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Téma/Štúdium v krajinách Beneluxu
V tomto čísle Bulletinu SAIA sme sa rozhodli predstaviť
vysokoškolské štúdium v krajinách Beneluxu, združení
troch štátov – Belgicka, Holandska a Luxemburska.
Názov vznikol spojením začiatočných písmen štátov
v pôvodných jazykoch (België, Nederland a Luxemburg).
Benelux bol pôvodne colnou úniou, ktorá vznikla počas
2. svetovej vojny, v roku 1944, keď zmluvu
o jej vytvorení podpísali exilové vlády týchto krajín
v metropole Spojeného kráľovstva Veľkej Británie
a Severného Írska, Londýne. Zmluva vstúpila do
platnosti v roku 1947 a platila až do roku 1958, keď ju
nahradila dohoda o hospodárskej únii medzi týmito štátmi. Vznik Beneluxu prispel aj
k vzniku EÚ, všetky jeho krajiny patria spolu s Nemeckom, Talianskom a Francúzskom
medzi jej zakladajúcich členov. Nová zmluva o Beneluxe bola podpísaná v roku 2008.
Bližšie informácie o združení a jeho inštitúciách sú dostupné na oficiálnej stránke
http://www.benelux.int vo francúzštine a holandčine.
Všetky tri krajiny Beneluxu patria medzi 29 štátov, ktoré v roku 1999 podpísali Bolonskú
deklaráciu o založení Európskeho vysokoškolského priestoru a zlepšení všeobecného
európskeho systému vysokého školstva. Všetky sú signatármi tzv. Bolonskej deklarácie
o Európskom vysokoškolskom priestore (EVP; EHEA) a postupne zaviedli 3-stupňový
systém vysokoškolského vzdelávania. Bližšie informácie: http://www.ehea.info.
Belgické kráľovstvo, Holandské kráľovstvo a Luxemburské veľkovojvodstvo, rovnako ako ostatné členské krajiny Európskej únie,
umožňujú občanom Slovenska štúdium za rovnakých podmienok, ako majú domáci študenti (ak študujú v úradnom jazyku).

ŠTÚDIUM V BELGICKU

Belgické kráľovstvo

Belgická ústava zakotvuje slobodu vyučovania a zabezpečuje
štátom riadené školstvo. V tomto ústavnom rámci sa rozvinuli
dve siete vysokoškolských inštitúcií: verejné a súkromné.
Verejné vzdelávacie inštitúcie sú zriaďované štátom
a spravované (jazykovými) regiónmi alebo mestskými či
obecnými zastupiteľstvami. Väčšina súkromných vzdelávacích
inštitúcií je spravovaná katolíckou cirkvou.
Vysokoškolské štúdium všetkých študijných odborov je
rozdelené na tri stupne: bakalársky, magisterský
a doktorandský. Využíva sa kreditný systém ECTS (European
Credit Transfer System), ktorý sa začal používať v roku 1991 na
belgických univerzitách a od roku 1994 aj na vysokých školách.
Keďže vysoké školstvo vo Flámsku a vo Valónsku sa vyznačuje
niekoľkými odlišnosťami, predstavujeme každú časť
samostatne.

Royaume de Belgique/Koninkrijk België/
Königreich Belgien; The Kingdom of Belgium
hlavné mesto: Brusel (Bruxelles/Brussel/Brüssel)
rozloha: 30 528 km²
počet obyvateľov: 11 239 755 (2015)
úradné jazyky: holandský (flámčina), francúzsky (valónčina),
nemecký
územno-správne členenie: 10 provincií (Antverpy, Limburg,
Východné Flámsko, Západné Flámsko, Flámsko-Brabantsko,
Valónsko-Brabantsko, Hainaut, Liège, Namur, Luxemburg).
Belgicko je od roku 1993 federatívnym štátom s 3 samostatnými
regiónmi – Valónskym (Région wallonne), Flámskym (Vlaamse
gewest) a Regiónom Brusel – hlavné mesto (Région de
Bruxelles – Capitale). Zároveň boli vytvorené tri kultúrne
a jazykové spoločenstvá – francúzske, flámske a nemecké.

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

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

Téma/Štúdium v krajinách Beneluxu
FLÁMSKO
Vysokoškolské vzdelávanie vo flámskom regióne zabezpečujú
dva typy vysokoškolských inštitúcií:
- univerzity (Universiteit)

- vysoké školy (Hogeschool)

Prijímacie skúšky sa vyžadujú len na niektoré odbory, ako
napríklad stavebné inžinierstvo, architektúra, medicína, zubná
medicína, morské vedy a výtvarné umenie.
Slovenskí študenti, ktorí ukončili stredoškolské štúdium
maturitou, majú prístup na flámske univerzity a odborné
vysoké školy za rovnakých podmienok, aké platia pre domácich
uchádzačov. To isté platí pre študentov zo Slovenska, ktorí
už majú vysokoškolský diplom z domácej univerzity a chcú
pokračovať v štúdiu vo Flámsku. V tomto prípade im môže byť
časť štúdia odpustená.
O osobitných podmienkach prijímania na univerzity a odborné
vysoké školy sa treba informovať na študijných oddeleniach
jednotlivých vzdelávacích inštitúcií.
Na univerzitách a vysokých školách sa platí školné, pre občanov
členských krajín Európskej únie je minimálne 550 eur ročne za
bakalárske a magisterské programy.
Absolventi flámskych vysokých škôl a univerzít môžu získať tieto
tituly:

