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Téma/Štipendiá DAAD pre Slovensko 2018/2019
ŠTIPENDIÁ DAAD PRE SLOVENSKO
na akademický rok 2018/2019
Nemecká akademická výmenná služba

(Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD)

je spoločná organizácia nemeckých vysokých škôl
a študentských organizácií. Jej úlohou je podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vysokého školstva, najmä formou
výmeny študentov a vedeckých pracovníkov. Od vzniku v roku 1925 podporilo DAAD viac ako 2 milióny nemeckých a zahraničných
študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. V roku 2016 podporilo DAAD 131 229 štipendistov, z toho 75 475
bolo z Nemecka a 55 754 zo zahraničia, medzi nimi 39 zo Slovenska.
Činnosť DAAD sa neobmedzuje len na udeľovanie štipendií na individuálne mobility a výskumnú podporu; DAAD taktiež podporuje
internacionalizáciu nemeckých vysokých škôl, posilňuje germanistiku a nemecký jazyk v zahraničí, pomáha rozvojovým krajinám pri
budovaní vysokých škôl a pod. Rozpočet pochádza prevažne z prostriedkov nemeckých spolkových ministerstiev, predovšetkým
z ministerstva zahraničných vecí, ale aj z Európskej únie a rôznych podnikov a organizácií.
Od začiatku 90. rokov spolupracuje DAAD so SAIA, okrem poskytovania informácií o štúdiu v Nemecku SAIA administratívne
zabezpečuje viacero programov DAAD týkajúcich sa Slovenska.
DAAD poskytuje okrem iných štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy.
Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým
vedeckým a pedagogickým pracovníkom a bývalým štipendistom DAAD. V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné
štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl. DAAD finančne podporuje
odborné exkurzie pre vysokoškolských študentov a študentské praxe. Pre vedeckých a pedagogických pracovníkov je určený aj
„Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch“.

Prehľad štipendií a grantov DAAD pre občanov SR
Typ štipendijného programu

Uzávierka žiadostí

Študijné štipendiá pre absolventov VŠ (Aufbau-, Masterstudium)
(10 – 24 mesiacov)

15. november 2017 v SAIA a zároveň
on-line na www.funding-guide.de *

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov)

15. november 2017 a 1. máj 2018 v SAIA
a zároveň on-line na www.funding-guide.de *

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov
na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 10 mesiacov)

15. november 2017 v SAIA a zároveň
on-line na www.funding-guide.de *

Krátkodobé výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov
(1 – 3 mesiace)

15. november 2017 a 1. máj 2018 v SAIA
a zároveň on-line na www.funding-guide.de *

Krátkodobé výskumné štipendiá pre bývalých štipendiﬆov DAAD
(1 – 3 mesiace)

15. november 2017 a 1. máj 2018 v SAIA
a zároveň on-line na www.funding-guide.de *

Štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov VŠ

1. december 2017 v SAIA a zároveň
on-line na www.funding-guide.de *

Štipendiá DAAD a Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku (DLR) pre
doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov

podľa typu a miesta pobytu

Študijné štipendiá pre absolventov architektúry

30. september 2017 v DAAD a zároveň
on-line na www.funding-guide.de

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: hudba a herectvo

31. október 2017 v DAAD a zároveň
on-line na www.funding-guide.de

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: výtvarné umenie,
dizajn/vizuálna komunikácia, ﬁlm

30. november 2017 v DAAD a zároveň
on-line na www.funding-guide.de

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch

spravidla v júni na MŠVVaŠ SR/SAV

Odborné exkurzie a študentské praxe

1. november 2017, 1. február a 1. máj 2018
v DAAD a on-line na www.funding-guide.de

* Najskôr treba odoslať žiadosť v on-line systéme na www.funding-guide.de, ďalej treba odoslať žiadosť v on-line systéme SAIA
a následne treba odoslať požadované dokumenty v papierovej podobe na adresu SAIA, n. o. (rozhoduje dátum poštovej pečiatky).
Počet podporených študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov

rok
celkový počet štipendistov

1950

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2015

2016

426

4 861

10 883

21 813

38 883

64 047

105 886

127 039

131 229

z toho štipendisti z Nemecka

230

1 710

2 035

7 699

16 909

37 451

63 807

75 412

75 475

z toho štipendisti z cudziny

196

3 151

8 848

14 114

21 974

26 596

42 079

51 627

55 754

Zdroj: www.daad.de
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Výber uchádzačov

Výber kandidátov na štipendium na letný jazykový kurz v Nemecku sa uskutoční posúdením podkladových materiálov komisiou
DAAD v Bratislave.
O výbere kandidátov na študijné štipendiá pre absolventov VŠ rozhoduje slovensko-nemecká štipendijná komisia zložená
z vysokoškolských učiteľov z Nemecka a Slovenska za asistencie lektorov DAAD. Výber sa uskutoční na základe podkladových
materiálov a osobného pohovoru. Výberová komisia bude zasadať v Bratislave, termín bude zverejnený pri konkrétnej ponuke
v Databáze štipendií a grantov.
Výberová komisia posúdi žiadosti o výskumné pobyty na základe podkladových materiálov bez osobnej účasti kandidátov. Konečné
rozhodnutie o schválení, resp. neschválení štipendia dostane uchádzač od DAAD v priebehu apríla 2018.

Dôležité všeobecné upozornenia súvisiace s programom DAAD
•
•
•
•

Štipendium na celé bakalárske štúdium sa neudeľuje.
Podpora DAAD nie je určená pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
Študijné a výskumné pobyty možno absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných ústavoch
v Nemecku.
• Predložené podkladové materiály musia byť úplné, v nemeckom alebo v anglickom jazyku, kompletná žiadosť musí obsahovať
požadované prílohy a mať vyplnené všetky kolónky (kolónku, ktorú nevypĺňate, prečiarknite).
• Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, platia však tieto obmedzenia:
1. absolventi – v čase uchádzania sa o štipendium štúdium ukončené pred max. 6 rokmi,
2. doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi,
3. postdoktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium ukončené doktorandské štúdium pred max. 2 rokmi;
v prípade uchádzania sa o krátkodobé štipendium (do 6 mesiacov) ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi.

Podkladové materiály

Zoznam podkladových materiálov, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou o štipendium, sa odlišuje v závislosti od konkrétnej
štipendijnej kategórie.
Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré platia bez ohľadu na typ štipendia:
• Pri maturitnom vysvedčení, diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa nevyžaduje kópia overená notárom.
Kópie overené notárom je potrebné dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia.
• K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
• Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.
• Podkladové materiály sa predkladajú jednostranné a nezopnuté.
Súčasťou podkladových materiálov je aj motivačný list (niekedy nazývaný aj sprievodný list). V motivácii by mal uchádzač uviesť:
• prečo chce absolvovať v Nemecku študijný alebo výskumný pobyt,
• čo je cieľom študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku,
• čo konkrétne chce počas svojho študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku robiť,
• akú má predstavu o tom, ako dosiahnuť plánovaný cieľ, ktoré vedecké metódy chce použiť,
• postup, ako chce dosiahnuť svoj cieľ (návšteva prednášok, seminárov, archívov, stretnutia, rozhovory a pod.), miesto
plánovaného pobytu (knižnica, archív, ústav...),
• či už boli vykonané nejaké aktivity v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom (ako napr. zoznam
literatúry, členenie diplomovej alebo dizertačnej práce),
• uchádzači o štipendium na letný jazykový kurz musia v motivačnom liste zdôvodniť výber daných jazykových kurzov.

Štatistika úspešnosti slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty DAAD
Typ štipendia/Rok
(U – počet uchádzačov; Š – počet udelených štipendií)
Ročné štipendium

2014/2015

2015/2016

2016/2017

2017/2018

U

Š

U

Š

U

Š

U

Š

40

5

22

6

19

2

12

3

výskumný pobyt pre doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov (7 – 10 mesiacov)

(1)

(0)

(2)

(1)

(2)

(0)

(1)

(1)

študijný pobyt pre absolventov vysokých škôl

(34)

(5)

(20)

(5)

(17)

(2)

(11)

(2)

Celé doktorandské štúdium

3

2

6

1

5

2

3

0

Výskumné štipendium (1 – 6 mesiacov)
pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

6

2

3

1

6

2

1

1

Vedecké pobyty pre učiteľov VŠ a vedeckých
pracovníkov (1 – 3 mesiace), vrát. opätovných pozvaní

7

3

7

2

7

0

4

0

72

38

83

41

65

37

48

35

128

50

121

51

102

43

102

39

Letné kurzy pre študentov vysokých škôl
CELKOM
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TYPY ŠTIPENDIÍ DAAD
I. ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ
Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých
vedných disciplín – Studienstipendien für Graduierte aller

wissenschaftlichen Fächer

Štipendium sa udeľuje na účely absolvovania doplňujúceho
štúdia (Aufbaustudium) alebo študijného programu Master
(Masterstudium). Mnohé študijné programy na nemeckých
vysokých školách trvajú tri, v niektorých prípadoch až štyri
semestre. Štipendium sa udeľuje len na jeden akademický
rok, ale v prípade dobrých výsledkov z prvého roka štúdia je
možnosť získať štipendium na ukončenie celého štúdia.
Štipendium možno využiť aj na absolvovanie študijného pobytu,
ktorý je súčasťou aktuálneho domáceho štúdia 2. stupňa.
V prípade, ak v rámci 2-ročného študijného programu na
domácej škole uchádzač žiada o štipendium na ročný študijný
pobyt v Nemecku, je potrebné predložiť aj doklad o uznaní
roka stráveného na nemeckej VŠ, a to potvrdením z domácej
inštitúcie. Zároveň je potrebné zdokladovať, že nebude
prekročená štandardná dĺžka štúdia.
Bližšie informácie o študijných programoch sú k dispozícii
na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl.
Databáza všetkých študijných programov s možnosťou
vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na
www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných
možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de.

