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Už niekoľko rokov sú témou októbrového Bulletinu SAIA príležitosti pre stredoškolákov
a maturantov. Aj tento rok sme pripravili základné informácie o možnostiach štúdia
v zahraničí a na Slovensku, ako aj o možnostiach financovania štúdia, teda
o štipendiách, grantoch a iných možnostiach finančnej podpory, o ktoré sa môžu
uchádzať stredoškoláci a/alebo absolventi stredných škôl.
Tieto informácie sme vydali ako samostatnú publikáciu s názvom
„Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov”, ktorú si možno stiahnuť
na www.saia.sk v časti „Bulletin SAIA a iné publikácie”.
Vyberáme z publikácie:

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V EURÓPSKEJ ÚNII
Všetky členské štáty EÚ v rámci vytvárania Európskeho vysokoškolského priestoru (tzv. bolonský proces) zaviedli trojstupňový systém vzdelávania
(bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium). Bakalárske štúdium trvá spravidla 3 až 4 roky.
Informáciám o štúdiu v krajinách EÚ je venovaných veľa rôznych portálov. Viaceré krajiny majú portály typu Štúdium v.../Study in..., na ktorých
záujemcovia nájdu informácie o krajine, dôvodoch, prečo študovať práve v nej, o školskom systéme, o študijných príležitostiach, o prihlasovaní sa
na štúdium, o štipendiách, grantoch či pôžičkách, o podmienkach pobytu, nákladoch na štúdium a pobyt...

Bulharsko
www.neaa.government.bg
Cyprus
www.highereducation.ac.cy
Česko
www.studyin.cz

Francúzsko
www.campusfrance.org

Luxembursko
https://cedies.public.lu

Grécko
www.studyingreece.gr

Maďarsko
www.studyinhungary.hu

Holandsko
www.studyinholland.nl

Malta
www.ncfhe.gov.mt

Chorvátsko
www.studyincroatia.hr

Nemecko
www.study-in.de

Dánsko
www.studyindenmark.dk

Írsko
www.educationinireland.
com

Estónsko
www.studyinestonia.ee

Litva
www.studyinlithuania.lt

Fínsko
www.studyinfinland.fi

Lotyšsko
www.studyinlatvia.eu

Poľsko
www.studyinpoland.pl
Portugalsko
www.studyinportugal.edu.
pt
Rakúsko
www.studyinaustria.at

Rumunsko
www.studyinromania.gov.
ro
Slovinsko
http://studyinslovenia.si
Španielsko
http://sepie.es
Švédsko
www.studyinsweden.se
Taliansko
www.study-in-italy.it
Veľká Británia a Severné
Írsko
www.educationuk.org

www.saia.sk

Belgicko
www.studyinbelgium.be
www.studyinflanders.be

Chceš študovať v zahraničí?
Ako ti môže pomôcť SAIA?
SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra)
poskytuje informácie a poradenstvo o štúdiu v zahraničí a na Slovensku.
Môžeš sa na nás obrátiť osobne, telefonicky alebo písomne.
Nájdeš nás v 5 slovenských mestách.
Bratislava, Sasinkova 10, tel.: 02/5930 4700, 5930 4711, e-mail: saia@saia.sk
Banská Bystrica, Tajovského 51, tel.: 048/4137 810, e-mail: saia.bbystrica@saia.sk
Košice, Boženy Němcovej 32, tel.: 055/6325 418, e-mail: saia.kosice@saia.sk
Nitra, UKF v Nitre, Trieda Andreja Hlinku 1, tel.: 037/6408 187, e-mail: saia.nitra@saia.sk
Žilina, Univerzitná 25, tel.: 0948 291 667, e-mail: saia.zilina@saia.sk
Publikácia Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov je zverejnená na:
www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie
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Téma/Príležitosti pre stredoškolákov a marutantov
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA SLOVENSKU
Vysokoškolské štúdium na Slovensku poskytuje 20 verejných, 3 štátne, 12 súkromných a 5 zahraničných vysokých škôl.
Zoznam vysokých škôl a ich webové adresy
VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia umení v Banskej Bystrici
www.aku.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave
www.euba.sk
Katolícka univerzita v Ružomberku
www.ku.sk
Prešovská univerzita v Prešove
www.unipo.sk
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
www.uniag.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave
www.stuba.sk
Technická univerzita v Košiciach
www.tuke.sk
Technická univerzita vo Zvolene
www.tuzvo.sk
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
www.tnuni.sk
Trnavská univerzita v Trnave
www.truni.sk
Univerzita J. Selyeho v Komárne
www.ujs.sk
Univerzita Komenského v Bratislave
www.uniba.sk
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
www.ukf.sk
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.umb.sk
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
www.upjs.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
www.ucm.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach www.uvlf.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
www.vsmu.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
www.vsvu.sk
Žilinská univerzita v Žiline
www.uniza.sk
SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia médií, odborná vysoká škola mediálnej a marketingovej
komunikácie v Bratislave
www.akademiamedii.sk
Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií v Bratislave
www.bisla.sk
Dubnický technologický inštitút v Dubnici nad Váhom
www.dti.sk
Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta v Banskej Štiavnici
www.huaja.org
Paneurópska vysoká škola v Bratislave
www.paneurouni.com
Stredoeurópska vysoká škola v Skalici
www.sevs.sk
Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach
www.vsbm.sk
Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy v Bratislave
www.vsemvs.sk
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
www.vsdanubius.sk
Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
www.vsm.sk
Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia v Prešove
www.ismpo.sk
Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave
www.vssvalzbety.sk
ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY
Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika v Liptovskom
Mikuláši
www.aos.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
www.akademiapz.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
www.szu.sk
ZAHRANIČNÉ VYSOKÉ ŠKOLY
Institut Supérieur Spécialisé de la Mode, Mod’Spé Paris
www.modspeparisce.com
Hochschule Fresenius
www.hs-fresenius.sk
Univerzita Palackého v Olomouci
www.upol.cz
Staropolska Szkoła Wyższa w Kielcach
www.stsw.edu.pl
Vysoká škola mezinárodních a veřejných vztahů Praha
www.vip-vs.sk

Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na
území SR podľa právnych predpisov štátu ich sídla na základe udelenia
oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
SR. Práva a povinnosti študentov nie sú upravené slovenským zákonom
o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla.
O rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní
vydávaných v Slovenskej republike (vysokoškolský diplom, vysvedčenie
o štátnej skúške, dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako
v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí.
Slovenské vysoké školy môžu prijímať študentov len na
akreditované študijné programy, a to v 3 stupňoch:
1. stupeň – bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej
3 roky a najviac 4 roky.
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný
program, ktorý trvá najmenej 1 a najviac 3 roky

(niektoré študijné programy sa dajú študovať
len v spojenom bakalárskom a magisterskom štúdiu,
ktoré trvá 5 až 6 rokov).

3. stupeň – doktorandský študijný program, štandardná dĺžka
štúdia v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky,
v externej forme najviac 5 rokov.
Prijímanie na vysoké školy
Podmienky na prijatie stanovuje vysoká škola. Majú byť zverejnené na
webových stránkach fakúlt a vysokých škôl najneskôr do 20. septembra
alebo najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na
podanie prihlášok. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske
štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo
úplného stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú
absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške.
Uzávierka prihlášok (na predpísanom tlačive alebo v elektronickej
podobe) na bakalárske štúdium je spravidla koncom februára a koncom
marca. Pri študijných odboroch, na ktoré sa robia talentové prijímacie
skúšky, sú termíny prijímacieho konania skôr a prihlášky vysoké školy
prijímajú už od novembra. Školy môžu od uchádzačov vyberať poplatok
za podanie prihlášky.

Dni otvorených dverí
Väčšina vysokých škôl pripravuje pre záujemcov o štúdium Dni
otvorených dverí, na ktorých môžu získať bližšie informácie o škole,
štúdiu, prijímacom konaní, profile absolventa.
Informácie o ich konaní sú zverejňované na stránkach vysokých škôl/
fakúlt, na Portáli vysokých škôl www.portalvs.sk/sk/kalendar
alebo na portáli ZoznamŠkôl www.zoznamskol.eu.

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

Publikácia
Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
je zverejnená na:
www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie
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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
Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 1. december 2017

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných

technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím na európskych univerzitách v akademickom
roku 2017/2018 a budú pokračovať v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na univerzite v Európe
v akademickom roku 2018/2019. Výška štipendia je 7 000 EUR na akademický rok.
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe
Women Techmakers Scholars Program
Uzávierka: 1. december 2017

The Women Techmakers Scholars Program (niekdajšie Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou

Google) je určené ženám s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré sú študentkami (full-time student; part-time student)
bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických
odvetví na univerzite v Európe, Strednom východe alebo Afrike. Štipendium na akademický rok 2018/2019 je 7 000 EUR.
Bližšie informácie: https://www.womentechmakers.com/scholars
Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2018

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom

projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul,
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische

Hochschule Zürich).

