštitút finančnej politiky, Útvar hodnoty za peniaze), Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, Ministerstvo práce, 
sociálnych vecí a rodiny SR (Analytické centrum), Ministerstvo spravodlivosti SR (Analytické centrum), Ministerstvo školstva, 
vedy, výskumu a športu SR (Inštitút vzdelávacej politiky), Ministerstvo zdravotníctva SR (Inštitút zdravotnej politiky) a Úrad 
vlády SR (Sekcia regionálneho rozvoja, Inštitút pre stratégie a analýzy).
Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/vyzva-na-podavanie-ziadosti-o-stipendium-martina-filka/

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

http://www.granty.saia.sk
http://www.granty.saia.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=682
www.stipendia.sk
https://ceepus.saia.sk/
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
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ERC – Granty Európskej výskumnej rady
Uzávierka: 25. apríl 2017 (ERC Proof of Concept), 31. august 2017 (ERC Advanced Grants)

 ERC Proof of Concept – Granty Európskej výskumnej rady pre držiteľov iných ERC grantov
Grantová schéma je určená držiteľom iného ERC grantu (ERC Starting, Consolidator alebo Advanced Grant). Jeho cieľom je 
pomôcť držiteľom grantov objaviť inovačný potenciál ich výskumu a tiež podporiť komercializáciu výsledkov výskumu.  
O tento grant môžu výskumníci požiadať v čase, keď je ich výskum financovaný prostredníctvom ERC alebo v prípade, ak bol 
projekt ukončený menej ako 12 mesiacov pred publikovaním výzvy. Aktuálna výzva bola publikovaná 2. augusta 2016. Na 
jeden ERC grant je možné získať niekoľko ERC PoC grantov, avšak ich trvanie sa nesmie prekrývať. Žiadosť podáva vedúci 
výskumného tímu spolu s a v mene svojej prijímajúcej inštitúcie.
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/erc-2017-poc.
html#c,topics=callIdentifier/t/ERC-2017-PoC/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-group&callStatus/t/
Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc 

 ERC Advanced Grants – Granty Európskej výskumnej rady pre lídrov vo výskume
Granty sú určené pre vynikajúcich výskumných pracovníkov akejkoľvek národnosti, ktorí spĺňajú tieto kritériá: majú 
excelentný vedecký profil vo vedúcom postavení, výnimočnú výskumnú kariéru v dĺžke aspoň 10 rokov a excelentný 
výskumný projekt. Výskum sa musí realizovať v prijímajúcej výskumnej organizácii sídliacej v členskom štáte EÚ, pridruženej 
krajine, alebo jednej z medzinárodných európskych záujmových organizácií.
Bližšie informácie: https://erc.europa.eu/funding/advanced-grants a na stránke aktuálnej výzvy (bude otvorená 16. mája 
2017).

Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)

Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách 
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb 
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch 
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej  
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie. 
Bližšie informácie: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/

Štipendiá EMBO na krátkodobé 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

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. 
Bližšie informácie: www.studyportals.com/scholarship/

http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
http://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 koncom apríla)

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

 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.

Štipendiá Akadémie vied Českej republiky 
Uzávierka: 31. august 2017

 Fellowship Josefa Dobrovského 
Cieľom štipendia je podpora českých štúdií formou krátkodobých študijných pobytov mladých zahraničných výskumníkov 
(spravidla do 35 rokov) v ústavoch AV ČR, ktorí pre svoju vedeckú prácu potrebujú študovať v Českej republike tamojšie 
historické, kultúrne, umelecké, jazykové, geografické a prírodné reálie. 
Bližšie informácie: http://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/podpora-vyzkumu/fellowshipy/fellowship-j.-dobrovskeho/

 Fellowship J. E. Purkyně pre významných perspektívnych vedeckých pracovníkov
Cieľom štipendia je získať pre pracoviská akadémie vynikajúcich tvorivých vedcov zo zahraničia, spravidla do veku 40 rokov. 
Žiadosť podávajú riaditelia pracovísk. 
Bližšie informácie: http://www.avcr.cz/cs/pro-akademickou-sferu/podpora-vyzkumu/fellowshipy/fellowship-j.-e.-purkyne/ 

 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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=380
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
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 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)

 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.