Bachelor (bakalár) – univerzitný diplom, je udeľovaný po
Prehľadné informácie o štúdiu vo Flámsku, o prijímaní na štúdium,
školnom či životných nákladoch nájdu záujemcovia o štúdium v tejto
časti Belgicka na portáli http://www.highereducation.be. Na portáli
je zoznam flámskych vysokoškolských inštitúcii a je možné na ňom
vyhľadávať študijné programy. Informácie o štúdiu vo Flámsku sú
zverejnené aj na portáli www.studyinflanders.be, na ktorom je možné
tiež vyhľadávať študijné programy.

minimálne 3-ročnom štúdiu, pripravujúcom študentov na vyšší
stupeň.

Advanced Bachelor (rozširujúci bakalár) – odborný titul, ktorý
udeľujú vysoké školy po jeden až dvojročnom doplňujúcom
štúdiu určitej špecializácie (po získaní bakalára). Odbor je
uvedený pri názve diplomu.

Master (magister) – univerzitný diplom, udeľujú ho univerzity

i odborné vysoké školy po jeden a viacročnom štúdiu po získaní
titulu bakalár.

Advanced Master (rozširujúci magister) – diplom

a odborný titul, ktorý udeľujú univerzity, vysoké školy
alebo školiace inštitúty absolventom jeden až dvojročného
špecializovaného (postgraduálneho) štúdia. Odbor je uvedený
pri názve diplomu.

Doktor– PhD – diplom tretieho stupňa vysokoškolského

vzdelávania, ktorý môžu udeľovať len univerzity na základe
špecializovaného vedeckého výskumu.

Vysoké školy ponúkajú odborne orientované bakalárske
štúdium. Asociačné dohody o spolupráci medzi niektorými
univerzitami a vysokými školami umožňujú prechod z jedného
typu inštitúcie na druhý, prostredníctvom tzv. premosťovacích
kurzov.
Na flámskych univerzitách a vysokých školách sa vyučuje
v holandskom jazyku, v niektorých prípadoch aj v anglickom
jazyku.

Medzi najstaršie flámske vysoké školy patrí Univerzita v Gente
(http://www.ugent.be), ktorú založil v roku 1817 holandský
kráľ Viliam I. ako štátnu univerzitu s vyučovacím jazykom
latinským. Keď v roku 1830 získalo Belgicko nezávislosť, novým
akademickým jazykom sa stala francúzština. O sto rokov neskôr,
v roku 1930, sa z Univerzity v Gente stala prvá univerzita
s vyučovacím jazykom holandským.
Slobodná univerzita v Bruseli (Vrije Universiteit Brussel) vznikla
v roku 1969 oddelením sa od frankofónnej Université Libre de
Bruxelles (ktorá bola založená v roku 1834).
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Téma/Štúdium v krajinách Beneluxu
VALÓNSKO
Vysokoškolské štúdium vo Valónsku v súčasnosti poskytuje
6 univerzít (Université), 20 odborných vysokých škôl (Haute
École) a 16 umeleckých vysokých škôl (École supérieure des
Arts).

o výskumnom štúdiu“ (certificat de formation à la recherche),
a na druhej strane samotnú prípravu dizertačej práce, po
obhájení ktorej je udelený titul Docteur.
Neuniverzitné štúdium je dlhšie a kratšie. Dlhšie neuniverzitné
štúdium (t. j. štúdium na vysokých školách, inštitútoch
architektúry a umeleckých vysokých školách) zahŕňa len
dva stupne – trojročný bakalársky a jedno- alebo dvojročný
magisterský. Kratšie neuniverzitné štúdium (bachelier) trvá tri,
vo výnimočných prípadoch štyri roky (180 až 240 kreditov).
Kým univerzity, odborné vysoké školy a umelecké vysoké školy
ponúkajú krátky i dlhý študijný cyklus, inštitúty architektúry
poskytujú len dlhý študijný cyklus (ktorý je na tej istej úrovni
ako univerzitné štúdium).

Informácie o štúdiu vo Valónsku, ako aj zoznamy vysokoškolských
inštitúcií sú na portáli www.studyinbelgium.be.

Vyučovacím jazykom na valónskych univerzitách, vysokých
školách a ústavoch je francúzština. Niektoré študijné odbory na
univerzitách sú ponúkané aj v angličtine, nemčine, holandčine
a španielčine.
Vo Valónsku sa platí školné, ktoré je pre občanov EÚ ročne
maximálne 835 eur.
Slovenskí študenti, ktorí chcú absolvovať vysokoškolské štúdium
vo Valónsku, musia mať pri prijatí na bakalárske štúdium
ekvivalent belgického diplomu o ukončení strednej školy (napr.
Certificat d‘ Enseignement secondaire supérieur – CESS alebo

Medzi najstaršie valónske univerzity patrí Katolícka univerzita
v Louvaine, ktorú založil v roku 1425 pápež Martin V. Jej
frankofónna časť sídliaca v Louvain-la-Neuve sa v roku 1968
oddelila od flámskej časti sídliacej v Louvaine. Univerzita
v Liège vznikla v roku 1817. Prvou technikou v Belgicku je
Polytechnická fakulta v Monse, ktorá vznikla v roku 1836 pod
názvom Banská škola. Len o dva roky staršia je Slobodná
univerzita v Bruseli.