Bližšie informácie: www.society-in-science.org/home.html
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Štipendiá a granty
Medzinárodný vyšehradský fond – štipendiá pre vysielaných štipendistov
Uzávierka: 31. január 2018
Medzinárodný vyšehradský fond bol založený na podporu akademických výmen s finančnou podporou pre občanov V4 (Poľsko,
Maďarsko, Česko a Slovensko). Štipendiá sú určené na magisterské štúdium, postgraduálne štúdium, doktorandské štúdium
a samostatný výskum. Súčasťou výberového konania je osobný pohovor v anglickom jazyku.

Out-going Scholarships sú určené pre študentov, doktorandov a absolventov magisterského štúdia pochádzajúcich z krajín V4
na štúdium na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej
Hore, Gruzínsku, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove. Štipendijný program je
otvorený pre všetky vedné odbory. Študijný/výskumný pobyt trvá 5 alebo 10 mesiacov.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
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/
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
UniCredit & Universities Foundation – štipendium Criveli Europe
Uzávierka: 15. november 2017
Štipendium Criveli Europe ponúka UniCredit & Universities Foundation mladým absolventom ekonómie, bankovníctva a financií
na absolvovanie doktorandských kurzov na akejkoľvek univerzite sveta v akademickom roku 2018/2019.
Bližšie informácie: http://www.unicreditanduniversities.eu/index.php/en/fellow/show/fellow_id/1
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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
Medzinárodný vyšehradský fond – vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2018

Intra-Visegrad Scholarships sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt počas
magisterského štúdia alebo doktorandom/postdoktorandom. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.
V čase podávania prihlášky musí mať uchádzač absolvované minimálne 4 semestre univerzitného štúdia s vynikajúcimi
študijnými výsledkami; teda 6 semestrov (ekvivalent bakalárskeho programu) v čase nástupu na pobyt.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január 2018 (Priority Application Deadline)
Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems –
AIPES) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na medzinárodný letný kurz v oblasti politickej ekonómie
v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2018 sa kurz uskutoční od 7. do 31. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes (admission › scholarship)

 ČÍNA – HONGKONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: od 1. do 4. decembra 2017 (podľa univerzity)
Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong
(uzávierka žiadostí: 1. december 2017), Hong Kong Baptist University (1. december 2017), Lingnan University (3. december
2017), The Chinese University of Hong Kong (1. december 2017), The Hong Kong Institute of Education (1. december 2017),
The Hong Kong Polytechnic University (1. december 2017), The Hong Kong University of Science and Technology (4. december
2017) a The University of Hong Kong (1. december 2017).
Bližšie informácie: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

 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.
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 FÍNSKO
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra pre absolventov a výskumníkov
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacom pred pobytom
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 absolventov a výskumníkov 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

 HOLANDSKO
Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
Uzávierka: 31. január 2018
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.
Bližšie informácie: https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/

 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
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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

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2017
Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu v rámci Visiting Professors Program uchádzať
o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmanovom vedeckom inštitúte (Weizmann Institute of Science). Pobyt sa uskutoční medzi
októbrom 2018 a septembrom 2019.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

 JAPONSKO
Slovanské výskumné centrum Hokkaidskej univerzity (SRC) – štipendiá na výskumné pobyty
Uzávierka: 29. november 2017

The Slavic Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity v Sappore v rámci Štipendijného programu pre zahraničných
návštevníkov (Foreign Visitors Fellowship Program) ponúka vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom 5- a 10-mesačné
výskumné pobyty v oblasti slovanistiky (štúdiá zamerané na krajiny východnej Európy a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu),
ktoré sa uskutočnia od 2. júla 2018 do 29. marca 2019.
Bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/index1.html
Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 15. január 2018

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom (obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom,

vedcom a úradníkom) so záujmom o Japonsko a spoluprácu Európskej únie s Japonskom z rôznych perspektív (obchod/prístup
na trh, otázky priemyselnej politiky, výskumu a vývoja atď.) možnosť absolvovať 6-mesačný výskumný pobyt v centre v Tokiu,
ktorý sa uskutoční od apríla do septembra 2018.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/other-activities/minerva-fellowship

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá LEAF na letnú školu (program TalentGuide 2018)
Uzávierka: 19. november 2017
Organizácia LEAF ponúka študentom 2. až 4. ročníka stredných škôl a gymnázií možnosť získať štipendium na výberovú
medzinárodnú letnú školu Global Scholars Program, African Leadership Academy. Program letnej školy je kombináciou
akademického vzdelávania a tréningov na rozvoj osobnosti a líderských zručností a je určený aktívnym študentom, ktorí chcú
zlepšovať svet okolo seba prostredníctvom podnikania alebo riešenia spoločenských problémov.
Bližšie informácie: http://prestudentov.leaf.sk/; https://www.talentguide.sk/
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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

