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PRACOVNÉ POBYTY A STÁŽE V ZAHRANIČÍ

Stáže, praxe, tréningové programy a rôzne pracovné 
pobyty (najčastejšie označované ako internshipy) umožňujú 
študentom či absolventom získať pracovné skúsenosti  
v oblasti, ktorú študujú/študovali, a môžu pre nich byť prínosom 
pri získaní práce, keďže zamestnávatelia často uprednostňujú 
uchádzačov s nejakou praxou. 

Jednou z možností, ako takúto prax získať, sú pre študentov 
napríklad pracovné stáže v rámci programu Európskej únie 
Erasmus+ alebo stáže v rámci programov študentskej 
organizácie AIESEC. 
Študenti majú možnosť absolvovať vo viacerých krajinách aj 
programy typu „work & travel“/„pracuj a cestuj“.  
Spravidla ide o 4-mesačné pobyty (3 mesiace účastník 
programu pracuje a mesiac cestuje po krajine a spoznáva 
ju). Väčšinou však ide o pracovné miesta, ktoré nesúvisia so 
študovaným odborom. Aj na Slovensku pôsobí viacero agentúr, 
ktoré takéto pobyty sprostredkovávajú, najčastejšie do USA, 
Kanady či Austrálie.  

Mnohé, najmä veľké a nadnárodné spoločnosti, majú vlastné 
programy, v rámci ktorých umožňujú absolvovať prax/stáž 
na svojich pracoviskách (považované aj za „testovanie“ 
potenciálnych zamestnancov) a trainee programy pre 
absolventov. Informácie spravidla zverejňujú na svojich 
webových stránkach a stránkach personálnych a poradenských 
agentúr, ktoré sa zameriavajú na poskytovanie pracovného 
servisu. V takýchto prípadoch však môže ísť aj o neplatené 
pozície.

SAIA poskytuje najmä informácie o študijných a výskumných pobytoch v zahraničí.  
Študenti, najmä končiacich ročníkov, často hľadajú v SAIA aj informácie o práci a o pobytoch 
zameraných na získanie pracovných skúseností (stáže, praxe, tréningové programy...). 
 Aj preto sme sa rozhodli v tomto bulletine zhrnúť základné informácie o takýchto pobytoch. 
O niektorých, pravidelne sa opakujúcich, informuje SAIA v publikácii Štipendiá a granty, 
ktorú vydáva v júni a aktualizovanú verziu v decembri (napríklad stáže v nemeckom 
spolkovom sneme či v NATO alebo iných organizáciách). 

Ponuky pre výskumných pracovníkov zverejňuje mobilitný portál 
EURAXESS – Researchers in Motion (https://euraxess.ec.europa.eu/
jobs/search). Servisné centrá Euraxess poskytujú bezplatné informácie  
a poradenstvo výskumníkom, ktorí uvažujú o výskumnom pobyte  
v zahraničí, aj organizáciám, ktoré majú záujem prijať na svoje 
pracovisko zahraničných výskumníkov. Bližšie informácie na národnom 
portáli www.euraxess.sk. 

Pracovné dovolenky/working holiday
Program umožňuje slovenským občanom spravidla vo veku od 18 
do 30 až 35 rokov 1-ročný pobyt v krajine, s ktorou má Slovensko 
podpísanú zmluvu o pracovných dovolenkách/mobilite mladých. 
Počas tohto pobytu môžu v krajine študovať, cestovať a pracovať. 
V súčasnosti má Slovensko podpísané dohody/memorandá 
o pracovných dovolenkách/mobilite mladých s Austráliou, 
Japonskom, Kanadou, Novým Zélandom a Taiwanom. Dohody 
spravidla stanovujú aj ročnú kvótu (napríklad pre Nový Zéland je 
to 100 osôb, a táto kvóta je naplnená niekoľko minút po otvorení 
systému – tento rok  
to bude 2. mája).

Bližšie informácie o pracovných dovolenkách:
Ústredie práce, sociálnych vecí a rodiny SR www.upsvar.sk 
Austrália:

http://germany.embassy.gov.au/beln/work_and_holiday.html
http://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-

Japonsko: 
www.sk.emb-japan.go.jp

Kanada: 
https://www.canada.ca/en/immigration-refugees-citizenship/
services/work-canada/iec.html

Nový Zéland: 
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-
a-visa/about-visa/slovakia-working-holiday-visa

Taiwan: 
https://www.boca.gov.tw/cp-153-382-30a10-2.html
http://www.youthtaiwan.net/WorkingHolidayen/

V tomto vydaní Bulletinu SAIA tiež nájdete odkazy na webové 
stránky, na ktorých je možné vyhľadávať pracovné ponuky typu 
stáž, prax, internship (určené pre vysokoškolských študentov  
a absolventov). Na týchto stránkach sú spravidla aj informácie, 
ako sa uchádzať o pracovné ponuky, rady a tipy, či príbehy  
a postrehy ľudí, ktorí takéto pobyty absolvovali. 
Upozorníme aj na niektoré pracovné stáže na Slovensku.

a granty

SLOVENSKÁ  
AKADEMICKÁ  
INFORMAČNÁ  
AGENTÚRASAIA, n. o.
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Štipendiá
Upozornenie: 
Z názvu štipendia, ktoré administruje SAIA, sa prekliknete do databázy štipendií a grantov, kde sú zverejnené bližšie informácie.  
Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti, v ponuke je ikona

Podaj žiadosť

2. aktualizované vydanie

https://www.saia.sk/sk/main/bulletin-saia-a-ine-publikacie/
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search
http://www.upsvar.sk/buxus/generate_page.php?page_id=467839
http://www.homeaffairs.gov.au/Trav/Visa-1/462-
http://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000299.html
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Rôzne stáže či tréningové programy môžu záujemcovia vyhľadávať na 
portáli http://erasmusintern.org/, ktorý je projektom organizácie ESN 
(Erasmus Student Network – http://esn.org/). 
Príležitosť naučiť sa niečo od skúsených podnikateľov z iných 
krajín, ktorí prevádzkujú malé podniky, dáva novým alebo nádejným 
podnikateľom cezhraničný výmenný program Erasmus pre mladých 
podnikateľov/Erasmus for Young Entrepreneurs. Výmena skúseností sa 
uskutočňuje počas pobytu u skúseného podnikateľa. Pobyt je čiastočne 
financovaný EÚ. Bližšie informácie: www.erasmus-entrepreneurs.eu.