Diplôme d‘aptitude à accéder à l‘enseignement supérieur
– DAES, t. j. maturitu.) Ekvivalenciu vykonáva Stredisko pre
ekvivalenciu dokladov o vzdelaní (Service des équivalences,

www.equivalences.cfwb.be). Inak musia zložiť prijímaciu
skúšku, ktorú organizuje príslušná univerzita. Podmienkou
prijatia na magisterské štúdium je ukončenie bakalárskeho
štúdia a na doktorandské štúdium ukončenie magisterského
štúdia.
Univerzitné štúdium je rozdelené na tri stupne:
Prvý stupeň poskytuje všeobecné vzdelanie, trvá tri roky
a vedie k titulu Bachelier. Na druhom stupni získava študent
hlbšie vedomosti a zručnosti z vybraného študijného odboru.
Po jednom, ale častejšie po dvoch rokoch štúdia získava titul
Master. (V prípade veterinárnej medicíny Médecin vétérinaire
po troch rokoch štúdia. V odbore medicína trvá štúdium na
druhom stupni až štyri roky a absolventom je udelený titul
Médecin.)
Tretí stupeň štúdia zahŕňa na jednej strane doktorandské
štúdium, po absolvovaní ktorého sa udeľuje „osvedčenie
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Téma/Štúdium v krajinách Beneluxu
ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V BELGICKU
 Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho spoločenstva a vládou

Valónskeho regiónu (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase
podávania žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège; www.ulg.ac.be), 3 týždne
● učiteľ francúzskeho jazyka
na SŠ a VŠ
● študent 1. stupňa VŠ
odboru učiteľstvo
francúzskeho jazyka
(ukončené minimálne
2 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ
odboru učiteľstvo
francúzskeho jazyka

● francúzsky jazyk

● zameranie letného kurzu: didaktika
francúzskeho jazyka

uzávierka: 22. február 2018
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (Slobodná univerzita v Bruseli; www.ulb.ac.be), 3 týždne
● študent 1. stupňa VŠ
(ukončené minimálne
3 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ

● francúzsky jazyk
minimálne na úrovni
A1

● uprednostnení budú študenti
francúzskeho jazyka
● informácie o kurze: www.ulb.ac.be/
facs/ltc/coursVacances.html

letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov
(Univerzita v Mons; http://portail.umons.ac.be/), 2 týždne
● diplomat
● vedúci pracovník štátnej
správy

● francúzsky jazyk
(pokročilý,
minimálne úroveň
B1)

● informácie o kurze:

cfe@umons.ac.be

Prijímajúca strana
poskytuje

● ubytovanie
● zápisné
● stravné

uzávierka: 22. február 2018

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● ubytovanie
● zápisné
● stravné

uzávierka: 22. február 2018
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● ubytovanie
● zápisné
● stravné

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 11; uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

Výška mesačného štipendia v Belgicku je pre študenta 2. stupňa VŠ 720 EUR, pre doktoranda a postdoktoranda 800 EUR.
 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+, bližšie informácie:

www.erasmusplus.sk

 NATO – interné stáže, uzávierka: spravidla v marci/apríli, bližšie informácie: www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

Program spravidla 6-mesačných stáží v sídle centrály NATO v Bruseli je určený občanom členských krajín NATO vo veku od 21
rokov (v čase nástupu na stáž). Uchádzač musí byť študent (ukončené aspoň 2 roky štúdia) alebo absolvent VŠ (titul získaný
pred menej ako 12 mesiacmi) v rôznych odboroch: politológia, medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, právo, ekonomika
a financie, účtovníctvo a audit, ľudské zdroje, informačné technológie, žurnalistika, archívnictvo, tlmočníctvo (komparatívnou
výhodou je znalosť arabského, ruského a ukrajinského jazyka), ale aj stavebníctvo a architektúra a ďalšie. Musí ovládať výborne
aspoň jeden z dvoch oficiálnych jazykov NATO (angličtina, francúzština), pričom praktická znalosť druhého jazyka je vítaná.
Nevyhnutná je schopnosť vykonávať samostatný výskum a analýzu. Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej
previerky.
 Francúzske spoločenstvo – štipendiá excelentnosti WBI, uzávierka: na dlhodobý pobyt spravidla 1. marca,

na krátkodobý pobyt (1 – 3 mesiace) spravidla 1. februára, 1. mája a 1. októbra, bližšie informácie: www.wbi.be/fr/inwbi

Wallonie-Bruxelles International (WBI) ponúka pre doktorandov, postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 2 typy
pobytov: dlhodobé v trvaní minimálne 1 roka a krátkodobé v trvaní 1 až 3 mesiace. Prioritné oblasti: transport a logistika,
strojárstvo, vedy o živote, agropotravinársky priemysel, aeronautika – kozmonautika, technológie týkajúce sa životného
prostredia, prípustné sú aj ostatné študijné odbory z iných vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné).

 Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné štipendiá, uzávierka: 1. február (každoročne),

bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/114-scholarship-fund-research

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum
v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.
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Téma/Štúdium v krajinách Beneluxu
Zaujímavé webové stránky

www.studyinbelgium.be – informácie o štúdiu vo Francúzskom spoločenstve
www.studyinflanders.be – študijné možnosti vo Flámsku
http://onderwijs.vlaanderen.be – Flámske ministerstvo školstva a vzdelávania
www.enseignement.be – ministerstvo školstva Francúzskeho spoločenstva
www.vlir.be – Flámska medziuniverzitná rada
www.ciuf.be – Medziuniverzitná rada Francúzskeho spoločenstva
www.vlhora.be – Flámska rada vyšších odborných škôl
www.siep.be – informačný servis o štúdiu a zamestnaní
www.belnet.be – národná výskumná sieť
www.euraxess.be – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.research.be – národný portál pre výskum a inovácie v Belgicku

Najlepšie belgické univerzity v najznámejších svetových rebríčkoch
Academic Ranking of World Universities 2017 (ARWU)
www.shanghairanking.com

Times Higher Education World University Rankings
(WUR) 2018
www.timeshighereducation.com

Poradie

Univerzita

Poradie

Univerzita

69

Ghent University/Universiteit Gent
http://www.ugent.be

47

KU Leuven
https://www.kuleuven.be

90

KU Leuven

107

Ghent University

101 – 150

Catholic University of Louvain

129

Université Catholique de Louvain

151 – 200

Université libre de Bruxelles (ULB)

175

Université Libre de Bruxelles

201-300

University of Antwerp
Vrije Universiteit Brussel (VUB)

201 – 250

University of Antwerp

301 – 400

University of Liege

301 – 350

University of Liège
Vrije Universiteit Brussel

401 – 500

Hasselt University

QS World University Rankings 2018
www.topuniversities.com
Poradie

Univerzita

71

KU Leuven
https://www.kuleuven.be

125

Ghent University

153

Université catholique de Louvain (UCL)

182

Vrije Universiteit Brussel (VUB)

205

Universite libre de Bruxelles

210

University of Antwerp

319

Université de Liège

551 – 600

University of Mons
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Téma/Štúdium v krajinách Beneluxu
ŠTÚDIUM V HOLANDSKU
Holland alebo Nederland sú dva názvy jednej krajiny, ktorej
veľká časť sa nachádza pod úrovňou mora („neder“ – dolný,
nízky; „land“ – zem, krajina). Úroveň vysokoškolského
vzdelávania v tomto štáte však nie je „neder“. Holandsko
bola prvá neanglofónna krajina, ktorá začala poskytovať
vysokoškolské štúdium aj v anglickom jazyku.
Najstaršia holandská univerzita je v Leidene. V roku 1575 ju
založil Viliam Oranžský. Bola tiež prvou holandskou univerzitou
so slobodou vierovyznania, preto sa až dodnes zachovalo jej
heslo „Praesidium Libertatis“ (Sídlo slobody). K starším patria
aj Univerzita v Groningene (1614) či Amsterdame (1632).
Najstaršou technikou je Technická univerzita v Delfte (1842).
Počas minulého akademického roka študovalo v Holandsku vyše
112 000 zahraničných študentov, najmä na bakalárskom
a magisterskom stupni. Vyše 81-tisíc zahraničných študentov
bolo zapísaných na akreditované študijné programy poskytované
verejnými vysokými školami.

Holandské kráľovstvo
Koninkrijk der Nederlanden;
Kingdom of the Netherlands
hlavné mesto: Amsterdam (sídlo vlády: Haag/Hague)
rozloha: 41 526 km²
počet obyvateľov: 17 000 000 (2016)
úradné jazyky: holandský, frízsky (v provincii Friesland)
územno-správne členenie: 12 provincií (Drenthe, Flevoland,
Friesland/Fryslan, Gelderland, Groningen, Limburg, NoordBrabant, Noord-Holland, Overijssel, Utrecht, Zeeland, ZuidHolland)
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity (Universiteit)
a odborné vysoké školy (Hogeschool). Podľa vzdelávacích
inštitúcií sa vysokoškolské štúdium delí na dva typy:

1. WO (Wetenschappelijk onderwijs) – „vedecké vzdelávanie“,
ktoré poskytujú univerzity;

2. HBO (Hogeroepsonderwijs) – „vyššie odborné vzdelávanie“,
ktoré poskytujú odborné vysoké školy.
Univerzity ponúkajú akademické vzdelávanie orientované skôr
na výskum. Štúdium je možné absolvovať vo všetkých troch
stupňoch: bakalárskom, magisterskom a doktorandskom.
Bakalárske (pregraduálne) univerzitné štúdium trvá tri roky,
absolvent získa titul bakalár. Magisterské (graduálne) štúdium
trvá jeden až dva roky a vedie k titulu master. Doktorandské
štúdium trvá štyri roky, absolventi získajú titul PhD.

Informácie o vysokoškolskom štúdiu záujemcovia nájdu na
portáli www.studyinholland.nl. V Holandsku sa platí školné,
ročné školné pre študentov z krajín EÚ je minimálne 1 950 eur.
Školné za vyše 2 100 študijných programov vyučovaných
v angličtine si záujemcovia môžu vyhľadať na portáli
www.studyfinder.nl. Životné náklady sa pohybujú od 800 do
1 100 eur mesačne.