 KÓREA
Štipendiá KAIST na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 27. november 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 22. marca 2018.
Bližšie informácie: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. október 2017 (Stáže R. Schumana), 15. november 2017 (prekladateľské stáže)
 Stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.
 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.
 Vzdelávacie prekladateľské stáže (1- až 3-mesačné)

Stáže sú určené mladým absolventom, ktorí pred termínom podávania prihlášok dokončili stredoškolské vzdelanie, ktoré
oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej úrovni. Musia mať vynikajúcu
znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť
ďalších dvoch úradných jazykov EÚ. Najneskôr v prvý deň stáže musí uchádzač dosiahnuť vek 18 rokov.
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, ktorí
ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste.
 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt

Štipendium je určené interným doktorandom, 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.
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 letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne)

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.
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 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
Medzinárodný vyšehradský fond – vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2018

Intra-Visegrad Scholarships sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt počas
magisterského štúdia alebo doktorandom/postdoktorandom. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.
V čase podávania prihlášky musí mať uchádzač absolvované minimálne 4 semestre univerzitného štúdia s vynikajúcimi
študijnými výsledkami; teda 6 semestrov (ekvivalent bakalárskeho programu) v čase nástupu na pobyt.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/

 NEMECKO
DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 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 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.
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Štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou
Uzávierka: 31. október 2017
Štipendium je určené germanistom (absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia), ktorí už majú skúsenosť
s vyučovaním nemčiny ako cudzieho jazyka. Pobyt sa uskutoční od 1. apríla 2018 do 31. júla 2018 na Pedagogickej vysokej
škole v Heidelbergu (PH Heidelberg; Pädagogische Hochschule Heidelberg – www.ph-heidelberg.de) alebo na Univerzite
v Lipsku (Universität Leipzig – www.uni-leipzig.de). Výber uchádzačov sa uskutoční formou osobného pohovoru v Bratislave
(pravdepodobne v januári).
Štipendiá 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

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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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
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 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/
Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá
Uzávierka: 31. január 2018

Herzog August Bibliothek ponúka čiastkové alebo plné štipendiá na 2- až 12-mesačné pobyty výskumných pracovníkov
zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov.

Bližšie informácie: www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html
Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. január 2018

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

 POĽSKO
Medzinárodný vyšehradský fond – vnútrovyšehradské štipendiá
Uzávierka: 31. január 2018

Intra-Visegrad Scholarships sú určené na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt počas
magisterského štúdia alebo doktorandom/postdoktorandom. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory.
V čase podávania prihlášky musí mať uchádzač absolvované minimálne 4 semestre univerzitného štúdia s vynikajúcimi
študijnými výsledkami; teda 6 semestrov (ekvivalent bakalárskeho programu) v čase nástupu na pobyt.
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/visegrad-scholarship-program/
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 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)

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/

 SINGAPUR
Program SINGA
Uzávierka: 1. január 2018 (na pobyty začínajúce sa v auguste 2018)

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

 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 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). Medzi ukončením bakalárskeho štúdia a začiatkom štipendijného pobytu nemôžu uplynúť viac ako
3 roky. Vyžaduje sa akceptačný list.
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 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 nemohli uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 3 roky. Uprednostnení budú
uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov.
 štipendium na doktorandské štúdium

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.

 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu
Uzávierka: 15. január 2018
Chiang Ching-kuova nadácia pre medzinárodnú akademickú výmenu (The Chiang Ching-kuo Foundation for International
Scholarly Exchange; CCKF) v rámci programu CCK Fellowships for Ph.D. Dissertations and Postdoctoral Research ponúka
doktorandom akreditovaných európskych univerzít štipendiá na dokončenie dizertačnej práce v oblasti čínskych štúdií a mladým
výskumníkov (do 5 rokov od získania titulu PhD), ktorí nemajú zamestnanie na plný úväzok, štipendiá na postgraduálnu stáž.
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/en/programs/european/DDPD

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne
Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku.
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci –
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na výskumný pobyt
Uzávierka: priebežne
Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku
a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov):
- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
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 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
Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky
Uzávierka: 31. január 2018
Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky

(Astronomy and Space Physics, Condensed Matter and Materials Physics, Energy, Particle Physics, Photonics, Physics and
Life Sciences, Nuclear and Plasma Physics) na 3,5-ročné doktorandské štúdium v Škótsku na niektorej z 8 univerzít združenia
(Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Heriot-Watt, St. Andrews, Strathclyde, University of the West of Scotland).
Bližšie informácie: http://apply.supa.ac.uk/