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2018
Uzávierka: 31. august 2017

Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2018  
a marcom 2019) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický 
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú  
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá 
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj 
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť podaná z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma žiadosti 
poslané faxom alebo e-mailom. 
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/scholarships_for_masters_students_in_finnish
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=152
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=164
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
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 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

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá na letné školy
Uzávierka: 4. máj 2017

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
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

http://www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm
http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/St�e
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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

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/

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/

Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2018
Uzávierka: 30. jún 2017

Nemecký spolkový snem (Bundestag) ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages 
(IPS) v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním s výbornou 
znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli 
dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN. 
Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky, bezplatné ubytovanie, náklady 
na cestu do/z Berlína. Program sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2018.
Bližšie informácie: http://www.bundestag.de/europa_internationales/internat_austausch/ips/slowakei/245054

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
http://www.daad.de
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
http://www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/
http://www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/
http://www.ecumenical-studies.de/index.php?option=com_content&view=article&id=64&Itemid=64
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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

Štipendiá Bayerových nadácií pre študentov a mladých výskumníkov (Grenzüberschreitend forschen)
Uzávierka: 18. júl 2017 

Bayerove nadácie (Bayer Stiftungen) ponúkajú v rámci programu Cezhraničný výskum v rámci projektu „Sciences for a better 
Life“ štipendiá na štúdium, výskum a prax študentom a mladým výskumníkom z oblasti prírodných a lekárskych vied, ktorí 
nemajú viac ako dva roky pracovných skúseností:
 Štipendium Otta Bayera je určené študentom a mladým odborníkom v oblastiach biológia a molekulárna biológia, 
    biochemické inžinierstvo a bioinformatika, chémia, biochémia a farmácia. 
 Štipendium Carla Duisberga podporuje študentov a mladých odborníkov v oblastiach humánna a veterinárna medicína, 
    lekárske vedy, verejné zdravie a ekonomika zdravia.
 Štipendium Jeffa Schella je určené uchádzačom z oblasti poľnohospodárskych vied, agronómie, biotechnológie  
    a environmentálnych vied.
 Štipendium Kurta Hansena je určené študentom učiteľstva biológie a chémie (do úrovne magisterského štúdia)  
    na študijné projekty, stáže, letné a postgraduálne kurzy.
 Štipendium Hermanna Strengera je určené študentom a mladým odborníkom neakademických povolaní na projekty, 
    stáže, doplnkové kurzy.
Bližšie informácie: http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx

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

Klassik Stiftung Weimar poskytuje štipendiá na 1- až 6-mesačný výskum absolventom, postdoktorandom a vedeckým 
pracovníkom v oblasti dejín kultúry, ktorí pre svoj výskum potrebujú dokumentačné materiály z weimarských fondov.
Bližšie informácie: www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE  
Uzávierka: 1. august 2017

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa) v strednej  
a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až 12-
mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne organizácie, 
úrady a pod.). Štipendijný pobyt sa začína 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.  
Bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html

 POĽSKO
Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. júl 2017

Medzinárodné centrum kultúry (Międzynarodowe Centrum Kultury) v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministra 
kultúry a národného dedičstva Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie  
a multikultúrneho dedičstva Poľska a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách.  
Program Senior je určený univerzitným profesorom, docentom a držiteľom titulu PhD., Program Junior doktorandom. 
Bližšie informácie: http://mck.krakow.pl/o-programie; http://mck.krakow.pl/about-the-programme

www.dbu.de/2586.html
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. máj 2017 (projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at 

Štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov  
a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny.  
Výška štipendia: 90 EUR/deň.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko
 Spolupráca mladých výskumníkov 
 Doktoráty pod dvojitým vedením 
 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 64 670 EUR/rok alebo 
postdoktoranda-seniora 71 010 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/

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

Štipendiá Medzinárodného výskumného centra pre kultúrne vedy Umeleckej univerzity v Linzi
Uzávierka: 1. júl 2017

IFK Internationale Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz ponúka štipendiá postdoktorandom 
na výskumný pobyt v centre. Štipendium je udeľované na jeden semester, maximálna výška štipendia je 2 325 EUR/mesiac. 
Žiadosti sa podávajú v nemeckom alebo anglickom jazyku.
Bližšie informácie: http://www.ifk.ac.at/calls-detail/ifk_research-fellowship2017.html