Študijné programy vyučované v holandčine možno vyhľadávať
na portáli https://www.studiekeuze123.nl/

Zahraničný študent môže byť prijatý na univerzitu alebo
odbornú vysokú školu v Holandsku pod podmienkou, že
dosiahol vo svojej krajine takú úroveň vzdelania, ktorá je
minimálne ekvivalentom úrovne, ktorú vyžadujú holandské
univerzity alebo HBO programy. V niektorých odboroch je
navyše potrebná príprava na strednej škole. Univerzity vo
väčšine prípadov vyžadujú absolvovanie jazykového testu
z holandčiny, na ktorý pripravujú študentov v kurzoch.
Hlavnou podmienkou pre prijatie na bakalárske štúdium
v anglickom jazyku je doklad o ukončení strednej školy, ktorý
je uznaný ako ekvivalent holandského diplomu o ukončení
stredoškolského vzdelania. Všeobecnou podmienkou je dobré
ovládanie anglického jazyka. V prípade umeleckých odborov
môžu vzdelávacie inštitúcie určiť ďalšie podmienky. Podmienkou
na prijatie na master štúdium je bakalársky diplom alebo jeho
ekvivalent.

Prihlasovanie na holandské vysoké školy je prostredníctvom
portálu http://info.studielink.nl. Na niektoré študijné programy
je stanovený počet uchádzačov, ktorých môžu univerzity prijať
(tzv. „numerus fixus“). Na tieto programy sa prihlasuje do
15. januára, na všetky ostatné programy do 1. mája.
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V HOLANDSKU
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 11; uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

Výška mesačného štipendia v Holandsku je pre študenta 2. stupňa VŠ 870 EUR, pre doktoranda a postdoktoranda 1 000 EUR.
 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+, bližšie informácie:

www.erasmusplus.sk

 Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné štipendiá, uzávierka: 1. február (každoročne),
bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/114-scholarship-fund-research
Štipendiá sú určené na výskumný pobyt (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum v rámci doktorandskej práce.
Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.
 Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva, uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie:
https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/
Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk.

 Medzinárodný trestný súd v Haagu, uzávierka: spravidla 1. mája a 1. novembra, bližšie informácie: www.icc-cpi.int

(Recruitment Internships and visiting professionals)

Medzinárodný trestný súd v Haagu umožňuje kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať 3- až 6-mesačnú
stáž v niektorom z orgánov súdneho dvora. Kandidáti si môžu vybrať z troch programov:
1. Presidency and Chambers (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. medzinárodných vzťahov, politických vied,
histórie, diplomacie, manažmentu, žurnalistiky, sociálnej psychológie a príbuzných disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a
francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),

2. Office of the Prosecutor (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, príp. histórie, medzinárodných vzťahov, politických
vied, žurnalistiky, tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, manažmentu ľudských
zdrojov, psychológie, administratívnych vied a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a francúzskeho
jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny, ruštiny alebo španielčiny),
3. Registry (študenti v poslednom ročníku a absolventi práva, medzinárodných vzťahov, politických vied, žurnalistiky,
tlmočníctva a prekladateľstva, informačných a komunikačných technológií, logistiky, manažmentu ľudských zdrojov, psychológie
a ekonómie, príp. ďalších disciplín; vyžaduje sa znalosť anglického a francúzskeho jazyka, vítaná je znalosť arabčiny, čínštiny,
ruštiny alebo španielčiny).
 Letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo, uzávierka: spravidla 16. decembra,
bližšie informácie: www.un.org/law/ilfp/

The United Nations International Law Fellowship Programme poskytuje štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu, ktorá je
určená absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov so skúsenosťami v oblasti medzinárodného práva.

Zaujímavé webové stránky
www.studyinholland.nl – informácie o štúdiu v Holandsku
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw – ministerstvo školstva, kultúry a vedy
www.nuffic.nl – Holandská organizácia pre medzinárodnú spoluprácu vo vysokom
školstve, informácie o vzdelávacom systéme, výmenných projektoch a programe pre
talentovaných zahraničných študentov (Nederlandse organisatie voor internationalisering

in onderwijs)

www.vsnu.nl – Asociácia holandských univerzít
www.vereniginghogescholen.nl – Asociácia holandských vyšších odborných škôl
www.idw.nl – uznávanie diplomov v Holandsku
www.taalunie.org – Únia holandského jazyka, informácie o jazykových kurzoch
holandčiny v Holandsku a Belgicku
www.euraxess.nl – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.cnavt.org – informácie o certifikáte z holandčiny ako cudzieho jazyka

(Certificaat Nederlands als vreemde Taal)
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Téma/Štúdium v krajinách Beneluxu
ŠTÚDIUM V LUXEMBURSKU

Najlepšie holandské univerzity

Poradie

Univerzita

47

Utrecht University/Universiteit Utrecht
http://www.uu.nl

59

University of Groningen

Luxemburské veľkovojvodstvo
Groussherzogtum Lëtzebuerg/Grand-Duché de
Luxembourg/ Großherzogtum Luxemburg;
The Grand Duchy of Luxembourg
hlavné mesto: Luxemburg (Lëtzebuerg/Luxembourg/
Luxemburg)
rozloha: 2 586 km²

73

Erasmus University

počet obyvateľov: 111 287 (2015)

88

Leiden University

101 – 150

Radboud University Nijmegen
University of Amsterdam
University of Wageningen
VU University Amsterdam

151 – 200

Delft University of Technology

201 – 300

Maastricht University

301 – 400

Eindhoven University of Technology
University of Twente

Academic Ranking of World Universities 2017 (ARWU)
www.shanghairanking.com

úradné jazyky: luxemburský, francúzsky a nemecký
územno-správne členenie: 3 samosprávne kraje (Luxembourg,
Diekirch, Grevenmacher), 12 kantónov, 118 obcí.