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky,
presvedčivý odborný program a osobná motivácia, v čase
nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske alebo
vysokoškolské štúdium, dobré znalosti nemeckého, príp.
anglického jazyka (podľa jazyka, v ktorom sa bude realizovať
štúdium).
Štipendium zahŕňa: 750 EUR/mesiac, cestovné, príplatok
k poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj príplatok
na nájomné a rodinu.
Upozornenie: Súčasťou výberového konania je osobný
pohovor s vybranými uchádzačmi, ktorý prebehne počas
zasadania výberovej komisie v Bratislave.
K podkladovým materiálom:
K vytlačenej žiadosti je potrebné priložiť odporúčanie od
vysokoškolského učiteľa v uzavretej obálke. Súčasťou
podkladových materiálov je aj oficiálny opis študijného
programu na predpísanom formulári.
Nevyžaduje sa akceptačný list nemeckej univerzity. Prijatie na
vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.
Doklad o znalosti anglického jazyka – v prípade, ak študijný
program bude prebiehať v anglickom jazyku, musí uchádzač
predložiť test TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL/Certificates alebo
iný ekvivalentný jazykový doklad.
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako
6 mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého
jazyka.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64.

II. VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ

Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.
Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie vysokou školou sú
nezávislé procesy, udelenie štipendia je podmienené prijatím
na VŠ. Z dôvodu zvýšenia šancí na prijatie na nemeckú vysokú
školu je potrebné, aby si uchádzač vybral 3 študijné programy
na rôznych vysokých školách.
Uzávierka žiadostí: 15. november 2017 v SAIA (on-line
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na
www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného
programu)
Termín realizácie: 1. 10. 2018 – 31. 7. 2019
O štipendium sa môžu uchádzať:
• študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia,
• absolventi bakalárskeho štúdia,
• študenti posledného ročníka vysokých škôl,
• absolventi vysokých škôl.
Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, pre kategóriu
absolvent platí, že v čase podávania žiadosti o štipendium
uchádzač ukončil štúdium pred max. 6 rokmi.
Doktorandi sa v rámci tohto programu nemôžu
uchádzať o štipendium! (Možnosti pre doktorandov v časti
II. Výskumné štipendiá)

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty –
Forschungsstipendien – Kurzstipendien
Uzávierka žiadostí: 15. november 2017 a 1. máj 2018
v SAIA (on-line a zároveň v papierovej podobe) a zároveň
on-line na www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 1 – 6 mesiacov
Termín realizácie: začiatok pobytu v období 1. 6. 2018
– 30. 11. 2019 (platí pre uzávierku 15. novembra 2017);
začiatok pobytu v období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 (platí pre
uzávierku 1. mája 2018)
Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom
a postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred
max. 4 rokmi) všetkých vedných disciplín krátkodobý výskumný
pobyt na nemeckých univerzitách a výskumných pracoviskách
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického
jazyka
Štipendium zahŕňa: 1 000 EUR/mesiac, cestovné a príplatok
k poisteniu
K podkladovým materiálom:
Akceptačný list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo
vedeckého pracovníka s uvedením jeho súhlasu s plánovaným
výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný.
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Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu.
Vítaný je zoznam publikácií.
Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66.

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty
– Forschungsstipendien – Jahresstipendien
Uzávierka žiadostí: 15. november 2017 v SAIA (on-line
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na
www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 7 – 10 mesiacov
Termín realizácie: 1. 10. 2018 – 31. 7. 2019
Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom
a postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred
max. 2 rokmi) výskumný pobyt na nemeckých univerzitách
a výskumných pracoviskách
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického
jazyka
Štipendium zahŕňa: 1 000 EUR/mesiac, cestovné
a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum,
príp. aj príplatok na nájomné a rodinu
K podkladovým materiálom:
Akceptačný list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo
vedeckého pracovníka s uvedením jeho súhlasu s plánovaným
výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu.
Vítaný je zoznam publikačnej činnosti.
Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako 6
mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého
jazyka.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67.

Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov
a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)
– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und

Wissenschaftler

Uzávierka žiadostí: 15. november 2017 a 1. máj 2018
v SAIA (on-line a zároveň v papierovej podobe) a zároveň
on-line na www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace
Termín realizácie: začiatok pobytu v období 1. 6. 2018
– 30. 11. 2019 (platí pre uzávierku 15. novembra 2017);
začiatok pobytu v období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 (platí pre
uzávierku 1. mája 2018)
Výška štipendia: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac a príplatok
k cestovnému
Cieľ: umožniť úspešnému uchádzačovi absolvovať výskumný
pobyt na nemeckej vysokej škole alebo výskumnom pracovisku.
K podkladovým materiálom:
Pozývací list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo
vedeckého pracovníka je nevyhnutný.
K žiadosti o štipendium je potrebné priložiť aj zoznam
publikačnej činnosti.
Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62.

Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD
– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten
Uzávierka žiadostí: 15. november 2017 a 1. máj 2018
v SAIA (on-line a zároveň v papierovej podobe) a zároveň
on-line na www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace
Termín realizácie: začiatok pobytu v období 1. 6. 2018
– 30. 11. 2019 (platí pre uzávierku 15. novembra 2017);
začiatok pobytu v období 1. 12. 2018 – 31. 5. 2019 (platí pre
uzávierku 1. mája 2018)
Oprávnení uchádzači: O štipendium sa môžu uchádzať bývalí
štipendisti DAAD najmenej po troch rokoch od absolvovania
minimálne 6-mesačného štipendijného pobytu v Nemecku
(vrátane štipendistov, ktorí absolvovali minimálne ročný študijný
pobyt na univerzitách a vysokých školách v bývalej NDR).
O štipendium sa môžu uchádzať aj štipendisti, ktorí nepôsobia
vo výskumnej oblasti. Predpokladom je, že ich pracovný zámer
bude mať trvalý dopad na ich profesionálnu kariéru, prinesie
sprievodné výsledky ako napr. plánované publikácie a/alebo
posilnenie spolupráce s Nemeckom. Takýto pobyt môže byť
absolvovaný na inštitúcii z oblasti verejnej správy, kultúry, médií
a hospodárstva.
Toto štipendium je možné získať aj opakovane, opätovné
udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.
Výška štipendia: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac a príplatok
k cestovnému
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52.
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Štipendium umožňuje mladým architektom absolvovať
doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách.
Taktiež je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný
program Master.

prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako
6 mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého
jazyka.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227.

Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka
a absolventi vysokých škôl v odbore architektúra

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých
vysokých škôl: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna
komunikácia, ﬁlm – Studienstipendien für ausländische

Uzávierka žiadostí: 30. september 2017 v DAAD
v papierovej podobe (do tohto termínu musia byť žiadosti
v DAAD v Bonne) a zároveň on-line na www.funding-guide.de
Podkladové materiály (1 sada) je potrebné doručiť na adresu
DAAD (Referat ST21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei,
Kennedyallee 50, 53175 Bonn).

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program
Master.

III. UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ
Študijné štipendiá pre absolventov architektúry
– Studienstipendien für ausländische Graduierte im Fachbereich

der Architektur

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov
Výška štipendia: 750 EUR/mesiac, cestovné a príplatok
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu
K podkladovým materiálom:
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov
dokladovať svoju tvorbu vlastnými prácami. Podrobné
informácie o požadovaných podkladových materiáloch získajú
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako 6
mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého
jazyka.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676.
Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých
vysokých škôl: hudba a herectvo – Studienstipendien für

ausländische Graduierte im Fachbereich der Darstellenden
Kunst, Musik

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program
Master.
Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka
a absolventi vysokých škôl odborov hudba a herectvo
Uzávierka žiadostí: 31. október 2017 v DAAD v papierovej
podobe (do tohto termínu musia byť žiadosti v DAAD v Bonne)
a zároveň on-line na www.funding-guide.de
Podkladové materiály (1 sada) je potrebné doručiť na adresu
DAAD (Referat ST21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei,
Kennedyallee 50, 53175 Bonn).