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2017 (pobyty začínajúce sa v januári 2018) 

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

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=278
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=643
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=652
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
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 TAIWAN

MOFA – výskumné štipendium na rok 2018
Uzávierka: 30. jún 2017 (prihlasovanie sa začne 1. mája)

MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers je štipendium taiwanského ministerstva zahraničných vecí na 3- až  
12-mesačné výskumné pobyty pre zahraničných výskumníkov v oblasti sociálnych a humanitných vied so zameraním na 
taiwanské štúdiá.  
Bližšie informácie: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx

 TALIANSKO
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.

Talianske vládne štipendiá pre slovenských občanov 
Uzávierka: do 10. mája 2017 on-line na http://borseonline.esteri.it/BorseOnLine/

Talianska vláda zverejnila ponuku vládnych štipendií pre slovenských občanov a talianskych občanov zapísaných v AIRE  
(zoznam talianskych občanov žijúcich v zahraničí) na akademický rok 2017/2018.
Ponuka vládnych štipendií sa vzťahuje iba na postgraduálne štúdium, výskumný pobyt, na kurzy talianskeho jazyka a na 
zdokonaľovacie kurzy pre učiteľov taliančiny.
Bližšie informácie: http://www.iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/borse_di_studio/per_nome_abitanti_in_italia; 
http://www.esteri.it/mae/en/ministero/servizi/stranieri/opportunita/borsestudio_stranieri.html;
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215

 THAJSKO
Global Connect Scholarship Programme pre stredoškolákov
Uzávierka: 28. apríl 2017 

Regent’s International School v Bangkoku ponúka dva štipendijné programy: 2-ročný a 4-ročný. Štipendium je určené 
stredoškolákom s výbornými výsledkami v škole, výbornou písanou i hovorenou angličtinou, výbornými spoločenskými 
zručnosťami a pevnou vôľou. Vhodný je hudobný, športový alebo herecký talent. Podľa študijných výsledkov môže byť 
štipendium vo výške 30 až 100 percent školného.
Bližšie informácie: http://www.regents.ac.th/1485/scholarship-programmes/global-connect-scholarships 

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne 

Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných 
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách  
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej 
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku. 
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci – 
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov. 
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
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http://www.bfge.org
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave


BULLETIN SAIA 4/2017

Štipendiá a granty 
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka: priebežne 

Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku
a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):

- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 USA
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

 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: 

 Belgicko, 

 Bulharsko,

 Česko, 

 Čína,

 Egypt,

 Grécko,

 Chorvátsko,
 Izrael,

 Kórea,

 Maďarsko,

 Poľsko,

 Rumunsko, 

 Ruská federácia,

 Slovinsko, 

 Srbsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2017/2018 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium
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https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2017/2018/korea
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2017/2018/madarsko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2017/2018/polsko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2017/2018/rumunsko
https://www.saia.sk/_user/documents/AkademMobility/vysledky%20na%20web%202017%20final.pdf
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2017/2018/slovinsko
https://www.saia.sk/sk/main/schvaleni-stipendisti/vyberove-konania-na-skolsky-rok-2017/2018/srbsko


BULLETIN SAIA 4/2017

V skratke

22

 VEREJNÁ KONZULTÁCIA PROGRAMU ERASMUS+

Európska komisia otvorila verejnú konzultáciu programu Erasmus+ pre vzdelávanie v polovici programového 
obdobia. Konzultácia prebieha formou dotazníkového prieskumu prístupného do 31. mája 2017. Prieskum 
sa zameriava na relevantnosť, efektívnosť a účinnosť programu. Do prieskumu sa môžu zapojiť vysokoškolské 
inštitúcie ako aj jednotlivci. 
Táto verejná konzultácia taktiež slúži ako pomoc pre dodatočné hodnotenie programov EÚ v oblasti vzdelávania, 
odbornej prípravy, mládeže a športu, implementovaných počas rokov 2007 – 2013.
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/resources/consultations/erasmus-plus-mid-term-
evaluation-2017_en alebo http://www.surveygizmo.eu/s3/90027560/2e966dd3b731.