Do nasledujúceho prehľadu sme zaradili stručné informácie o programoch stáží, ako aj o študijných pobytoch, ktorých súčasťou je 
bsolvovanie pracovnej stáže. Na úvod sme zaradili programy, ktoré umožňujú absolvovanie stáže vo viacerých krajinách. 

Stáže prostredníctvom študentskej organizácie AIESEC,  
bližšie informácie: www.aiesec.sk
Global Talent (platená stáž) umožňuje mladým ľuďom získať skúsenosti pre ich budúcu 
kariéru prácou v medzinárodnom prostredí v malých a stredných podnikoch, nadnárodných 
korporáciách či neziskových organizáciách prostredníctvom stáží, ktoré trvajú 6 až 78 týždňov.
Global Talent Entrepreneur (neplatená stáž) poskytuje mladým ľuďom príležitosť 
pracovať 6 až 12 týždňov v start-upoch. 

Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+
Pracovné stáže Erasmus+, bližšie informácie: www.erasmusplus.sk/index.php?sw=737
Stáž je obdobím odbornej prípravy v zahraničnej krajine zapojenej do programu Erasmus+, zohľadňujúce potreby študenta 
pri získavaní a využívaní vedomostí, zručností, pracovných skúseností a kvalifikácií z hľadiska osobného rozvoja a jeho odboru 
štúdia. Môže trvať 2 až 12 mesiacov. Cieľom pracovnej stáže je podporiť osobný a profesionálny rozvoj študentov, ich schopnosť 
zamestnať a uplatniť sa na európskom trhu práce, ako aj spoznanie hospodárskych, kultúrnych a sociálnych aspektov fungovania 
ich hostiteľských zahraničných krajín. Môže ísť o študentskú stáž (počas vysokoškolského štúdia) alebo absolventskú stáž (po 
ukončení štúdia). Na vyhľadanie vhodného podniku na stáž vo všetkých odboroch je možné využiť databázu Erasmusintern  
(http://erasmusintern.org), na vyhľadávanie škôl, ktoré ponúkajú stáže študentom/absolventom učiteľských odborov (učitelia, 
jazykoví asistenti) databázu School Education Gateway (www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools/mobility.cfm). 
Študenti a absolventi slovenských vysokých škôl sa o možnostiach stáže v tomto programe môžu informovať na zahraničných 
oddeleniach svojich domácich vysokých škôl, resp. fakúlt.

Spoločné výskumné centrum Európskej komisie, bližšie informácie: https://ec.europa.eu/jrc/ 
Spoločné výskumné centrum Európskej komisie (Joint Research Centre of the European Commission – JRC) so sídlom  
v Bruseli je referenčné vedeckovýskumné centrum Európskej únie a je integrálnou súčasťou Európskej komisie.  
JRC má 7 vedeckých inštitútov, ktoré sa nachádzajú v piatich krajinách (v Belgicku, Nemecku, Taliansku, Holandsku a Španielsku), 
so širokou škálou laboratórií a unikátnych výskumných zariadení. V rámci JRC sú vytvorené rôzne schémy na spoluprácu  
s výskumníkmi. Okrem trvalého pracovného pomeru, o ktorom nájdete viac informácií na web stránke centra v časti Jobs, je možné 
získať niektorú z pozícií v rámci dočasných schém, medzi ktorými je aj možnosť stáže v JRC.

Pomôckou pre záujemcov o prácu v zahraničí v rámci Európskej 
únie je EURES – Európsky portál pre pracovnú mobilitu https://
ec.europa.eu/eures/public/sk/homepage a národný portál  
www.eures.sk. Na portáli je možné v rámci pracovných 
príležitostí vyhľadávať aj stáže. Zdrojom informácií pre 
záujemcov o prácu môže byť aj Internetový sprievodca trhom 
práce – www.istp.sk alebo rôzne veľtrhy, výstavy a informačné 
dni zamerané na prezentáciu pracovných príležitostí, ako sú 
ProfesiaDays (28. februára a 1. marca 2018 v Bratislave, 
www.profesiadays.sk), iKariéra Dni príležitostí (https://
dniprilezitosti.sk/), ktoré organizuje na jar a na jeseň študentská 
organizácia IAESTE (The International Association for the 
Exchange of Students for Technical Experience) na univerzitnej 
pôde (13. a 14. marca 2018 v Košiciach, 20. a 21. marca 2018  
v Žiline a 10. a 11. apríla 2018 v Bratislave; na jeseň spravidla  
v novembri), alebo burzy práce, ktoré organizuje Ústredie 
práce, sociálnych vecí a rodiny (www.upsvar.sk).

Užitočné tipy ako si nájsť stáž a na čo pred stážou nezabudnúť, 
záujemcovia nájdu na stránke organizácie WorkSpace Europe, konzorcia 
slovenských vysokých škôl pre zahraničné pracovné stáže Erasmus+ 
www.workspaceeurope.sk, užitočné rady a príbehy stážistov sú 
zverejnené na stránke www.stazista.sk.

http://erasmusintern.org/
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools/mobility.cfm
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Program stáží Európskej únie pre mladých diplomatov/Junior Professional in Delegation (JPD), bližšie informácie:
https://eeas.europa.eu/headquarters/headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegation-jpd_en 
Európska služba pre vonkajšiu činnosť/European External Action Service (EEAS) a Európska komisia vypisujú každé dva roky 
program stáži na dvojročné obdobie. Výzva na obdobie 2019/2021 bude zverejnená v januári 2019.

Organizácia Spojených národov (OSN), bližšie informácie: https://careers.un.org/
Svetová organizácia ponúka vysokoškolským študentom a absolventom 2- až 6-mesačné internshipy na svojich pracoviskách v New 
Yorku (USA), Ženeve (Švajčiarsko), Viedni (Rakúsko), Nairobi (Keňa), Adis Abebe (Etiópia), Bangkoku (Thajsko), Bejrúte (Libanon)  
a Santiagu (Čile).