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

Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka
a absolventi vysokých škôl nasledujúcich odborov vytvarné
umenie, dizajn/vizuálna komunikácia a film
Uzávierka žiadostí: 30. november 2017 v DAAD
v papierovej podobe (do tohto termínu musia byť žiadosti
v DAAD v Bonne) a zároveň on-line na www.funding-guide.de
Podkladové materiály (1 sada) je potrebné doručiť na adresu
DAAD (Referat ST21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei,
Kennedyallee 50, 53175 Bonn).
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov
Výška štipendia: 750 EUR/mesiac, cestovné a príplatok
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu
K podkladovým materiálom:
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými
prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako
6 mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého
jazyka.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687.

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov
Výška štipendia: 750 EUR/mesiac, cestovné a príplatok
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu
K podkladovým materiálom:
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými
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IV. LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠTUDENTOV
VYSOKÝCH ŠKÔL
Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl
– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische

Studierende und Graduierte

Uzávierka žiadostí: 1. december 2017 v SAIA a zároveň
on-line na www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 3 – 4 týždne
Termín realizácie: leto 2018 (pobyty možné od júna)
Oprávnení uchádzači: študenti vysokých škôl, ktorí majú
v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený minimálne
2. ročník bakalárskeho štúdia. Uchádzať sa nemôžu absolventi
2. stupňa VŠ štúdia, doktorandi a študenti posledného ročníka
– v čase štipendijného pobytu musia byť štipendisti zapísaní ako
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia na domácej
VŠ (v prípade študentov posledného ročníka bakalárskeho
stupňa je potrebné predložiť potvrdenie z VŠ, že magisterské
štúdium nadväzuje bezprostredne na bakalárske štúdium).
Dôležité podmienky:
- znalosť nemeckého jazyka minimálne na úrovni A2
spoločného európskeho referenčného rámca,
- dobré študijné výsledky.
Výška štipendia: štipendium 850 EUR + príplatok na cestu
200 EUR (štipendium je len čiastkové, nepokrýva celkové
náklady, v závislosti od výšky poplatku za kurz).
Poznámka:
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých
vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov,
na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími
informáciami nájdu záujemcovia na www.daad.de/hsk-kursliste.
V DAAD formulári je potrebné uviesť preferencie 3 vybraných
kurzov. Pri definitívnom prideľovaní kurzov DAAD prihliada na
uvedené preferencie, no keďže kapacita kurzov je obmedzená,
vyhradzuje si právo na konečné určenie kurzu.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49.

V. ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE
PODPOROVANÉ DAAD
Odborné exkurzie – Studienreisen von ausländischen

Studierenden in Deutschland

Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod
vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je
sprostredkovať študentom poznatky z odboru, ktorý študujú
(odborná časť), prehĺbiť kontakty medzi vysokými školami,
ako aj oboznámiť sa s hospodárskym, politickým a kultúrnym
životom v Nemecku (poznávacia časť). Poznávacia časť pobytu
by nemala tvoriť viac ako tretinu exkurzie.
Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia.
Žiadosti o finančnú podporu podáva slovenský vysokoškolský
učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú študijnú cestu
pre daný študijný odbor a priloží návrh programu pre odbornú
aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie z nemeckej
vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu zorganizuje
a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám.
Dĺžka podpory: 7 – 12 dní
DAAD hradí: 50 EUR na osobu a deň, poistenie pre celú
skupinu
Uzávierka žiadostí:
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici
januára).
Podávanie žiadostí prebieha on-line na
www.funding-guide.de
Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti,
2. rozpočet,
3. zoznam účastníkov,
4. odôvodnenie a opis programu – podrobný program
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu
(odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná
formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.),
5. časový plán,
6. opis prípravy cesty po obsahovej stránke
(napr. prípravné semináre),
7. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou,
predovšetkým s VŠ.

Študentské praxe – Studienpraktika von ausländischen

Studierenden in Deutschland

Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny
študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť
absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku,
prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné
kurzy, semináre, workshopy.
Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia.
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Žiadosti o finančnú podporu podáva nemecký partner priamo na
adresu DAAD v Bonne.

Berlínsky program pre umelcov – Berliner

Dĺžka pobytu: 7 – 12 dní

Program umožňuje umelcom (sochárom, maliarom,
spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať
o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta.
Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia,
vytvorenie kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami
kultúrneho života. Štipendisti budú dostávať štipendium
na pokrytie životných nákladov a budú mať zabezpečené
ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).

DAAD hradí: 50 EUR na osobu a deň, poistenie pre celú
skupinu
Uzávierka žiadostí:
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici
januára).
Podávanie žiadostí prebieha on-line na
www.funding-guide.de
Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti,
2. rozpočet,
3. zoznam účastníkov,
4. odôvodnenie a opis programu – podrobný program
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu
(odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná
formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.),
5. časový plán,
6. opis prípravy cesty po obsahovej stránke
(napr. prípravné semináre),
7. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou,
predovšetkým s VŠ.

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných
projektoch – Projektbezogener Personenaustausch
DAAD, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Slovenská akadémia vied vypisujú každoročne program
výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi
Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko.
Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými
a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená
vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých
a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných
výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa
pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie
a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov,
doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre
všetky špecializácie a smery.
Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký
projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci
z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné
a pobytové náklady súvisiace s výmenou zúčastnených
výskumných skupín.
Základné financovanie projektu (osobné a vecné náklady na
oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov.
Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na
materiál atď.) nemôžu byť hradené zo zdrojov programu.
Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je
dva roky. Podpora projektu v druhom roku závisí od výsledkov
dosiahnutých počas prvého roka projektu.
Uzávierka žiadostí: spravidla v júni na MŠVVaŠ SR alebo
SAV
Začiatok poskytovania podpory: od januára/februára
nasledujúceho roka
Bližšie informácie a formuláre žiadostí sú dostupné na
www.minedu.sk alebo na www.sav.sk.

Künstlerprogramm

Uzávierka žiadostí (pre nasledujúci rok): 1. december 2017
v DAAD v Berlíne
Bližšie informácie: www.berliner-kuenstlerprogramm.de

Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo
a astronautiku (DLR) pre doktorandov, postdoktorandov
a vedeckých pracovníkov – DLR – DAAD Research Fellowship
Nemecké centrum pre letectvo a astronautiku (Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) vypisuje v spolupráci
s DAAD štipendiá DLR – DAAD Research Fellowship. Cieľom
programu je pritiahnuť do Nemecka špičkových zahraničných
doktorandov, postdoktorandov a skúsených vedeckých
pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
v ústavoch DLR v oblasti aeronautiky, vesmíru, dopravy
a energie. Vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka,
znalosť nemeckého jazyka je vítaná.
Typ A:
Cieľová skupina: doktorand
Podmienky: VŠ vzdelanie, vek do 32 rokov
Typ pobytu: doktorandské štúdium
Trvanie: 36 mesiacov
Štipendium: 1 467 EUR/mesiac + príp. príspevok na
cestovné, zdravotné poistenie, rodinu
Typ B:
Cieľová skupina: postdoktorand
Podmienky: doktorandské štúdium ukončené pred
max. 2 rokmi
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie: 6 – 24 mesiacov
Štipendium: 2 000 EUR/mesiac
Typ C:
Cieľová skupina: vedecký pracovník
Podmienky: pôsobiaci na VŠ alebo vo výskume, principiálne
s ukončeným doktorandským štúdiom
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie: 1 – 3 mesiace
Štipendium: 2 300 EUR/mesiac
Uzávierka žiadostí: v závislosti od typu pobytu
a pozície – aktuálne pozície a uzávierky sa nachádzajú
v časti Current Offers (https://www.daad.de/deutschland/
stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowshipscurrent-offers/)
Bližšie informácie:
DAAD – Referat ST43
Postfach 200404
D-53134 Germany
e-mail: dlr-daad-program@daad.de
www.daad.de/dlr
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Téma/Štipendiá DAAD pre Slovensko 2018/2019
ŠTIPENDIÁ DAAD DO NEMECKA UDELENÉ UCHÁDZAČOM ZO SLOVENSKA
NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018
DAAD udelilo pre rok 2017/2018 štipendiá 39 uchádzačom zo Slovenska. Celkovo sa uchádzalo o štipendium 68 osôb.
Štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka
Dominika Babinská, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Mária Berényiová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Monika Berešíková, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Kristína Blašková, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Lívia Čapušková, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Michaela Čiliaková, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Viliam Farkaš, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Michal Gajdoš, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Martin Gellen, Univerzita Komenského v Bratislave, Jesseniova lekárska fakulta v Martine
Pavlína Habová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Karolína Haramiová, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Katarína Jesenská, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Bc. Viktória Kukucsová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Ľuboš Kulan, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Alexandra Líšková, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Ema Malíšková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Žaneta Medveďová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Bc., Ing. Adriana Misák, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Dagmar Mišenková, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta
Bc. Tatiana Mitúchová, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta sociálnych a ekonomických vied
Marek Morávek, Ekonomická univerzita v Bratislave, Obchodná fakulta
Marek Nothart, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Lenka Pavlišinová, Univerzita Komenského v Bratislave, Farmaceutická fakulta
Bc. Dávid Poloň, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta biotechnológie a potravinárstva
Simona Rášová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Bc. Erzsébet Szabó, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Natália Šebestová, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Barbora Tomšíková, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta aplikovaných jazykov
Bc. Ľuboš Valent, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Michal Vasko, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Bc. Soňa Vavrová, Ekonomická univerzita v Bratislave, Fakulta medzinárodných vzťahov
Alžbeta Vörösová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, Filozofická fakulta
Monika Zeleňáková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Fakulta ekonomiky a manažmentu
Lucia Zemánková, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Magdalena Zubowicz, Univerzita Komenského v Bratislave, Lekárska fakulta
Štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín
Veronika Jakubová, Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Karolína Mojžišová, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Štipendium DAAD na výskumný pobyt pre doktorandov a mladých ved. pracovníkov (1 – 6 mesiacov)
Ing. Michal Hospodár, Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Štipendium DAAD na výskumný pobyt pre doktorandov a mladých ved. pracovníkov (7 – 10 mesiacov)
Mgr. Denisa Nešťáková, MA, Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
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Vysokoškolské štúdium v Nemecku v skratke
Vysokoškolské vzdelanie v Nemecku poskytuje 427 štátom uznaných vzdelávacích
inštitúcií – univerzít (Universitäten), odborných vysokých škôl (Fachhochschulen)
a umeleckých vysokých škôl (Kunst- und Musikhochschulen). Väčšina je štátnych.
Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné, študenti však platia semestrálny
príspevok (Semesterbeitrag), ktorý je priemerne 250 eur. Priemerné životné náklady
vysokoškolského študenta sú 800 eur mesačne. Školné na súkromných školách sa
pohybuje od 6- do 10-tisíc eur za rok.
Vo všeobecnosti platí, že slovenskí občania môžu v Nemecku študovať za rovnakých
podmienok ako nemeckí študenti. Predpokladom pre prijatie na bakalárske štúdium
sú doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na nemeckej vysokej škole
a doklad o znalosti jazyka (nevyžaduje sa pri medzinárodných študijných odboroch Informácie o štúdiu v Nemecku záujemcovia nájdu
a niektorých kurzoch doplnkového štúdia, kde je vyučovacím jazykom angličtina).
na portáli Studieren in Deutschland
Mnohé kurzy doplnkového štúdia (právo, ekonómia a pod.) vyžadujú znalosť
https://www.study-in.de. Okrem vyhľadávania
viacerých jazykov (angličtiny alebo francúzštiny).
študijných programov portál prináša aj profily miest,
Najdôležitejším kontaktným orgánom vysokej školy pre zahraničných študentov je v ktorých sídlia vysokoškolské inštitúcie.
zahraničné oddelenie (Das Akademische Auslandsamt). Poskytuje poradenstvo
o študijných možnostiach a požiadavkách prijatia na štúdium. Odporúča sa, aby zahraniční študenti kontaktovali oddelenie
najneskôr pol roka (najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným nástupom na študijný pobyt a zistili si potrebné náležitosti prijatia.
V prípade niektorých študijných odborov (medicína, veterinárstvo, stomatológia, biológia, farmácia, psychológia, podnikové
hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím, lebo univerzity disponujú len obmedzeným počtom študijných miest
(„numerus clausus“ – NC). Záujemcovia o tieto odbory musia prejsť výberovým konaním, v ktorom sa prihliada na ich študijný
priemer na maturitnom vysvedčení a dĺžku uchádzania sa o zvolený odbor. Pre zahraničných uchádzačov je vyhradený určitý
počet miest. Občania členských štátov EÚ sa na tieto odbory hlásia spolu s nemeckými uchádzačmi prostredníctvom Nadácie pre
prijímanie na vysoké školy (Stiftung für Hochschulzulassung) on-line na www.hochschulstart.de.
Zahraniční študenti môžu využiť službu assist (Pracovné a servisné stredisko pre medzinárodné žiadosti o prijatie na štúdium –
Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen – www.uni-assist.de). V súčasnosti assist využíva 180 nemeckých
vysokých škôl zo všetkých 16 spolkových krajín. Ide o spoplatnenú službu
(pri niektorých školách je služba bezplatná; poplatok stredisku uhrádza
škola).
Na stránke www.studienwahl.de sú informácie o študijných programoch.
Záujemcovia tu nájdu aj zoznam vysokých škôl podľa miesta sídla, ako aj
vyhľadávaciu databázu študijných programov podľa viacerých kritérií.

Informácie o štúdiu v jednotlivých spolkových krajinách:
Bavorsko Bayern
http://www.studieren-in-bayern.de/
Bádensko-Württembersko Baden-Württemberg
https://www.studieren-in-bw.de/
Na portáli www.freie-studienplaetze.de sú zverejnené
Berlín a Brandenbursko Berlin und Brandenburg
neobsadené miesta na nemeckých vysokých školách.
http://www.studieren-in-bb.de/; https://www.studieren-in-brandenburg.de/
Brémy Bremen
http://www.bremen.de/leben-in-bremen/bildung-und-studium/studium
Dolné Sasko Niedersachsen
http://www.studieren-in-niedersachsen.de/
Durínsko Thüringen
http://www.thueringen.de/th6/tmwwdg/wissenschaft/hochschule_und_studium/studium/index.aspx
Hamburg Hamburg
http://www.wissenschaft.hamburg.de/studium-weiterbildung/
Hesensko Hessen
https://wissenschaft.hessen.de//studium/studieren-hessen
Meklenbursko-Predpomoransko Mecklenburg-Vorpommern
http://www.mecklenburg-vorpommern.de/land-zum-leben/mv_als_land_zum_leben/studieren_in_mv/
Porýnie-Falcko Rheinland-Pfalz
https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/studieren-in-rheinland-pfalz/
Sasko Sachsen
http://www.studieren.sachsen.de/
Sasko-Anhaltsko Sachsen-Anhalt
http://www.platzfuertalente.de/
Sársko Saarland
http://www.saarland.de/107021.htm
Severné Porýnie-Vestfálsko Nordrhein-Westfalen
https://www.mkw.nrw/
Šlezvicko-Holštajnsko Schleswig-Holstein
http://www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/S/studieren.html
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené
otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2017 on-line na www.stipendia.sk (pobyty počas letného semestra 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: 31. október 2017 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko,
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu
Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje
študentov technických odborov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)
Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie.
Bližšie informácie: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
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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
ERC Advanced Grants – Granty Európskej výskumnej rady pre lídrov vo výskume
Uzávierka: 31. august 2017 (ERC Advanced Grants)
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).
OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske
systémy (CRP) na rok 2018 – vedecké štipendiá
Uzávierka: 10. september 2017
Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva na riešenie
výskumného projektu v inej členskej krajine Kooperatívneho výskumného programu. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú
mobilitu a výmenu vedeckých pracovníkov v uvedených oblastiach. Z programu sú hradené životné náklady a preprava
vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 – 26 týždňov. Témy vedeckých štipendií sú: 1. Prírodné zdroje ako výzva,
2. Trvalá udržateľnosť v praxi, 3. Potravinová reťaz.
Bližšie informácie: http://www.oecd.org/tad/crp/crp-research-fellowships-and-conference-sponsorship.htm (OECD Home › Trade
and Agriculture Directorate › Research programme on biological resources in agriculture › Research Fellowships and Conference
Sponsorship)

 ČESKÁ REPUBLIKA
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/
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Štipendiá a granty
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2017 (Visual & Sound Arts), 1. október 2017 (Performing Arts)

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4.
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre

individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies
Nadácia pre rozvoj vzdelávania – štipendiá pre slovenských študentov 1. ročníka českej VŠ
Uzávierka: 20. september 2017
Štipendijný program Ľahší rozbeh podporuje slovenských študentov prijatých do 1. ročníka na českej VŠ jednorazovým
finančným grantom. Do 16. októbra bude každý uchádzač e-mailom informovaný, či postúpil do 2. kola (osobný pohovor
v Prahe alebo v Brne).
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 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. 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
Štipendium na krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní) vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva
a vedy medzi MŠ 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
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. október 2017
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. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na
pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je
podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship
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 FÍNSKO
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra
Uzávierka: 31. október 2017
Štipendiá Suomen kielen ja kulttuurin/Finnish language and culture administruje Centrum pre medzinárodné mobility CIMO

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

Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite
a zhromaždenie materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia je
800 EUR/mesiac.
Bližšie informácie: www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_for_masters_students_in_finnish (Programmes > Programmes: Finnish Language and Culture > Support to
students outside Finland > Scholarships for Master’s students in Finnish)

 Štipendium pre absolventov a výskumníkov

Štipendium je určené na 3- až 12-mesačný pobyt. Žiadosť podáva fínsky partner.
Bližšie informácie: http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships

 FRANCÚZSKO
Štipendiá Francúzskeho vedeckého inštitútu pre výskum mora na postdoktorandské štúdium
Uzávierka: 9. september 2017
IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) ponúka štipendiá na 12-mesačné postdoktorandské
štúdium. Sú určené mladým vedeckým pracovníkom (do 35 rokov) s ukončeným doktorandským štúdiom. O štipendium sa
nemôžu uchádzať vedci, ktorí už absolvovali postdoktorandský výskum na IFREMER.
Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium Core Fellowship Program
Uzávierka: 17. október 2017

The Camargo Foundation Core Fellowship Program je určený pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu

francúzskej a frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov
a vedcov v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 4-, 8- alebo 11-týždňový
pobyt.
Bližšie informácie: www.camargofoundation.org

 GRÉCKO
Štipendiá na kurzy a semináre modernej gréčtiny
Uzávierka: 6. september 2017
Štipendijná nadácia I.K.Y. ponúka 50 štipendijných miest na 8-mesačné kurzy a semináre moderného gréckeho jazyka.
Uchádzač (vo veku do 40 rokov) musí mať univerzitný titul z oblastí humanitné vedy, sociálne alebo politické vedy a mať aspoň
minimálnu znalosť gréckeho jazyka. Uchádzať sa môžu aj učitelia gréckeho jazyka.