 PRÍSPEVKY NA PREKLADY TALIANSKYCH VEDECKÝCH DIEL

Talianske ministerstvo zahraničných vecí udeľuje ocenenia a príspevky na preklady talianskych vedeckých diel  
s cieľom podporiť v čo najväčšej miere prekladanie talianskej vedeckej tvorby do iných jazykov. Žiadosti na 
ocenenia a príspevky musia byť zaslané Talianskemu kultúrnemu inštitútu do 30. septembra.
Bližšie informácie: http://www.iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/premi_e_concorsi/premi_e_
contributi_alla_traduzione/premi-traduzione.html

 SÚŤAŽ GREEN TALENTS

Nemecké Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF) 
zverejnilo výzvu v súťaži Green Talents, určenej mladým vedcom v magisterských a doktorandských programoch, 
ktorí pracujú v oblasti udržateľného rozvoja. Uzávierka prihlášok je on-line do 23. mája 2017.
Cieľom programu Green Talents – International Forum for High potentials in Sustainable Development je rozvinúť 
medzinárodnú výmenu v oblasti „zelených riešení”. V roku 2017 je zameraná na „udržateľnú výrobu a spotrebu“.
Bližšie informácie: www.greentalents.de

 OPATRENIA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE 

COFUND – Spolufinancovanie regionálnych, národných a medzinárodných programov
O grant na spolufinancovanie môže do 28. septembra 2017 požiadať organizácia financujúca alebo 
zabezpečujúca doktorandské alebo štipendijné programy pre výskumníkov (ministerstvo, regionálny orgán štátnej 
správy, agentúra zabezpečujúca financovanie výskumu, vysoká škola, výskumná organizácia alebo súkromný 
podnik). Program zahŕňa dva typy podpory:

- Doktorandské programy
- Štipendijné programy

Žiadosť sa podáva prostredníctvom elektronického systému na stránke aktuálnej výzvy:  
https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/topics/msca-cofund-2017.html

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowship
Program MSC Individual Fellowship umožňuje skúseným výskumným pracovníkom prehlbovať svoj kreatívny  
a inovatívny potenciál prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility. MSC IF zahŕňa niekoľko foriem 
mobility:

- Európsky výskumný pobyt (European Fellowship – EF) – určený výskumníkom prichádzajúcim do niektorého  
  z členských štátov EÚ alebo pridruženej krajiny z akejkoľvek krajiny
- Európský výskumný pobyt – Reintegrácia (Reintegration Panel of the European Fellowships – EF-RI) – podpora 
  výskumníkov, ktorí sa vracajú na dlhodobú výskumnú pozíciu do Európy
- Európský výskumný pobyt – Návrat po prerušení kariéry (Career Restart Panel of the European Fellowships 
  – EF-CAR) – podpora výskumníkov, ktorí prerušili výskumnú kariéru (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky)  
  a neboli aktívni minimálne 12 mesiacov pred dňom uzávierky pre podávanie žiadostí)
- Európský výskumný pobyt – Neakademický sektor (Society and enterprise panel of the European Fellowships 
  – EF-SE) – podpora výskumníkov mimo akademického prostredia
- Globálny výskumný pobyt (Global Fellowship – GF) – zahŕňa dočasné vyslanie do krajiny mimo EÚ  
  a pridružených krajín a povinné 12-mesačné hosťovanie v Európe po návrate.

Žiadosť podáva výskumný pracovník spolu s prijímateľom grantu (organizáciou z akademického alebo 
neakademického sektora) prostredníctvom elektronického systému do 14. septembra 2017 na stránke aktuálnej 
výzvy: https://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/calls/h2020-msca-if-2017.
html#c,topics=callIdentifier/t/H2020-MSCA-IF-2017/1/1/1/default-group&callStatus/t/Forthcoming/1/1/0/default-
group&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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 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.

 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

 International Education Fair 2017
23. – 24. jún, Astana; 26. – 27. jún 2017, Almaty, Kazachstan
Bližšie informácie: http://educationfair.bolashak.gov.kz

 Study in Europe Fair Jordan
11. október 2017, Amman, Jordánsko 
registrácia vystavovateľov je do 31. mája 2017
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/11/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 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

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
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