Svetová banka (World Bank), uzávierka: 31. január 2018 (Summer World Bank Internship), bližšie informácie:  
www.worldbank.org/en/about/careers/programs-and-internships/internship
Svetová banka ponúka internshipy študentom zapísaným na magisterské štúdium (ukončený prvý rok štúdia) a doktorandské 
štúdium v oblastiach ekonómia, financie, ľudský rozvoj (verejné zdravie, vzdelávanie, výživa, populácia), sociálne vedy 
(antropológia, sociológia), poľnohospodárstvo, životné prostredie, rozvoj súkromného sektora a ďalšie súvisiace oblasti.  
Vyžaduje sa znalosť anglického jazyka, výhodou je znalosť ďalších jazykov ako francúzština, španielčina, ruština, arabčina, 
portugalčina a čínština. Internshipy sa konajú v dvoch termínoch – letnom a zimnom.

Grantový program Študenti do sveta, uzávierka: 13. apríl 2018, bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
Grantový program Nadácie Tatra banky podporuje aj účasť na pracovných stážach v zahraničí.

BELGICKO
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 a ruského 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.

FRANCÚZSKO
Odborné štipendiá pre pracovníkov v oblasti kultúry a umenia, uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: 
www.maisondesculturesdumonde.org
Stáže „Courants du Monde“, individuálne a skupinové stáže v oblasti kultúrneho manažmentu a umenia, 2 – 3 týždne (jeseň), 
podmienkou je dobrá znalosť francúzskeho jazyka.

HOLANDSKO
Medzinárodný trestný súd v Haagu, bližšie informácie: www.icc-cpi.int/jobs/Pages/internships-and-Visiting-Professionals.aspx 
Medzinárodný trestný súd (International Criminal Court – ICC, Cour Pénale Internationale – CPI) v Haagu pravidelne ponúka stáže  
v niektorom z orgánov súdu. Ponuky zverejňuje na svojom portáli. 

Juniper Network Scholarship pre študentky STEM, uzávierka: 26. január 2018, bližšie informácie: www.iie.org/en/
Programs/WeTech/STEM-Scholarships-for-Women/Juniper-Networks-Scholarship-and-Internship/Europe
Inštitút pre medzinárodné vzdelávanie (IIE) a WeTech (Women Enhancing Technology) v spolupráci so spoločnosťou Juniper 
Networks ponúkajú štipendijný pobyt v Amsterdame spojený so stážou v kancelárii Juniper Networks. O štipendium sa môžu 
uchádzať študentky technických smerov označované ako STEM (Science, Technology, Engineering and Math).

JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov, uzávierka: 20. január (každoročne),  
bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0
Program je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami. Študentovi je poskytnutý 
bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa realizuje od septembra do augusta a skladá sa z týždňového seminára  
o Japonsku, 4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu 
uchádzať študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo, 
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia.

LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente, 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.  
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Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl, uzávierka: 15. február, 15. máj, 15. august, 15. november
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, 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.  Uchádzači musia mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej 
únie alebo úradného jazyka kandidátskej krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov EÚ.
Vzdelávacie prekladateľské stáže, uzávierka: 15. február, 15. máj, 15. august a 15. november
Vzdelávacie prekladateľské stáže (1- až 3-mesačné) 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. Uchádzači musia mať vynikajúcu znalosť jedného z úradných jazykov Európskej únie alebo úradného jazyka kandidátskej 
krajiny, ako aj výbornú znalosť ďalších dvoch úradných jazykov EÚ. 

NEMECKO
Medzinárodné stáže v parlamente, uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.bundestag.de/ips
Nemecký spolkový snem (Bundestag) v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne  
a Technickou univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s ukončeným 
vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy s výbornou znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený 
mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj  
o politickom rozhodovacom systéme v Spolkovej republike Nemecko. Štipendium zahŕňa 500 eur/mesiac, zdravotné a úrazové 
poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné (v prípade vlastného ubytovania príspevok vo výške 300 eur/
mesiac), náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené. 

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE, uzávierka: 31. august 2018 (prihlasovanie sa začne  
1. mája 2018), bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html 
MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie (Deutsche 
Bundesstiftung Umwelt – www.dbu.de/stipendien_international). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne  
2. stupňa) so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až 12-mesačné pobyty 
na odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne organizácie, úrady a pod.); začína sa 3- až 
4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny. 

Štipendiá Bayerových nadácií pre študentov a mladých výskumníkov, uzávierka: 18. júl 2018, bližšie informácie: 
www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
Bayerove nadácie ponúkajú v rámci projektu Sciences for a better Life štipendiá na štúdium, výskum a prax študentom a mladým 
výskumníkom z oblasti prírodných a lekárskych vied, ktorí nemajú viac ako dva roky pracovných skúseností. Štipendium Kurta 
Hansena je určené študentom učiteľstva biológie a chémie (do úrovne magisterského štúdia) na študijné projekty, stáže, letné  
a postgraduálne kurzy; štipendium Hermanna Strengera je určené študentom a mladým odborníkom neakademických povolaní 
na projekty, stáže, doplnkové kurzy.

POĽSKO
Nadácia Krzysztofa Skubiszewského, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.skubi.net/fundacja.html

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego ponúka štipendium na ročnú stáž a grant na dvojmesačnú stáž na 
Varšavskej univerzite alebo inej poľskej univerzite so zameraním na právo, politické vedy a súčasnú históriu.

ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN), uzávierka: spravidla v marci a v septembri, bližšie 
informácie: www.cern.ch, https://hr-dept.web.cern.ch/hr-dept/, https://ert.cern.ch

The Scientific and Corresponding Associates Programme 
Štipendium je určené skúseným výskumným pracovníkom a vysokoškolským učiteľov so zameraním fyzika elementárnych častíc 
(experimentálna, teoretická), aplikované vedy, elektronika, technické vedy, programovanie.
1. The Scientific Associates Programme – pre skúsených a uznávaných vedeckých pracovníkov, zameraný na využitie 
výskumného vybavenia v definovaných oblastiach výskumu, maximálne na 1 rok, výnimočne maximálne na 2 roky. Opätovne môže 
byť pozícia udelená najskôr 5 rokov po ukončení predchádzajúceho pobytu. Pracovníci musia byť počas stáže naďalej zamestnaní  
a poberať mzdu (resp. podstatnú časť zo mzdy) od svojho domáceho zamestnávateľa, CERN poskytuje len finančnú výpomoc.
2. Corresponding Associates Programme – pre výskumných pracovníkov a vysokoškolských učiteľov, program zameraný na 
aktualizáciu vedomostí a zručností v časticovej fyzike a súvisiacich disciplínach, na maximálne 6 mesiacov. Pracovníci musia byť 
počas stáže naďalej zamestnaní a poberať mzdu (resp. jej podstatnú časť) od svojho domáceho zamestnávateľa, CERN poskytuje 
financie len na pobytové náklady. 

http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
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USA

Letná škola spojená so stážou, uzávierka: 22. január 2018, bližšie informácie: www.dcinternships.org;  
www.friendsofslovakia.org; https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=369
The Fund for American Studies (TFAS) spoločne s Friends of Slovakia (FOS) poskytne 5 slovenským študentom štipendiá na 
2-mesačnú letnú odbornú školu vo Washingtone DC na prestížnej George Mason University, ktorá je spojená so stážou  
v rôznych firmách, organizáciách alebo verejných inštitúciách. Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí plánujú pôsobiť  
v podnikateľskom sektore, žurnalistike alebo dobrovoľníctve. Dôležitou podmienkou získania finančnej podpory je vynikajúca 
znalosť anglického jazyka. 

Pracovné stáže na Slovensku

Mnohé, najmä veľké a nadnárodné spoločnosti, ako banky, automobilky či obchodné reťazce, ktoré pôsobia na Slovensku, majú 
vlastné programy, v rámci ktorých umožňujú vysokoškolákom absolvovať prax/stáž na svojich pracoviskách (považované aj za 
„testovanie“ potenciálnych zamestnancov) či už počas akademického roka alebo počas letných prázdnin, ale aj trainee programy, 
v rámci ktorých ponúkajú absolventom vysokých škôl ročnú až dvojročnú pracovnú príležitosť. Niektoré spoločnosti ponúkajú 
otvorené programy (stanovujú odbor, ktorý musí záujemca študovať), niektoré spoločnosti spolupracujú s konkrétnymi vysokými 
školami (prihlásiť sa môže iba študent danej školy), prípadne absolvovanie praxe je podmienkou štipendia (Štipendijný program 
Kia Motors Slovakia – http://www.kia.sk/sk/kariera/studenti/stipendia-pre-studentov-vs)
Informácie o týchto programoch zverejňujú najčastejšie na svojich webových stránkach, spravidla v sekcii Kariéra, Zamestnanie, 
na portáloch personálnych agentúr. Vyhľadávať sa dajú na internete, vo vyhľadávači stačí zadať kľúčové slová stáž, internship 
či trainee. Spravidla ponuka stanovuje požiadavky, ktoré musí uchádzač spĺňať a termín podania prihlášky (najmä pri letných 
programoch a programoch viazaných na akademický rok). Niektoré spoločnosti prijímajú prihlášky priebežne.
Stáže vysokoškolákom vo veku do 26 rokov s veľmi dobrými aktívnymi znalosťami anglického alebo francúzskeho jazyka (znalosť 
ďalších cudzích jazykov je vítaná) ponúka napríklad aj Národná rada SR (www.nrsr.sk). Aktuálna uzávierka je 1. máj 2018.
Krátkodobé stáže ponúka aj Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (www.mzv.sk/ministerstvo/
kariera_a_pracovne_ponuky-kratkodobe_studentske_staze)

Niektoré ponuky stáží a trainee programov spoločností, ktoré pôsobia na Slovensku:

Tatra banka: https://kariera.tatrabanka.sk/sk/hlavna-stranka/trainee-programy.html
Slovenská sporiteľňa: www.slsp.sk/sk/kariera/studenti
Poštová banka: www.postovabanka.sk/trainee/
Volkswagen Slovakia: http://www.trainee-vw.sk/trainee/
PSA Peugeot Citroën Slovakia: www.psa-slovakia.sk/kariera/volne-pozicie/trainee-program-pre-absolventov-vysokych-skol.
html?page_id=1687; www.psa-slovakia.sk/kariera/pre-studentov.html?page_id=610
Tesco: www.tesco-graduates.sk/graduate-program/o-programe
Billa: www.billa.sk/Kariéra/Trainee_program/Trainee_program/dd_bi_subpage.aspx
Lidl: http://kariera.lidl.sk/sk/spolupraca-s-vysokymi-skolami-1422.htm; http://kariera.lidl.sk/sk/trainee-program-1373.htm
Kaufland: https://zamestnavatel.kaufland.sk/content/kaufland_arbeitgeber/sk/home/studenti_absolventi/kaufland_trainee_
program.html
Innovatrics: https://careers.innovatrics.com/sk/workoffer/staz/
Lekárne Dr.Max: www.drmax.sk/kariera-drmax/informacie-pre-studentov/trainee-program/
Západoslovenská energetika (ZSE): www.skupinazse.sk/sk/Kariera/Trainee-program; www.skupinazse.sk/sk/Kariera/Pre-
studentov-a-skoly/Odborne-praxe-a-staze
U. S. Steel Košice: www.usske.sk/sk/spolupraca/studenti/letna-staz
Slovenský plynárenský priemysel (SPP): www.spp.sk/sk/vsetky-segmenty/o-spp/kariera/graduate-program/

Zaujímavé webové stránky

www.istp.sk – Internetový sprievodca trhom práce 
www.eures.sk – portál pre pracovnú mobilitu 
www.workspaceeurope.sk – portál konzorcia slovenských vysokých škôl pre zahraničné pracovné stáže Erasmus+ 
www.stazista.sk – užitočné rady a príbehy stážistov 
http://erasmusintern.org/ – vyhľadávanie pracovných stáží Erasmus+
www.euraxess.sk – národný mobilitný portál pre výskumných pracovníkov
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/search – mobilitný portál EURAXESS – Researchers in Motion

http://www.nrsr.sk/web/?sid=nrsr/kancelaria/staz
http://www.workspaceeurope.sk/studenti/uzitocne-info/180-tipy-ako-si-najst-staz-a-naco-vsetko-pred-stazou-nezabudnut
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy 
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné 
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené 
otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.  
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.  
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to 
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,  
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2018 on-line na www.stipendia.sk (pobyty počas akademického roka 2018/2019) 