 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.

BULLETIN SAIA 7 – 8/2017
14

Štipendiá a granty
 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2017
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: november 2017 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov
 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov

2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov

 ÍRSKO
Walsh Fellowship Programme – výskumné štipendiá
Uzávierka: 7. september 2017
Štipendijný program so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva,
rozvoj vidieka, vidiecke prostredie a lesníctvo je určený absolventom VŠ a doktorandom, ktorým umožňuje pracovať na
výskumnom projekte, ktorý zodpovedá prioritám výskumného programu inštitútu. Pobyt sa realizuje na rôznych inštitútoch
írskeho Úradu pre rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva Teagasc.
Bližšie informácie: https://www.teagasc.ie/about/research--innovation/postgraduate-fellowships/call-for-applications/

 JAPONSKO
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
Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 15. september 2017
O štipendium Canon Foundation na 3-mesačný až ročný pobyt v japonskej inštitúcii podľa vlastného výberu (súčasťou prihlášky
je akceptačný list prijímajúcej organizácie, ako aj návrh výskumného projektu dohodnutý s prijímajúcou organizáciou) sa môžu
uchádzať mladí výskumní pracovníci (do 40 rokov) s ukončeným minimálne magisterským vzdelaním (titul získali maximálne 10
rokov pred podaním žiadosti).
Bližšie informácie: www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
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 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: 1. november 2017
Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD
ročne. Návrh na udelenie štipendia Vanier CGS musí podať kanadská vysoká škola. Uchádzačom sa odporúča kontaktovať
vybranú vysokú školu a pripravovať podklady potrebné k žiadosti niekoľko mesiacov vopred.
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 1. október 2017 (vzdelávacie stáže)
 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.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2017 (Visual & Sound Arts), 1. október 2017 (Performing Arts)

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4.
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre

individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: http://visegradfund.org/residencies
Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. október 2017
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 2-mesačné štipendiá vo výške
2 000 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarships-at-osa/; www.osaarchivum.org
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 NEMECKO
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec augusta 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/
DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 30. september 2017 (architekti) a 31. október 2017 (umelci) v DAAD v papierovej podobe (do tohto termínu musia
byť žiadosti v DAAD v Bonne) a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Študijné štipendiá pre absolventov architektúry

Štipendiá umožňujú mladým architektom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Uchádzať sa môžu študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl v odbore architektúra. Podrobné informácie
o požadovaných podkladových materiáloch získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší
ako 6 mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého jazyka.

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: hudba a herectvo

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl odborov hudba a herectvo.
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší
ako 6 mesiacov, môžu získať bezplatný on-line kurz nemeckého jazyka alebo jazykový kurz pred začiatkom pobytu.
Uchádzači z oblasti herectvo a réžia by mali mať výborné znalosti nemeckého jazyka, uchádzači z oblasti tanec
a choreografia by mali mať aspoň základy nemeckého jazyka.
Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami. Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie na vysokú školu sú
nezávislé procesy, udelenie štipendia je podmienené prijatím na VŠ.
Artists Unlimited: Umelecké rezidencie
Uzávierka: 30. september 2017

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gaststipendium) na rezidenčný pobyt

v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady.
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de
Inštitút Johna F. Kennedyho pre severeoamerické štúdiá – výskumné granty na výskum v knižnici inštitútu
Uzávierka: 31. október 2017
Výskumné granty sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí pracujú na téme týkajúcej
sa Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia a ekonomika. Pobyt, ktorý
môže trvať 2 až 4 alebo 4 až 6 týždňov, im má umožniť počiatočný výskum v knižnici Inštitútu Johna F. Kennedyho pre
severoamerické štúdiá (The John F. Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite Berlín (Freie
Universität Berlin).
Bližšie informácie: www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html
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 NOVÝ ZÉLAND
Vládne štipendiá na doktorandské štúdium (NZIDRS)
uzávierka: 30. august 2017
Vláda Nového Zélandu poskytuje zahraničným uchádzačom štipendiá na celé doktorandské štúdium na novozélandských
univerzitách (New Zealand International Doctoral Research Scholarships). Ročne je udelených 10 štipendií na maximálne
36-mesačný pobyt na niektorej z 8 univerzít (AUT University, Lincoln University, Massey University, University of Auckland,
University of Canterbury, University of Otago, University of Waikato, Victoria University of Wellington).
Bližšie informácie: https://enz.govt.nz/support/funding/scholarships/new-zealand-international-doctoral-research-scholarships/;

 POĽSKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 10. september 2017 (Visual & Sound Arts), 1. október 2017 (Performing Arts)

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4.
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného
a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre

individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty
s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

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

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 20. október 2017 (projekty, štipendiá) 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 krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty
 Spolupráca mladých výskumníkov
 Doktoráty pod dvojitým vedením

 Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých pracovníkov
 Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov

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

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

veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10 po
sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia.
Ide o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 64 670 EUR/rok alebo
postdoktoranda-seniora 71 090 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) je do výšky
12 000 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/
Štipendiá Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 15. september 2017 on-line na www.scholarships.at
 Štipendiá Franza Werfela

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu
má štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 150 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.
 Štipendiá Richarda Plaschku

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia
4 – 12 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má štipendista následne viacero výhod. Výška
štipendia 1 150 EUR/mes. + jednorazový príspevok na nákup kníh 93 EUR.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 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. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné
znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 SLOVENSKO
Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa
Uzávierka: 10. september 2017
Cieľom štipendia je podporiť slobodné a nerušené bádanie začínajúcich vysokoškolských učiteľov a akademických pracovníkov.
Štipendium je určené pre doktorandov alebo doktorov (do 35 rokov), ktorí pôsobia v neaplikovaných humanitných,
spoločenskovedných a príbuzných odboroch.
Bližšie informácie: www.vnjh.cz/stipendium-husovy-nadace/vyhlaseni
Štipendijný fond Andreja Hanzlíka
Uzávierka: 15. september 2017
O štipendium Štipendijného fondu Andreja Hanzlíka sa môžu uchádzať študenti stredných a vysokých škôl s trvalým pobytom
v Banskej Bystrici, ktorých priemerný prospech v predchádzajúcich dvoch rokoch dosahoval priemer 2,0 a spoločne
posudzované príjmy v rodine žiadateľa nepresahujú 1,5-násobok súm stanovených v zákone o životnom minime.
Bližšie informácie: http://skoly.banskabystrica.sk/stipendijny-fond-andreja-hanzlika-a-internetove-stranky.phtml?id3=39579
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Štipendiá a granty
 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne
Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku.
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci –
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka: priebežne
Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku
a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 USA
Fulbrightove štipendiá na školský rok 2018/2019
Uzávierka: 12. október 2017 (výskum a prednášanie)
 Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program)

Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené
pre výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou
v oblasti klinickej medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
Štipendijný program Huberta H. Humphreyho
Uzávierka: 8. september 2017
Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10-mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou
praxou. Štipendiá sú udeľované v rôznych oblastiach: analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj/financie
a bankovníctvo, miestne a regionálne plánovanie, politika a manažment verejného zdravotníctva, vzdelávanie, prevencia
a liečba drogových závislostí, právo a ľudské práva, politika a manažment v oblasti technológií, manažment ľudských zdrojov,
plánovanie a administrácia vzdelávania, manažment vysokého školstva, komunikácia a žurnalistika, poľnohospodársky a vidiecky
rozvoj, prírodné zdroje a environmentalistika/klimatické zmeny, prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS, výučba angličtiny
ako cudzieho jazyka (vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných osnov), prevencia nelegálneho obchodu s ľuďmi. Podmienkou je
ukončené magisterské štúdium a minimálne 5-ročná súvislá prax v danom odbore.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk
Štipendiá odborného vzdelávania Ronalda a Eileen Weiserových
Uzávierka: 15. september 2017

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom 4-týždňové

a 3-mesačné pobyty na Michiganskej univerzite. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby,
ktoré chcú realizovať s pracovníkmi fakúlt na univerzite (informácie o katedrách a programoch univerzity: www.umich.edu).
Kandidáti musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť anglického jazyka. Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie,
zdravotné poistenie a diéty.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
Výsledky výberového konania

Dňa 13. júna 2017 sa uskutočnilo výberové konanie štipendistov Národného štipendijného programu SR spomedzi
uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu uzávierky
30. apríla 2017. Celkovo si podalo žiadosť 392 osôb, z nich 70 nesplnilo formálne kritériá. Výberová komisia udelila 119
štipendií a 32 cestovných grantov.
Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného pobytu,
výškou cestovného grantu, sú zverejnené:
 uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/,
 zahraniční uchádzači – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/.

Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcich inštitúcií
a prehľad schválených zahraničných štipendistov podľa prijímajúcich inštitúcií, na ktorých sa pobyt uskutoční.

Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2017
Slovenskí občania/Občania s trvalým pobytom v SR

Rok

Študenti
(z toho aj
cest.grant)

Doktorandi
(z toho aj
cest.grant)

Postdoktorandi
(z toho aj
cest. grant)

Zahraniční uchádzači

Cestovný
grant bez
štipendia

Študenti

Doktorandi

VŠ učitelia
a výskumníci

2006

77 (54)

101 (63)

24

17

24

75

2007

83 (56)

113 (68)

19

43

42

115

2008

90 (59)

95 (67)

14

29

35

109

2009

113 (77)

89 (46)

11

36

66

109

2010

24 (13)

66 (42)

5

7

19

61

2011

54 (29)

114 (80)

9

20

16

88

2012

32 (20)

88 (58)

12

23

35

96

2013

27 (11)

81 (57)

12

16

36

98

2014

24 (16)

68 (49)

7

22

32

90

2015

23 (17)

48 (35)

10

15

25

122

2016

15 (9)

44 (30)

3

14

34

160

9

11

54

2017 – 1. výzva*

Spolu

13 (7)

21 (17)

11 (8)

575 (368)

928 (612)

11 (8)

1 514 (988)

126

251

1 514 (1 114)
* Od roku 2017 sa v prípade vyslaní do zahraničia zrušila kategória samostatných cestovných grantov

a vznikla nová kategória podpory pre pobyty postdoktorandov.
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1 694

1 068

NŠP – Výsledky výberového konania
UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
K termínu uzávierky podávania žiadostí bolo vo všetkých troch kategóriách (študent, doktorand a postdoktorand) prijatých 106
žiadostí. Z toho 81 uchádzačov využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant. Všetkých 106 uchádzačov pochádzalo zo 16
slovenských vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied. V 9 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich
štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 9 ústavoch SAV. Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 32 krajín
sveta (z toho 65 žiadostí bolo do 16 krajín EÚ/EHP a Švajčiarska a 41 žiadostí bolo do 16 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska).
13 žiadostí (8 študenti, 4 doktorandi, 1 postdoktorand) nespĺňalo podmienky programu.
Výberová komisia udelila štipendium 45 uchádzačom, z toho 13 študentom slovenských vysokých škôl na časť
magisterského štúdia (83 štipendijných mesiacov) do 10 krajín sveta, 21 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť
doktorandského štúdia (113 štipendijných mesiacov) do 10 krajín sveta a 11 postdoktorandom pôsobiacich na slovenských
vysokých školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (56 štipendijných mesiacov) do 6 krajín sveta.
Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám, a to 7 pre študentov, 17 pre doktorandov
a 8 pre postdoktorandov.
Schválení štipendisti podľa vysielajúcej inštitúcie

Schválení štipendisti podľa krajiny pobytu

Š – študent; D – doktorand, P – postdoktorand
Vysielajúca inštitúcia

Š

Ekonomická univerzita v Bratislave

2

Prešovská univerzita v Prešove

D

1

3

Arménsko

1

Austrália

3

Brazília

1

1

Česko

1

3

Slovenská technická univerzita v Bratislave

1
1

Univerzita Komenského v Bratislave

5

10

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

1

1

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

1

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

2

Žilinská univerzita v Žiline
13

1

1
1

1
1
3

2
1

1

2

2

2

1

5

3

18

Holandsko

2

1

3

1

1

1

Lotyšsko

4

Maďarsko

1

3

Malta

2

2

Mexiko

3

11

45

1

1
1

1

1

Nemecko

1
1

1
2

1

3
1

Poľsko

1

Rakúsko

1

1

1

3

Spojené štáty americké

1

5

3

9

Španielsko
Švajčiarsko
Taliansko

1

13

21

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant
Pavol Kucharovic, Brazília, 5 mesiacov + CG
Romana Simonidesová, Spojené štáty americké, 4,5 mesiaca + CG

Technická univerzita v Košiciach
Richard Olexa, Rakúsko, 4 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Ján Siviček, Holandsko, 10 mesiacov
Gabriela Valentová, Francúzsko, 4 mesiace + CG

Filozoﬁcká fakulta

Mária Červeňová, Mexiko, 4 mesiace + CG

Jesseniova lekárska fakulta v Martine

Peter Špánik, Taliansko, 12 mesiacov

Právnická fakulta

Beáta Bolyová, Holandsko, 10 mesiacov
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2

2
2

Veľká Británia
Spolu

2

2

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Spolu

Francúzsko

vysokoškolského vzdelávania v rozsahu 1 až 2 semestre,
resp. výskumný pobyt v rozsahu 3 až 6 mesiacov
Počet uchádzačov: 37, z toho 26 s cestovným grantom
Podmienky splnilo: 29
Udelené štipendiá: 13, z toho 7 s cestovným grantom

Fakulta medzinárodných vzťahov

P

Fínsko

Japonsko

A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT – študijný pobyt počas

D

1
2

21

Š

6

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV

Vysielajúca inštitúcia

Krajina pobytu

1

5

Technická univerzita vo Zvolene

Spolu

Spolu

1

Slovenská akadémia vied
Technická univerzita v Košiciach

Š – študent; D – doktorand, P – postdoktorand
P

3

1

1

11

45

NŠP – Výsledky výberového konania
Vysielajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Filozoﬁcká fakulta

Klára Trnovská, Taliansko, 4,5 mesiaca + CG

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozoﬁcká fakulta

Veronika Mešťanová, Česko, 5 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozoﬁcká fakulta

Martina Virágová, Francúzsko, 10 mesiacov + CG

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Divadelná fakulta

Veronika Martinková, Lotyšsko, 5 mesiacov + CG

Hudobná a tanečná fakulta

Ivana Chrapková, Poľsko, 5 mesiacov

B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia v rozsahu 1 až 10
mesiacov
Počet uchádzačov: 48, z toho 38 s cestovným grantom
Podmienky splnilo: 44
Udelené štipendiá: 21, z toho 17 s cestovným grantom
Vysielajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Prešovská univerzita v Prešove
Eva Hruščová, Arménsko, 1 mesiac + CG

Filozofická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Lucia Ivanová, Holandsko, 10 mesiacov + CG

Technická univerzita v Košiciach
Norbert Ferenčík, Spojené štáty americké, 6 mesiacov + CG
Patrik Sabol, Japonsko, 3 mesiace + CG

Fakulta elektrotechniky a informatiky
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta umení

Lucia Tomaschová, Rakúsko, 5 mesiacov

Fakultu materiálov, metalurgie a recyklácie

František Andrejka, Spojené štáty americké, 2 mesiace + CG

Strojnícka fakulta

René Kubík, Česko, 1 mesiac

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Oliver Majerský, Švajčiarsko, 10 mesiacov
Martin Plávala, Fínsko, 5 mesiacov + CG

Filozofická fakulta

Anna Ďurišíková, Španielsko, 4 mesiace + CG
Max Steuer, Nemecko, 5 mesiacov + CG

Lekárska fakulta

Zuzana Janáková, Švajčiarsko, 6 mesiacov + CG

Prírodovedecká fakulta

Martin Kéry, Spojené štáty americké, 9 mesiacov + CG
Miroslava Kvandová, Nemecko, 6 mesiacov + CG
Barbora Mikolášková, Spojené štáty americké, 6 mesiacov + CG
Ľubomír Rajter, Spojené štáty americké, 2 mesiace + CG
Alexandra Reichová, Francúzsko, 3 mesiace + CG

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Michal Benc, Česko, 10 mesiacov

Fakulta prírodných vied
Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Karol Samuelčík, Španielsko, 8 mesiacov + CG

Hudobná a tanečná fakulta
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Nikolas Žáčik, Francúzsko, 9 mesiacov + CG

Strojnícka fakulta

Daniel Kajánek, Malta, 2 mesiace + CG
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C. KATEGÓRIA: POSTDOKTORAND – prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 3 až 6 mesiacov
Počet uchádzačov: 21, z toho 17 s cestovným grantom
Podmienky splnilo: 20
Udelené štipendiá: 11, z toho 8 s cestovným grantom
Vysielajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Ekonomická univerzita v Bratislave
Národohospodárska fakulta