 USA
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/
Štipendiá LEAF na letné školy (program TalentGuide 2018)
Uzávierka: 19. november 2017
Organizácia LEAF ponúka študentom 2. až 4. ročníka stredných škôl a gymnázií možnosť získať štipendium na výberové
medzinárodné letné školy:
- Yale Young Global Scholars na Yale University v Connecticute,
- Leadership Seminar alebo Summer Scholars programy na University of Notre Dame v Indiane,
- A week in business v San Franciscu.
Bližšie informácie: http://prestudentov.leaf.sk/; https://www.talentguide.sk/
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V skratke
 DEŇ AKADEMICKEJ MOBILITY A INTERNACIONALIZÁCIE VI
SAIA, n. o., organizuje v rámci programov, ktoré zabezpečuje v rámci zmlúv s Ministerstvom školstva, vedy,
výskumu a športu SR, Európskou komisiou a s ďalšími partnerskými organizáciami Deň akademickej mobility
a internacionalizácie. Podujatie sa uskutoční 30. novembra 2017 v Bratislave.
Cieľom podujatia je poskytnúť pracovníkom vysokých škôl a výskumných organizácií, ktorí sa profesionálne venujú
medzinárodnej spolupráci a internacionalizácii svojich inštitúcií, aktuálne informácie z tejto oblasti zo Slovenska
a zo zahraničia, ako aj vytvoriť priestor pre diskusiu o aktuálnych problémoch, výzvach a umožniť vzájomné
zdieľanie dobrej praxe. Šiesty ročník podujatia sa zameriava najmä na oblasť rozvoja internacionalizácie na domácej
pôde. Taktiež sú súčasťou podujatia aj workshopy zamerané na vzájomnú výmenu skúseností a inšpiráciu v rôznych
aspektoch dotýkajúcich sa medzinárodnej mobility a jej kvality.
Prihlasovanie je on-line do 22. novembra 2017 (resp. do naplnenia kapacity).
Bližšie informácie: https://www.saia.sk/sk/konferencie/damai6/
Registrácia: https://www.saia.sk/sk/konferencie/damai6/prihlaska-na-konferenciu-damai-vi-(online-formular)

 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/

 SÚŤAŽ ECONOMICUS 2017
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, vyhlásila súťaž vedeckých prác v oblasti
ekonomických vied Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Súťaž je spojená s ocenením za
najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)
uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.
Do súťaže možno do 31. januára 2018 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2017. Svoje odborné práce môžu prihlásiť
mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách
ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách (veková
hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce).
Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/

 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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 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 Seminár „Raising perspectives for talented researchers by institutions implementing the Human

Resources Strategy for Researchers“
24. október 2017, Brusel, Belgicko
Seminár pre inštitúcie implementujúce princípy Charty výskumných pracovníkov a Kódexu správania pre nábor
výskumných pracovníkov (C&C) prostredníctvom Stratégie ľudských zdrojov pre výskumníkov (HRS4R) je určený
všetkým, ktorí uvažujú o zapojení sa do projektov v rámci rámcového programu Horizon2020. Účasť na seminári
je bezplatná, účastníci si však hradia výdavky spojené s cestou a ubytovaním z vlastných prostriedkov.
Bližšie informácie: https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/seminar-charta-kodex-brusel

 Strategický členský míting euroCRIS: Výskumné informácie a otvorená veda (Research Information
and Open Science).
20. – 22. november 2017, Bratislava, Slovensko
Pravidelný strategický členský míting medzinárodnej organizácie pre výskumné informácie euroCRIS je určený
zástupcom univerzít, ústavov SAV a iných organizácií výskumu a vývoja, manažérom vedy a výskumu, zástupcom
ústredných orgánov štátnej správy, poskytovateľom grantov a odborníkom z oblasti IKT, ktorí sa problematike
výskumných informácií venujú.
Bližšie informácie: http://www.eurocris.org/activities/membership-meetings/bratislava-strategic-membershipmeeting-november-2017
Registrácia (bezplatná aj pre nečlenov euroCRIS zo Slovenska): https://en.xing-events.com/DOONQKP

 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

 Seminár „Implementation of the Human Resources Strategy for Researchers at Slovak Research
Institutions“
29. november 2017, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://www.euraxess.sk/en/main/news-a-events/ws-hrs4r-implementation/

 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.

 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/

 StudyFest 2017, Slovensko

11. november 2017 – Bratislava, 12. november 2017 – Košice
Bližšie informácie: www.studyfest.sk

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

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
23. – 26. november 2017, Salzburg, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at
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