 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

Medzinárodný vyšehradský fond – Vyšehradské štipendiá 
Uzávierka: 15. marec 2018

Visegrad scholarships sú určené pre študentov magisterského a post-magisterského štúdia a výskumníkov pochádzajúcich  
z krajín V4 (Poľsko, Maďarsko, Česko a Slovensko) na štúdium a výskum na akreditovaných univerzitách v krajinách V4  
a 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. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship

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/

Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)

 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 Európskej molekulárno-biologickej 
konferencie (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

http://www.granty.saia.sk
http://www.granty.saia.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=682
www.stipendia.sk
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
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 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

 BELGICKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 22. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk 

 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne 
Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho 
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka. 

 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli),  
    3 týždne 

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa 
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.

 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne  
Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.  

Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2018 

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (Flámsko) na maximálne 6 mesiacov. Cieľom pobytu je 
výskum v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty. 
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/114-scholarship-fund-research 

 BIELORUSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 15. marec 2017 on-line na www.granty.saia.sk 

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

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt    
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

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

 BULHARSKO 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 6. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk 

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)  
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
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 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt   
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk 
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz bulharského jazyka    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení 
môžu byť študenti slovanských jazykov.

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 
Uzávierka: 15. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk

 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)  
Štipendium je určené študentom slovenských verejných vysokých škôl 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre)  
a 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)      
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom.

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 31. január 2018 (Literary Residency Program), 15. február 2018 (Visual & Sound Arts; Performing Arts)

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4. 
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného  
     a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace. 
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre 
     individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty  
     s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii. 
 Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt na 6 týždňov alebo 

na 3 mesiace je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, 
publicistom a žurnalistom.

Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/

AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 31. január 2018 (Priority Application Deadline), 16. apríl 2018

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)

Akadémia vied Českej republiky – Fellowship Josefa Dobrovského
Uzávierka: 28. február 2018

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
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 ČÍNA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva 
Uzávierka: 8. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk 

 ročný študijný pobyt    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou. 

 ročný študijný pobyt pre študentov medicíny
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky 
alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou.  

 ročný výskumný pobyt    
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 9. apríl 2018

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

 DÁNSKO
Štipendiá dánskej vlády na letné kurzy dánskeho jazyka 
Uzávierka: 1. marec 2018

Danish Summer Language Scholarships sú určené študentom bakalárskeho, magisterského a doktorandského štúdia, ktorí 
sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku. Kurzy sú 3-týždňové a konajú sa v mesiacoch júl a august. V roku 2018 bude 
udelených 206 štipendií.
Bližšie informácie: https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-
programme/danish-summer-language-scholarships/who-can-apply-for-a-danish-summer-language-scholarship

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 7. marec 2018 (okrem krátkodobého vedeckého pobytu, ktorý má uzávierku priebežne, 5 mesiacov pred začatím 
pobytu) on-line na www.granty.saia.sk

 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky. 
Vyžaduje sa akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky).

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list 
(nepredkladajú študenti arabistiky). 

 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého 
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list. 

 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/
https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/who-can-apply-for-a-danish-summer-language-scholarship
https://ufm.dk/en/education/programmes-supporting-cooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme/danish-summer-language-scholarships/who-can-apply-for-a-danish-summer-language-scholarship
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
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 ESTÓNSKO 
Štipendijný program Estophilus 
Uzávierka: 1. marec 2018 

Nadácia Archimedes ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia a postdoktorandom, štipendium 
na napísanie výskumnej práce s témou súvisiacou s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie takejto práce. 
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

 FÍNSKO 
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra pre absolventov a výskumníkov
Uzávierka: priebežne, minimálne 2 mesiace pred začiatkom plánovaného pobytu

Štipendium, ktoré administruje Fínska národná rada pre vzdelávanie (EDUFI), je určené na 1- až 4-týždňový pobyt. Uchádzať sa 
môžu absolventi a výskumníci v oblasti fínskeho jazyka.
Bližšie informácie: http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships

EDUFI Fellowships
Uzávierka: 5 mesiacov pred plánovaným pobytom

Štipendium je určené doktorandom a výskumníkom na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou programu sú 
študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť doktorát (alebo dvojitý doktorát) na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej 
národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva fínska univerzita.
Bližšie informácie: http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships

 FRANCÚZSKO 
Štipendiá francúzskej vlády na akademický rok 2018/2019
Uzávierka: 28. február 2018

Francúzska vláda ponúka občanom SR na akademický rok 2018/2019 možnosť uchádzať sa o niekoľko typov štipendií.
 Master 2 

10-mesačné štipendium je určené pre štvrtákov, piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl na absolvovanie 
druhého roku magisterského štúdia. Štipendijný pobyt môže smerovať k získaniu diplomu Master professionnel (štúdium 
zahŕňa výučbu a odbornú prax a má profesijné zameranie) alebo Master recherche (štúdium zahŕňa teoretické vzdelávanie  
a končí sa obhajobou diplomovej práce; predpokladá sa pokračovanie v doktorandskom štúdiu). 

 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov
Študijný pobyt (1- až 3-mesačný) odborného zamerania musí byť pre záujemcu opodstatnený, napríklad si chce osvojiť vo 
Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku, 
vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Uchádzať sa môžu 
študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium.
Záujemcovia o vedecké štipendium nemusia ovládať francúzsky jazyk, ak to francúzske pracovisko akceptuje. 