QS World University Rankings 2018
www.topuniversities.com
54

Delft University of Technology/Technische
Universiteit Delft
https://www.tudelft.nl

58

University of Amsterdam

104

Eindhoven University of Technology

109

Leiden University
Utrecht University

113

University of Groningen

124

Wageningen University

147

Erasmus University Rotterdam

179

University of Twente

200

Maastricht University

204

Radboud University

218

Vrije Universiteit Amsterdam

357

Tilburg University

Vysokoškolské štúdium v Luxembursku sa delí na neuniverzitné
a univerzitné. Neuniverzitné štúdium poskytujú technické lýceá,
ktoré absolventom dvojročného štúdia udeľujú osvedčenie BTS
(Brevet de Technicien Supérieur).
Univerzitné vzdelávanie poskytuje Luxemburská univerzita/
Université du Luxembourg (www.uni.lu), ktorá vznikla
v roku 2003 zlúčením štyroch inštitúcií (Univerzitného centra
v Luxemburgu, Technologického inštitútu IST, Pedagogického
vzdelávacieho a výskumného inštitútu ISERP a Inštitútu
pedagogických a sociálnych štúdií IEES). V Luxembursku pôsobí
aj niekoľko zahraničných univerzít. Bližšie informácie sú na
portáli veľkovojvodstva www.luxembourg.public.lu/en/etudier/
etudier-au-luxembourg/universitaire/index.html a stránke
Centra dokumentácie a informácii o vysokoškolskom vzdelávaní
www.cedies.public.lu.

Times Higher Education World University Rankings
(WUR) 2018
www.timeshighereducation.com
59

University of Amsterdam/Universiteit van
Amsterdam
http://www.uva.nl

63

Delft University of Technology

64

Wageningen University & Research

67

Leiden University

68

Utrecht University

72

Erasmus University Rotterdam

83

University of Groningen

103

Maastricht University

122

Radboud University Nijmegen

141

Eindhoven University of Technology

165

Vrije Universiteit Amsterdam

179

University of Twente

195

Tilburg University

Univerzitné štúdium je trojstupňové: bakalársky stupeň
(bachelor) trvá 3 až 4 roky, magisterský stupeň (master) trvá
1 až 2 roky a doktorandský stupeň (doctorat) trvá najmenej
3 roky.
Podmienky prijatia na jednotlivé programy sú zverejnené na
stránke univerzity https://wwwen.uni.lu/students/application_
re_registration.
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Študenti platia zápisné (enrolment fees), ktoré je spravidla 400
EUR za prvý a druhý semester a 200 EUR za ďalšie semestre.
Prehľad zápisného za jednotlivé programy je zverejnený na
stránke univerzity (https://wwwen.uni.lu/students/useful_
information_from_a_to_z/enrolment_fees). Životné náklady sú
približne 1 100 EUR mesačne (https://wwwen.uni.lu/students/
students_and_money/budget). Študenti môžu počas štúdia
pracovať, počas školského roka 10 hodín týždenne a počas
prázdnin 40 hodín týždenne (https://wwwen.uni.lu/students/
students_and_money/working_in_luxembourg)

Zaujímavé webové stránky

www.cedies.public.lu – Centrum dokumentácie
a informácií o vysokoškolskom vzdelávaní (Centre de

documentation et d’information sur l’enseignement supérieur,
CEDIES)

ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V LUXEMBURSKU
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 11;

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy,

mládeže a športu – Erasmus+, bližšie informácie:
www.erasmusplus.sk

 Stáže v Európskom parlamente

www.men.public.lu – ministerstvo národného školstva
a odborného vzdelávania
www.mcesr.public.lu – ministerstvo kultúry, vysokoškolského
vzdelávania a výskumu

bližšie informácie: www.europarl.europa.eu/aboutparliament/
sk/007cecd1cc/Traineeships.html

 Stáže Roberta Schumana všeobecného alebo

žurnalistického zamerania,
uzávierka: 15. október, 15. máj

Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít
alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich
s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.
 Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl,

uzávierka: 15. august, 15. november, 15. február,
15. máj

Stáže (3-mesačné) sú určené absolventom univerzít alebo
rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich
s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači
musia dokonale ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo
úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ
a vynikajúco ovládať dva ďalšie úradné jazyky EÚ.
 Vzdelávacie stáže,

www.uni.lu – Luxemburská univerzita
www.euraxess.lu – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

Najlepšia luxemburská univerzita
Times Higher Education World University Rankings
(WUR) 2018
www.timeshighereducation.com
Poradie

Univerzita

179

University of Luxembourg/Université du
Luxembourg
https://wwwen.uni.lu/

uzávierka: 1. február, 1. jún, 1. október
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.
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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 EMBO na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference
– EMBC) so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov:
 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt

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

Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohli uplynúť od získania
doktorandského titulu viac ako 2 roky), ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na
jeden až dva roky. Uzávierka predkladania žiadostí je priebežne, výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa posudzujú
žiadosti predložené k druhému piatku vo februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
Global Study Awards (GSA)
Uzávierka: 27. november 2017 (na študijné pobyty začínajúce na jar 2018)