Zuzana Brokešová, Austrália, 5 mesiacov + CG

Slovenská akadémia vied;
Elektrotechnický ústav SAV

Juraj Feilhauer, Rakúsko, 6 mesiacov

Ústav hudobnej vedy SAV

Zuzana Cenkerová, Fínsko, 4 mesiace + CG

Ústav polymérov SAV

Anna Zahoranová, Taliansko, 4 mesiace + CG

Technická univerzita vo Zvolene
Lesnícka fakulta

Michal Bošeľa, Veľká Británia, 3 mesiace + CG

Univerzita Komenského v Bratislave
Farmaceutická fakulta

Jasna Šranková, Spojené štáty americké, 6 mesiacov + CG

Lekárska fakulta

Karin Gmitterová, Nemecko, 6 mesiacov
Barbora Izrael, Spojené štáty americké, 6 mesiacov + CG

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Zuzana Guľašová, Spojené štáty americké, 6 mesiacov + CG

Prírodovedecká fakulta

Miroslav Almáši, Francúzsko, 4 mesiace + CG

Ústav telesnej výchovy a športu

Aurel Zelko, Maďarsko, 6 mesiacov

ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI
K termínu uzávierky prijímania žiadostí 30. apríla 2017 sa
o štipendium uchádzalo 286 uchádzačov z 51 krajín (13 krajín
EÚ/EHP/Švajčiarsko – 51 uchádzačov; 38 krajín mimo EÚ/EHP/
Švajčiarska – 235 uchádzačov). Žiadali o štipendium na pobyty na
21 slovenských vysokých školách, 24 ústavoch SAV a v 4 ďalších
výskumných inštitúciách. Z celkového počtu 286 uchádzačov
si podalo žiadosť 46 v kategórii študent, 39 v kategórii
doktorand a 201 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký
a umelecký pracovník. 57 podaných žiadostí (18 v kategórii
študent, 12 v kategórii doktorand, 27 v kategórii vysokoškolský
učiteľ/výskumný pracovník) nesplnilo podmienky programu.
Výberová komisia udelila štipendium 9 študentom
(61 štipendijných mesiacov), 11 doktorandom (43 štipendijných
mesiacov) a 54 vysokoškolským učiteľom, vedeckým
a umeleckým pracovníkom (283 štipendijných mesiacov).
Finančnú podporu získalo spolu 74 uchádzačov z 19 krajín (8 krajín
EÚ/EHP/Švajčiarsko – 19 štipendistov; 11 krajín mimo EÚ/EHP/
Švajčiarska – 55 štipendistov) v rozsahu 387 štipendijných mesiacov.
V kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník
komisia nominovala 20 náhradníkov (92,5 štipendijných mesiacov)
a určila ich poradie – náhradníkom bude štipendium udelené
v prípade, ak komisiou schválení štipendisti nebudú môcť nastúpiť
na pobyt, resp. ak to finančné možnosti programu dovolia.

Schválení štipendisti podľa krajiny pôvodu
Š – študent, D – doktorand, U – vysokoškolský učiteľ/výskumník
Štátna príslušnosť

Š

D

Argentína
Bielorusko

1

Bulharsko
Česká republika

Spolu
1

1

2

3

3

3

2

3

Čína

1

1

Egypt

3

3

Grécko

1

1

Gruzínsko

1

U

1

India

1
1

Kazachstan
Lotyšsko

1

Maďarsko
Mexiko

2

3

3

3

1

2

2

2

1

1

Nemecko

1

1

Pakistan

1

1

Poľsko

5

5

3

6

2

2

Ruská federácia

3

Taliansko
Ukrajina

7

4

21

32

Spolu

9

11

54

74
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Schválení štipendisti podľa prijímajúcej inštitúcie
Prijímajúca inštitúcia

Zahr. študent

Zahr.
doktorand

Zahr. VŠ učiteľ/
výskumník

Spolu

Akadémia umení v Banskej Bystrici

1

1

Ekonomická univerzita v Bratislave

2

2

Katolícka univerzita v Ružomberku

1

1

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky

1

1

Prešovská univerzita v Prešove

4

4

Slovenská akadémia vied

3

13

16

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

2

7

9

3

3

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Slovenské národné múzeum v Martine
Technická univerzita v Košiciach

1

1

2

1

2

5

1

1

2

4

13

19

2

2

2

3

1

4

Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita Komenského v Bratislave
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

3

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

1

Žilinská univerzita v Žiline

1

Spolu

9

1
1
11

SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI – ZAHRANIČNÍ
A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT
Počet žiadostí: 46, podmienky splnilo: 28
Počet schválených žiadostí: 9
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove

Oleksandr Bublyk, Ukrajina, 4 mesiace

Stavebná fakulta

Anastasiia Bobylova, Ukrajina, 3 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Nino Ketiladze, Gruzínsko, 5 mesiacov

Filozofická fakulta

Tetiana Klymchuk, Ukrajina, 10 mesiacov

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Anastasiia Nazipova, Ukrajina, 10 mesiacov
Yevhenii Osadchuk, Ukrajina, 10 mesiacov
Mykola Vovk, Ukrajina, 10 mesiacov

Vysoká škola múzických umení v Bratislave
Filmová a televízna fakulta

Ilha Ihnatkevich, Bielorusko, 4 mesiace

Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta

Anna Salohub, Ukrajina, 5 mesiacov
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B. KATEGÓRIA: DOKTORAND
Počet žiadostí: 39, podmienky splnilo: 27
Počet schválených žiadostí: 11
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Olha Yaroshko, Ukrajina, 3 mesiace

Ústav molekulárnej biológie SAV

Viktoriia Ostapenko, Ukrajina, 4 mesiace

Ústav pre výskum srdca SAV

Sagar Patel, India, 8 mesiacov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta ekonomiky a manažmentu

Kristaps Zdanovskis, Lotyšsko, 5 mesiacov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Karina Bulgakova, Ruská federácia, 3 mesiace

Technická univerzita v Košiciach
Nikita Iushin, Ruská federácia, 1 mesiac

Stavebná fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Filip Kokáš, Česká republika, 3 mesiace
Galina Viryasova, Ruská federácia, 1 mesiac

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Yuliia Yatsyna, Ukrajina, 6 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Dalila Castillo Nava, Mexiko, 3 mesiace

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Svitlana Tesliuk, Ukrajina, 6 mesiacov

C. KATEGÓRIA: VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEĽ, VÝSKUMNÝ A UMELECKÝ PRACOVNÍK
Počet žiadostí: 201, podmienky splnilo: 174
Počet schválených žiadostí: 54
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Akadémia umení v Banskej Bystrici
Andriy Sendetskyy, Ukrajina, 10 mesiacov

Fakulta dramatických umení
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta medzinárodných vzťahov

Shuxi Yin, Čína, 10 mesiacov

Národohospodárska fakulta

Irina Kolupaieva, Ukrajina, 7 mesiacov

Katolícka univerzita v Ružomberku
Iveta Leitane, Lotyšsko, 6 mesiacov

Filozofická fakulta

Národné poľnohospodárske a potravinárske centrum, Lužianky
Výskumný ústav pôdoznalectva a ochrany pôdy v Prešove

Anatoliy Lisnyak, Ukrajina, 6 mesiacov

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Fedir Kurtyak, Ukrajina, 10 mesiacov
Vladyslav Lisnyak, Ukrajina, 3 mesiace
Sergii Sukharev, Ukrajina, 6 mesiacov

Filozofická fakulta

Iurii Ostapets, Ukrajina, 3 mesiace

Slovenská akadémia vied
Archeologický ústav SAV

Klára Pusztainé Fischl, Maďarsko, 10 mesiacov

Biomedicínske centrum SAV

Leonardo Makinistian, Argentína, 6 mesiacov

Fyzikálny ústav SAV

Boris Rusanov, Ruská federácia, 2 mesiace

Historický ústav SAV

Michal Macháček, Česká republika, 6 mesiacov

Matematický ústav SAV

Makrina Agaoglou, Grécko, 10 mesiacov

Slavistický ústav Jána Stanislava SAV

Savia Barlieva-Bekirova, Bulharsko, 1 mesiac

Sociologický ústav SAV

Kamil Luczaj, Poľsko, 4 mesiace

Ústav normálnej a patologickej fyziológie SAV

Muobarak Jaber Tuorkey, Egypt, 10 mesiacov
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Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ústav politických vied SAV

Łukasz Rafał Lewkowicz, Poľsko, 1 mesiac
Meruyert Syzdykbekova, Kazachstan, 4 mesiace

Ústav polymérov SAV

Michal Kawalec, Poľsko, 3 mesiace
Joanna Jowita Rydz-Pawlak, Poľsko, 10 mesiacov

Ústav vied o Zemi SAV

Sergiy Kurylo, Ukrajina, 9 mesiacov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Nina Brach, Ruská federácia, 2 mesiace
Nataliia Hudz, Ukrajina, 1 mesiac
Nadiia Matvieieva, Ukrajina, 3 mesiace

Fakulta ekonomiky a manažmentu

Alina Burliai, Ukrajina, 10 mesiacov
Oksana Makarchuk, Ukrajina, 1 mesiac

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Evgenii Balashov, Ruská federácia, 2 mesiace
Sami Mohamed Shehata, Egypt, 6 mesiacov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Iryna Sulym, Ukrajina, 6 mesiacov
Katsiaryna Trusava, Bielorusko, 6 mesiacov