 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov)
 kofinancované štipendiá – sú určené študentom, ktorým finančná situácia umožňuje spolupodieľanie sa na financovaní

študijného pobytu. Uchádzač získa štatút štipendistu a získa nárok na zdravotné poistenie (zdravotné + úrazové, 
zodpovednosť za škody, repatriácia), oslobodenie od zápisného, štipendium, na ktorého výške sa finančne spolupodieľajú 
(uchádzač musí preukázať zdroje vo výške 390 – 430 eur mesačne počas celej dĺžky štúdia). 
Štipendium je možné získať na absolvovanie:

- bakalárskeho štúdia: prvý, druhý a tretí rok bakalára (L1, L2 a L3), ktorý môže zahŕňať povinnú prax
- prvý rok magisterského štúdia (M1): ročný študijný pobyt, po ktorom môžu študenti získať fr. diplom „maîtrise“ 
alebo Master 1 (úroveň 4. ročníka vysokoškolského štúdia na Slovensku)
- druhý rok magisterského štúdia (profesijné zameranie) M2: ročný študijný pobyt s povinnou praxou (diplom 
zodpovedá slovenskému magisterskému alebo inžinierskemu diplomu), 
- druhý rok magisterského štúdia (vedecké zameranie – príprava na doktorát) M2: ročný študijný pobyt, 
väčšinou bez odbornej stáže, diplomová práca a obhajoba – pre uchádzačov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na úrovni  
3. cyklu – doktorát.

Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/.

http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships
http://www.studyinfinland.fi/tuition_fees_and_scholarships/edufi_scholarships/edufi_fellowships
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
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LE STUDIUM – štipendiá pre výskumných pracovníkov 
Uzávierka: 8. február 2018

Regionálna agentúra Le Studium so sídlom v Orléans ponúka v rámci postdoktorandského štipendijného programu Smart Loire 
Valley postdoctoral fellowship programme štipendiá pre výskumných pracovníkov na 1-ročné výskumné pobyty vo francúzskom 
regióne Centre-Val de Loire. Le Studium poskytuje výskumným pracovníkom štipendiá a hradí náklady za ubytovanie, postará sa 
aj o logistické a administratívne aspekty spojené s pobytom (zdravotné a sociálne poistenie, škola pre deti a pod.). 
Bližšie informácie: www.lestudium-ias.com; www.lestudium-ias.com/sites/default/files/public/guidelines_campaign_2018_2.pdf

Národné stredisko astronomického výskumu (CNES) – štipendiá na výskumný pobyt 
Uzávierka: 31. marec 2018

Národné stredisko astronomického výskumu ponúka štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov venujúcim sa astronómii 
(orbitálne a vesmírne systémy pre transport, vedy o vesmíre, Zemi, mikrogravitácii). Trvanie pobytu je 1 rok, doktorandi majú 
možnosť ho predĺžiť dvakrát, postdoktorandi jedenkrát. 
Bližšie informácie: www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php; https://cnes.fr/en/web/CNES-en/7430-research-
grants.php

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 6. marec 2018 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line na  
www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom narodeným po 1. januári 1978. 
Nie je možné poberať ho spolu s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych 
verejných univerzít a zo zoznamu schválených postgraduálnych študijných programov.  

 letný kurz modernej gréčtiny
Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), 
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom narodeným  
po 1. januári 1978.

 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Uzávierka: 28. február 2018 

Štipendiá sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, 
postdoktorandov, umelcov, prekladateľov gréckej literatúry, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, postgraduálnych 
študentov a doktorandov.  
Bližšie informácie: www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php

 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/

http://www.lestudium-ias.com/programmes
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php
https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/
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OSN – letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo 
Uzávierka: 29. január 2018 

The United Nations International Law Fellowship Programme poskytuje štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu 
v holandskom Haagu, ktorá je určená absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov so skúsenosťami v oblasti medzinárodného 
práva. V roku 2018 sa uskutoční od 25. júna do 3. augusta; dorozumievacím jazykom bude francúzština. 
Bližšie informácie: www.un.org/law/ilfp/

Výskumné štipendiá Únie holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) 
Uzávierka: 1. február 2018 

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt na maximálne 6 mesiacov. Cieľom pobytu je výskum v rámci doktorandskej práce. 
Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty. 
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/114-scholarship-fund-research 

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 8. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk 

 
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú 
chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)  
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vedeckým pracovníkom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program. 

 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. 

 INDONÉZIA
Program indonézskej vlády Darmasiswa
Uzávierka: 18. február 2018

Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na ročné nediplomové štúdium indonézskeho jazyka, tradičného tanca, hudby 
a remesiel. Uchádzač musí byť študent s ukončeným stredoškolským vzdelaním vo veku od 17 do 35 rokov, mať základné 
vedomosti zo zvoleného odboru, byť slobodný a v dobrom zdravotnom stave (lekárske potvrdenie), schopný komunikovať  
v angličtine; znalosť indonézštiny (Bahasa Indonesia) výhodou. 
Bližšie informácie: www.indonesia.sk/dharmasiswa/; http://darmasiswa.kemdikbud.go.id

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://www.indonesia.sk/dharmasiswa/
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 IZRAEL 
Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2018

Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom na ročný výskumný pobyt. Výskumné 
pobyty sú zamerané na tri oblasti – minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V roku 2018 sú to oblasti History of Science (past), 
Bioethics (present) a Personalized Medicine (future).
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org
Štipendijný pobyt pre doktorandov na Telavivskej univerzite 
Uzávierka: 15. apríl 2018

Telavivská univerzita (TAU, www.tau.ac.il) v spolupráci s Veľvyslanectvom Slovenskej republiky v Izraeli a inovačnou 
spoločnosťou SKILL ponúka pre doktorandov slovenských univerzít a výskumných inštitúcií štipendijný program na  
1- až 3-mesačné výskumné pobyty na TAU. Cieľom štipendijného programu je podpora spolupráce medzi vysokoškolskými  
a výskumnými inštitúciami na Slovensku a v Izraeli. 
Bližšie informácie: http://skill-society.org/blog/tau-slovakia-graduate-research-fellowships

 ÍRSKO 
Hardimanove doktorandské štipendiá
Uzávierka: 16. február 2018

Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of Ireland, Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka 
občanom EÚ Hardimanove doktorandské štipendiá (The Hardiman PhD Scholarships) na doktorandský 4-ročný výskumný pobyt. 
Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových oblastí výskumu: sociálne vedy a verejná politika; biomedicínske vedy a inžinierstvo; 
životné prostredie, námorníctvo a energie; humanitné vedy v kontexte; informatika, fyzikálne a výpočtové vedy.
Bližšie informácie: www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/