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

nad 18 rokov) môžu získať na štúdium v zahraničí 10 000 libier (sú určené najmä na úhradu školného, ktoré dostane priamo
vzdelávacia inštitúcia; ak je školné nižšie, zvyšná suma môže byť pridelená na úhradu životných nákladov). O GSA sa môžu
uchádzať držitelia platného medzinárodného študentského identifikačného preukazu ISIC a/alebo preukazu IYTC (International
Youth Travel Card), ktorí absolvovali v Britskej rade jazykový test IELTS (certifikát TRF získali po 1. júni 2016), k dátumu
uzávierky majú akceptačný list vysokoškolskej inštitúcie a na portáli STeXX.com uverejnili krátku správu o svojich študijných
skúsenostiach.
Bližšie informácie: www.studyportals.com/scholarship/

 ČESKÁ REPUBLIKA
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
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov – Performing Arts
Uzávierka: 1. október 2017

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4.
Rezidenčné programy Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) 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
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 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

 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
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

BULLETIN SAIA 9/2017
13

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

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 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
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
Uzávierka: 1. december 2017

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium (od 1. septembra do 30. apríla) islandského jazyka ako

druhého jazyka na Islandskej univerzite. O štipendium sa môžu uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti islandského
alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku
do 35 rokov). Štipendijný program administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar
í íslenskum fræðum).
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: 7. 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

 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
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 KÓREA
Štipendiá KAIST na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 6. október 2017
KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) ponúka v rámci programu Embassy Recommendation Program
občanom SR dve štipendiá na 4-ročné bakalárske, 2-ročné magisterské a 4-ročné doktorandské štúdium. O štipendium sa môžu
uchádzať absolventi strednej školy, študenti a absolventi 1. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú anglický alebo kórejský
jazyk. V prípade nevyčerpania kvóty bude ďalšia uzávierka 28. novembra 2017.
Bližšie informácie: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 1. október 2017 (vzdelávacie stáže), 15. október 2017 (Stáže R. Schumana), 15. november 2017 (prekladateľské
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.
 Stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.
 Prekladateľské stáže

3-mesačné stáže sú určené absolventom univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť vedomosti,
ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu. Uchádzači musia dokonale
ovládať jeden z úradných jazykov EÚ alebo úradný jazyk štátu kandidujúceho na vstup do EÚ a vynikajúco ovládať dva
ďalšie úradné jazyky EÚ.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 21. november 2017 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom denného štúdia 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a 2. stupňa VŠ vo veku
maximálne 30 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.
 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt

Štipendium je určené interným doktorandom vo veku maximálne do 40 rokov, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný
dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.
 letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.
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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 – Performing Arts
Uzávierka: 1. október 2017

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4.
Rezidenčné programy Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) 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

 NEMECKO
DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 30. september 2017 (architekti) a 31. október 2017 (umelci: hudba a herectvo) a 30. november (umelci: výtvarné
umenie, dizajn/vizuálna komunikácia a film) 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.
 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna

komunikácia, ﬁlm

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 výtvarné umenie, dizajn/
vizuálna komunikácia a film.
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.

BULLETIN SAIA 9/2017
16

Štipendiá a granty
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. november 2017
 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ.

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ. DAAD hradí 50 EUR na osobu na deň
a poistenie.

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 15. november 2017 a 1. december 2017 (jazykové kurzy) on-line na www.funding-guide.de a zároveň v SAIA, n. o.
(on-line na www.granty.saia.sk a zároveň v papierovej podobe)
 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín

– Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

– Forschungsstipendien – Kurzstipendien

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na dlhodobé výskumné pobyty

– Forschungsstipendien – Jahresstipendien

 Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD

– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl

– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte

Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2017

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na
2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
Inštitút Johna F. Kennedyho pre severoamerické 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
Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2017
Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku
735 EUR alebo 895 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane,
maximálne dvakrát.
Bližšie informácie: http://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
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Štipendiá a granty
Berlínsky program DAAD pre umelcov
Uzávierka: 1. december 2017
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).
Bližšie informácie: www.berliner-kuenstlerprogramm.de
Univerzita vo Würzburgu – štipendiá na študijné pobyty
Uzávierka: 1. december 2017

Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung v spolupráci s Inštitútom pre nemeckú filológiu Univerzity vo Würzburgu ponúka
štipendiá pre kvalifikovaných germanistov v kategóriách:
1. Krátkodobé pobyty pre študentov germanistiky na vypracovanie diplomovej práce.
2. Ročné pobyty s cieľom získania vysokej úrovne jazykových schopností, napr. pre budúcich učiteľov nemeckého jazyka
na školách pre nemecké menšiny a pod.
3. Ročné alebo dvojročné postgraduálne pobyty (Aufbaustudium) pre vynikajúcich absolventov germanistiky. V prípade,
že na Univerzite vo Würzburgu neexistuje postgraduálne štúdium v špecializácií uchádzača, je možné podporiť aj pobyt
na inej univerzite.
4. Doktorandské štúdium:
a. pre doktorandov germanistiky na slovenskej univerzite,
b. pre záujemcov o získanie doktorandského titulu na univerzite vo Würzburgu.
5. Habilitácia pre mladých vysokoškolských učiteľov germanistky.
Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho predĺžiť.
Bližšie informácie: www.studienboerse.germanistik.uni-wuerzburg.de

 POĽSKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov – Performing Arts
Uzávierka: 1. október 2017