Ústav manažmentu

Carola Silvia Neugebauer, Nemecko, 2 mesiace

Slovenské národné múzeum v Martine
Oleksandr Martynov, Ukrajina, 2 mesiace
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Hristo Kolev, Bulharsko, 6 mesiacov

Fakulta výrobných technológií v Prešove

Vitalii Ivanov, Ukrajina, 6 mesiacov

Trnavská univerzita v Trnave
Yevheniy Haydanka, Ukrajina, 5 mesiacov

Filozofická fakulta
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Mykhaylo Bilogolovskyy, Ukrajina, 3 mesiace
Rohit Kumar, India, 10 mesiacov
Orchidea Maria Lecian, Taliansko, 10 mesiacov
Sadia Manzoor, Pakistan, 2 mesiace
Daniela Tuparova, Bulharsko, 3 mesiace

Filozofická fakulta

Marat Karatayev, Kazachstan, 10 mesiacov
Larissa Kharitonova, Kazachstan, 3 mesiace
Martin Klapetek, Česká republika, 1 mesiac
István Kollai, Maďarsko, 8 mesiacov

Pedagogická fakulta

Liliia Korol, Ukrajina, 8 mesiacov

Právnická fakulta

Fabio Ratto Trabucco, Taliansko, 10 mesiacov

Prírodovedecká fakulta

Khaled Mohamed Abdelfadil, Egypt, 6 mesiacov
Sergiy Dubchak, Ukrajina, 2 mesiace

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Pradeep Kumar Misra, India, 3 mesiace
Tatsiana Rumyantseva, Bielorusko, 1 mesiac

Filozofická fakulta
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Rafal Franciszek Kopec, Poľsko, 1 mesiac

Pedagogická fakulta

Nataliia Varha, Ukrajina, 4 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Sergiy Perepelytsya, Ukrajina, 3 mesiace
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NÁHRADNÍCI – poradie stanovené výberovou komisiou
Náhradník, štátna príslušnosť

Prijímajúca inštitúcia; fakulta/ústav

Dĺžka pobytu
(v mesiacoch)

1

Viktor Nachychko, Ukrajina

Slovenská akadémia vied; Centrum biológie rastlín
a biodiverzity SAV

2

Boriana Antonova, Bulharsko

Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta

3

Volodymyr Biryukov, Ukrajina

Univerzita Komenského v Bratislave; Právnická fakulta

6

4

Mykola Brailo, Ukrajina

Technická univerzita v Košiciach; Strojnícka fakulta

3

5

Oleksandr Didenko, Ukrajina

Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta humanitných
a prírodných vied

3

6

Pablo Ibarra, Mexiko

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach; Prírodovedecká fakulta

6

7

Yevgeniya Karpenko, Ukrajina

Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta humanitných vied

6

8

Elena Klimova, Ruská federácia

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre; Fakulta
agrobiológie a potravinových zdrojov

6

9

Roksolana Kosiv, Ukrajina

Prešovská univerzita v Prešove; Filozofická fakulta

1

10

Alan Nigel Marshall, Nový Zéland

Žilinská univerzita v Žiline; Fakulta humanitných vied

6

11

Mykhaylo Mar‘yan, Ukrajina

Prešovská univerzita v Prešove; Fakulta humanitných
a prírodných vied

6

12

Adel Nader, Sýria

Slovenská akadémia vied; Ústav experimentálnej fyziky SAV

6

13

Ruslan Ostroga, Ukrajina

Technická univerzita v Košiciach; Strojnícka fakulta

3

14

Solomiya Pysarevska, Ukrajina

Slovenská technická univerzita v Bratislave; Fakulta chemickej
a potravinárskej technológie

3

15

Juan Odin Ramirez-Fernandez, Mexiko

Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky

6

16

Ihor Shpetnyy, Ukrajina

Univerzita Komenského v Bratislave; Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky

6

17

Georgy Sofronov, Austrália

Slovenská akadémia vied; Ústav merania SAV

1

18

Mykhailo Ternushchak, Ukrajina

Trnavská univerzita v Trnave; Právnická fakulta

5

19

Tihomir Topuzovski, Macedónsko

Univerzita Komenského v Bratislave; Filozofická fakulta

6

20

Pawel Zieliński, Poľsko

Slovenská akadémia vied; Astronomický ústav SAV

6

BULLETIN SAIA 7 – 8/2017
28

2
5,5

V skratke
 EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2017 (29. SEPTEMBER 2017)
Už v poradí 11. ročník festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2017 sa uskutoční 29. septembra
v Bratislave, Banskej Bystrici, Žiline, Košiciach, Poprade a Tatranskej Lomnici. Témou festivalu je motto „Made by
Science – Vytvorené vedou”.
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 FALLING WALLS LAB SLOVAKIA (29. SEPTEMBER 2017)
Univerzita Komenského v Bratislave v spolupráci so Slovenskou akadémiou vied, Slovenskou organizáciou pre
výskumné a vývojové aktivity (SOVVA), Slovenskou technickou univerzitou v Bratislave, Univerzitou Pavla Jozefa
Šafárika v Košiciach, Technickou univerzitou v Košiciach a Žilinskou univerzitou v Žiline prináša na Slovensko
Falling Walls Lab. Podujatie, ktoré poskytuje priestor na prezentáciu inovatívnych myšlienok a výskumných projektov
z najrozmanitejších vedných disciplín. Výnimoční výskumníci, vedci, ako aj inovátori z radov podnikateľov
a profesionálov budú môcť prezentovať svoje projekty 29. septembra 2017 v Bratislave. Falling Walls Lab Slovakia
bude sprievodným podujatím Európskej noci výskumníkov.
Na podujatie Falling Walls Lab, ktoré sa doposiaľ konalo v 50 krajinách sveta, sa môžu prihlásiť študenti, mladí
výskumníci a pedagógovia, podnikatelia i profesionáli. Podujatie je priestorom na prezentáciu prevratných
výskumných projektov, iniciatív, myšlienok a podnikateľských modelov z rozličných oblastí. Víťaz každého z podujatí
Falling Walls Lab v jednotlivých krajinách postupuje na svetové finále, ktoré sa uskutoční 8. novembra 2017
v Berlíne a zúčastní sa na konferencii Falling Walls Conference 9. novembra 2017.
Na podujatie, ktorého cieľom je podporiť vedecké a podnikateľské inovácie, iniciovať a rozvíjať výmenu
nápadov, inšpirácií a poznatkov medzi výnimočnými výskumníkmi a profesionálmi z rôznych oblastí, je on-line
prihlasovanie do 10. septembra 2017 na http://www.falling-walls.com/lab/apply.
Bližšie informácie: www.falling-walls.com; http://uniba.sk/projekty/fwl.

 OPATRENIA MARIE SKŁODOWSKA-CURIE
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),
- EVP – Reintegrácia (Reintegration Panel of the European Fellowships – EF-RI),
- EVP – Návrat po prerušení kariéry (Career Restart Panel of the European Fellowships – EF-CAR),
- EVP – Neakademický sektor (Society and enterprise panel of the European Fellowships – EF-SE),
- Globálny výskumný pobyt (Global Fellowship – GF) .
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/defaultgroup&callStatus/t/Open/1/1/0/default-group&callStatus/t/Closed/1/1/0/default-group&+identifier/desc
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

 GRANTOVÁ SCHÉMA HOSŤUJÚCI PROFESOR 2017
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách
ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na Hosťovanie zahraničného
profesora/profesorky ekonómie. V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v maximálnej
hodnote do 45 000 EUR. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.
Uzávierka na podávanie žiadostí je 31. októbra 2017.
Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/
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 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (6. – 12. 11. 2017)
Od 6. do 12. novembra 2017 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ktoré pri
príležitosti TVT 2017 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC budú zverejnené
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 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

 54. ACA European Policy Seminar: Quality in international university partnerships – newlyweds,
happily married, in marital counselling or on the verge of divorce
13. október 2017, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=995

 12. európske fórum zabezpečovania kvality vo vysokom školstve (The European Quality Assurance
Forum – EQAF): Responsible QA: committing to impact
23. – 25. november 2017, Riga, Lotyšsko
Bližšie informácie: http://www.eua.be/activities-services/events/event/2017/11/23/default-calendar/12theuropean-quality-assurance-forum

 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho,
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – http://www.webaworld.com/,
Studycentral – www.universityfairs.com či Edufindme – http://edufindme.com.

 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2017
27. a 28. september 2017, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: www.gaudeamus-sk.sk

 Veľtrh pomaturitného vzdelávania Akadémia a veľtrh vzdelávania, práce a cestovania Vapac,
10. až 12. október 2017, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk

 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/

 EEFT – European Education Fair Taiwan
14. a 15. október 2017, Taipei, Taiwan

Bližšie informácie: http://www.eef-taiwan.org.tw/

 32th International Education Fair – ICIEP (Международная ярмарка образования), Ruská federácia
14. október 2017 – Moskva, 15. október 2017 – Petrohrad
Bližšie informácie: http://www.iciep.ru/

 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus
31. október až 3. november 2017, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 ZurichEduCaExpo 2018 – 2nd International Education & Career Exhibition
14. a 15. marec 2018, Zürich, Švajčiarsko
Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/ZurichEduCaExpo-2018/
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