 JAPONSKO
Ročný študijný pobyt pre študentov japonológie
Uzávierka: 26. január 2018 

Štipendium je určené pre občanov SR vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú na vysokej škole japonský jazyk alebo japonskú 
kultúru (hlavný odbor štúdia) a chcú sa zdokonaliť v japonskom jazyku štúdiom na japonskej univerzite, rozšíriť si znalosti o 
Japonsku.
Bližšie informácie: http://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000126.html

 JORDÁNSKO
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR) – štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2018 

Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka niekoľko štipendií,  
o ktoré sa môžu uchádzať vysokoškolskí študenti a doktorandi z celého sveta. Tieto štipendiá podporujú účasť na projektoch 
archeologického výskumu v Jordánsku (napr. Bertt and Sally de Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, Pierre and Patricia 
Bikai Fellowship).
Bližšie informácie: www.acorjordan.org; https://orcfellowships.fluidreview.com/res/p/orcfellowshipsacor/

http://www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/
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 KAZACHSTAN

Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 13. marec 2018 on-line na www.granty.saia.sk

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

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 KÓREA
Štipendiá KAIST na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium 
Uzávierka: 22. marec 2018 

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. 
Bližšie informácie: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688

 LITVA
Litovské štipendiá na letné jazykové kurzy
Uzávierka: 18. február 2018 

Litovská vláda ponúka študentom 1., 2. a 3. stupňa vysokých škôl štipendiá na 4-týždňové letné jazykové kurzy, ktoré sa 
uskutočnia v júli a v auguste na 5 litovských univerzitách. Kvóta pre „ostatné krajiny“, medzi ktoré patrí aj Slovensko, je 
20 štipendií.
Bližšie informácie: http://stipendijos.lt/en/call-for-applications-for-lithuanian-language-and-culture-courses-is-now-open

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2018 a 4. máj 2018 (letné školy)

Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA. Prihlasovanie na štipendiá na akademický rok 2018/2019 bude  
otvorené 1. februára 2018.
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov

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

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

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

Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv/scholarships
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 LUXEMBURSKO

Stáže v Európskom parlamente 
Uzávierka: 1. február 2018 (vzdelávacie stáže), 15. február 2018 (prekladateľské stáže)

 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. 

 Vzdelávacie stáže
Vzdelávacie stáže sú určené mladým absolventom, ktorí (pred termínom podávania prihlášok) dokončili stredoškolské 
vzdelanie, ktoré oprávňuje na vysokoškolské štúdium, alebo ktorí absolvovali vyššie alebo odborné štúdium na rovnocennej 
úrovni. Tieto stáže sú prednostne vyhradené mladým ľuďom, pre ktorých je účasť na stáži podmienkou ukončenia štúdia, 
pod podmienkou, že najneskôr v prvý deň stáže dosiahli vek 18 rokov.

Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/atyourservice/sk/20150201PVL00047/Stáže

 MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 8. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne 

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. 
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

Stredoeurópska univerzita so sídlom v Budapešti – magisterské a doktorandské štúdium
Uzávierka: 1. február 2018

Central European University in Budapest (CEU) je medzinárodne uznávaná inštitúcia postgraduálneho vzdelávania v oblasti 
spoločenských a humanitných vied. Ponúka magisterské (1- až 2-ročné) a doktorandské štúdium v anglickom jazyku.  
CEU udeľuje plné alebo čiastkové štipendium na magisterské štúdium na základe akademických kvalít uchádzača. Prijatí 
doktorandi získavajú plné štipendium. Žiadosť o štipendium sa podáva s prihláškou na štúdium.
Bližšie informácie: www.ceu.edu
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Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 31. január 2018 (Literary Residency Program), 15. február 2018 (Visual & Sound Arts; Performing Arts)

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4. 
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného  
     a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace. 
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre 
     individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty  
     s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii. 
 Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt na 6 týždňov alebo 

na 3 mesiace je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, 
publicistom a žurnalistom.

Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 6. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
    pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk
 5- až 10-mesačný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ

 NEMECKO
Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2018

 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 Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD
Uzávierka: 1. máj 2018 on-line na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de

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

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

 výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

Štipendijný program Knižnice kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli na rok 2019
Uzávierka: 31. január 2018

Herzog August Bibliothek ponúka postdoktorandské štipendiá na 6- až 10-mesačný výskumný pobyt (mesačné štipendium je  
2 200 eur) a štipendiá na krátkodobé 1- až 3-mesačné výskumné pobyty (mesačné štipendium je 1 800 eur) 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
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Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín
Uzávierka: 1. marec 2018

Copernicus ponúka semestrálne štipendiá pre študentov z odborov právo, politológia, medzinárodné vzťahy, ekonómia, 
spoločenské a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené štyri semestre štúdia. Štipendisti sú 
umiestnení na Humboldt-Universität Berlin alebo Universität Hamburg. Počas posledných dvoch mesiacov absolvujú študenti 
prax vo vybranej organizácii alebo firme. Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, mesačné vreckové, poistenie, cestovné náklady.
Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 1. február 2018

Občania Európskej únie sa môžu uchádzať o čiastkové štipendiá na bakalárske a magisterské kurzy, ktoré sa uskutočnia  
v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) Univerzity v Oslo. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť 
anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS). V roku 2018 sa kurzy uskutočnia od 23. júna do  
3. augusta. 
Bližšie informácie: www.uio.no/english/studies/summerschool/

Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 31. marec 2018

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

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 20. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov  
     2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ, 
     študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná znalosť poľského jazyka. Prednosť 
     majú slovakisti a polonisti.

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 31. január 2018 (Literary Residency Program), 15. február 2018 (Visual & Sound Arts; Performing Arts)

Visegrad Artist Residency Program ponúka pobyty umelcom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Slovensko, Poľsko) v inej krajine V4. 
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného  
     a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace. 
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre 
     individuálnych umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty  
     s minimálne 2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii. 
 Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt na 6 týždňov alebo 

na 3 mesiace je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, 
publicistom a žurnalistom.

Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/
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Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 15. február 2018

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

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2018 (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 letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)   
V roku 2018 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi z prírodovedných odborov. 