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4.
Rezidenčné programy Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) 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)
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Štipendiá a granty
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)

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/
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

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 1. november 2017 on-line na www.granty.saia.sk (žiadosť v papierovej forme musí byť doručená do SAIA, n. o.,
Bratislava najneskôr do 3. novembra)
 štipendium pre umelcov/študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách a konzervatóriách

Štipendium sa udeľuje na magisterské štúdium alebo na výskum na konzervatóriách alebo umeleckých školách, ktoré sú
súčasťou odborných vysokých škôl. Je určené študentom 2. stupňa VŠ umeleckého zamerania veku do 35 rokov (v čase
uchádzania sa o štipendium). Vyžaduje sa akceptačný list.
 štipendium na výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom a výskumným pracovníkom na maximálne 12-mesačný pobyt. Pre uchádzačov platí
veková hranica 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium).
 štipendium pre postdoktorandov

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom na výskumný pobyt na prehĺbenie poznatkov
a uskutočnenie výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť.
V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 5 rokov. Uprednostnení budú
uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov.
 štipendium na postgraduálny pobyt

Štipendium je určené absolventom magisterského štúdia vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium) na
doktorandský pobyt v trvaní 12 až 36 mesiacov vo všetkých akademických oblastiach. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí
plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Vyžaduje sa akceptačný list.
Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.
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 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

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendiá Warburgovho inštitútu
Uzávierka: 24. november 2017 (dlhodobé pobyty), 1. december 2017 (krátkodobé pobyty)

The Warburg Institute ponúka vedcom v počiatočných štádiách kariéry so zameraním na históriu a kultúru v počiatočných
štádiách kariéry štipendiá na krátkodobé a dlhodobé pobyty, ktoré sa budú realizovať na School of Advanced Study

v Londýne. Krátkodobé pobyty (2, 3, alebo 4 mesiace) sú určené doktorandom s minimálne jedným rokom výskumu na
dizertačnej práci, dlhodobé pobyty (9 mesiacov) postdoktorandom, ktorí získali doktorát v priebehu predchádzajúcich
5 rokov, po 1. októbri 2012 (ak ho získali skôr, musia v žiadosti uviesť dôvod prerušenia kariéry, napríklad materská/otcovská
dovolenka, choroba).
Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/research

 USA
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie na školský rok 2018/2019
Uzávierka: 12. október 2017
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
Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. december 2017
Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa
transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EÚ.
Oblasti štúdia: Záležitosti Európskej únie, Európska integrácia a inštitúcie alebo vzťahy EÚ – USA (vonkajšia/vnútorná
bezpečnosť, udržanie mieru, EÚ a NATO, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, financie, obchod, ľudské práva,
poľnohospodárstvo a environmentálna politika, energetika, emigrácia/migrácia, rozširovanie EÚ, administrácia medzinárodného
vzdelávania a ďalšie).
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbright-schuman-program;
www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
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V skratke
 EURAXESS SLOVENSKO: SEMINÁRE „PRAKTICKÉ ASPEKTY PRIJÍMANIA
ZAHRANIČNÝCH VÝSKUMNÍKOV“
Semináre sú určené administratívnym pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, vysokoškolským
učiteľom a výskumným pracovníkom. Cieľom seminárov je oboznámenie sa s administratívnymi povinnosťami
sprevádzajúcimi prijímanie cudzincov na výskumné pobyty a pozície. Budú tiež priestorom na výmenu skúseností
medzi účastníkmi z rôznych organizácií. Semináre sa uskutočnia v Bratislave (21. septembra), Žiline (24. októbra)
a v Banskej Bystrici (26. októbra).
Program seminárov: https://www.saia.sk/sk/konferencie/prakticke-aspekty-prijimania-zahranicnych-vyskumnikov/
Registrácia: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminar-prijimanie-zahr-vyskumnikov/registracia/

 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

 OPATRENIE MARIE SKŁODOWSKA-CURIE – COFUND
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

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (6. – 12. NOVEMBER 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.

 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/

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

 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
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
20. až 22. október 2017 – Moskva, 17. a 18. november 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

 EHEF Indonesia 2017, Indonézia

1. november 2017 – Jogjagarta, 4. až 5. november 2017 – Jakarta, 7. november 2017 – Palembang
Bližšie informácie: http://ehef.id/home; http://register.ehef-indonesia.org/

 Education and Career/Education Abroad
16. až 18. november 2017, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua/

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

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

 EURÓPSKA CENA EÚ PRE ŽENY INOVÁTORKY
Európska komisia vyhlásila 5. ročník súťaže Cena pre ženy inovátorky (EU Prize for Women Innovators). Súťaže je
určená ženám z členských krajín EÚ a z krajín pridružených k programu Horizont 2020. Podmienkou je, aby buď
založili alebo spoluzaložili úspešné firmy, ktoré vznikli na ich inovatívnych nápadoch.
Uzávierka prihlášok je 15. novembra 2017. Mená víťaziek budú oznámené 8. marca 2018 počas Medzinárodného
dňa žien. Udelené budú tri ceny vo výške 100 000 EUR, 50 000 EUR a 30 000 EUR. Osobitne bude udelená cena
pre mladé ženy – Cena pre rastúcu inovátorku (Rising Innovator Award) vo výške 20 000 EUR.
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/prizes/women-innovators/index.cfm?pg=home
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