 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 doktorandských školení 
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/

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vedu, výskum a hospodárstvo
Uzávierka: 1. marec 2018 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín (doktorandské štúdium mimo Rakúska, alebo 
práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 1 050 EUR/mes. (v prípade štipendistu  
s doktorátom: 1 150 EUR/mes.).
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 Štipendiá Franza Werfela 

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

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

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 

Rakúska akadémia vied – Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 30. apríl 2018

Rakúska akadémia vied (Österreichischen Akademie der Wissenschaften) každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov  
s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena/
Ignaz L. Lieben-Preis (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov 
(v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: 
Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: https://stipendien.oeaw.ac.at/de/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-preis/

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 6. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester) 
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. 

 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo 
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 6. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre; rusisti 2 semestre) a študentom  
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list (u študentov ruského jazyka je akceptačný list vítaný). 
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.

 2-mesačná jazyková stáž
Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka 
A. S. Puškina v Moskve. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. 
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt musí byť absolvovaný na štátnej vysokej škole.

 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte 
ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.
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 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky) 

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, 
ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

 celé magisterské štúdium (2 roky)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí  
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

 SLOVENSKO
Fond na podporu umenia
Uzávierka: 14. a 28. február 2018, 15. marec 2018 (podľa typu štipendia, dotácie)

Štipendiá

Fond na podporu umenia (http://www.fpu.sk) poskytuje 2- až 12-mesačné štipendiá na podporu rôznych umeleckých aktivít  
v rámci programov Umenie; Výskum a vzdelávacie aktivity; Ľudová kultúra a kultúrno-osvetová činnosť.
14. februára sú uzávierky na štipendiá: Tvorba a uvedenie javiskového diela – nezávislé divadlá; Tvorba a uvedenie javiskového 
diela – tanec; Tvorba a šírenie hudobného diela; Tvorba a vydávanie umeleckej literatúry pre deti a mládež
28. februára sú uzávierky na štipendiá: Vydávanie prekladov umeleckej literatúry; Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť 
– divadlo; Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – tanec; Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – hudba;  
Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť – vizuálne umenie; Literatúra: Výskum, publikačná a prekladateľská činnosť; 
Medziodborový výskum, publikačná a prekladateľská činnosť
15. marca sú uzávierky na štipendiá: Tvorba a realizácia diel – vizuálne umenie; Tvorba a realizácia diel – dizajn; Tvorba 
a vydávanie pôvodnej slovenskej umeleckej literatúry; Tvorba multimediálneho diela – fáza A; Výskum, publikačná a 
prekladateľská činnosť – tradičná kultúra a kultúrno-osvetová činnosť. 

Dotácia na medzinárodné mobility a prezentácie – divadlo (uzávierka 14. februára 2018)
Podpora je určená na medzinárodnú prezentáciu, účasť na veľtrhoch a rozvoj bilaterálnej a multilaterálnej medzinárodnej 
spolupráce v oblasti divadelného umenia. Podpora je zameraná na vytváranie a zabezpečovanie funkčných networkov medzi 
inštitúciami v národnom a medzinárodnom kontexte. Podpora je určená aj na úhradu členských príspevkov v medzinárodných 
organizáciách pre tie subjekty (z podpory sú vylúčené fyzické osoby), ktoré v danom roku preukázateľne aktívne spolupracujú 
s takýmito organizáciami. Program je zameraný aj na podporu mobility umelcov z oblasti divadelného umenia, prezentáciu 
umelcov v rámci medzinárodnej kultúrnej spolupráce, zapájanie umelcov do medzinárodných sietí, rezidenčné pobyty, účasť 
na tvorivých dielňach, sympóziách, seminároch, konferenciách, workshopoch, súťažiach a letných školách. Podpora je určená 
na úhradu nákladov súvisiacich s realizáciou podujatia alebo mobility, na odborné materiály (na polygrafické náklady si možno 
žiadať maximálne do výšky 20 % z pridelenej dotácie), ako aj na náklady spojené s účasťou slovenských a zahraničných 
tvorcov. 
Bližšie informácie: http://www.fpu.sk/sk/moznosti-podpory/struktura-podpory

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 8. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku do 26 rokov na štúdium  
a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letná škola a seminár slovinského jazyka  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy). 
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 SRBSKO

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 8. február 2018 on-line na www.granty.saia.sk

 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo 
iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list.

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) na letnú školu
Uzávierka: 28. január 2018 (letná škola), 5. marec 2018 (The Fellowship Programme)

 Štipendium na letnú školu
Letná škola je určená študentom v odboroch stavebné inžinierstvo, elektrika, elektromechanika, zdravie, bezpečnosť  
a životné prostredie, informačné technológie, materiálové technológie, mechanika a fyzika (ukončené minimálne 3 roky 
denného štúdia) s dobrou znalosťou angličtiny, znalosť francúzštiny je vítaná.
Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/join-us/summer-student-programme-member-states

 The Fellowship Programme
Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska). 
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium 
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania 
ukončené univerzitné štúdium:
1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Minimálna dĺžka štipendia je 6 mesiacov, maximálna 36 mesiacov. 

Bližšie informácie: http://jobs.web.cern.ch/job/12768

 ŠVÉDSKO
Švédska rada pre výskum – výskumné štipendiá pre postdoktorandov
Uzávierka: 27. február 2018

Vládna agentúra Vetenskapsrådet (Švédska rada pre výskum) ponúka pre medzinárodných výskumníkov všetkých odborov 
rôzne typy grantov. 
Bližšie informácie: https://www.vr.se (vo švédčine: Forskningsfinansiering > Söka bidrag > Översikt – utlysningar 2018;  
v angličtine: Research funding > Apply for grants > Overview – calls 2018) 

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program 
Uzávierka: 31. marec 2018 (prihlasovanie sa začne 1. februára 2018)

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium  
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). V roku 2018 bude 
udelených 5 štipendií uchádzačom zo Slovenska a Rumunska. 
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1376.html
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Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2018

Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem 
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi 
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1389.html

 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 (výskumný pobyt), 5. marec 2018 (magisterské a doktorandské štúdium), 14. máj 2018 (bakalárske 
štúdium)

 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)

 Štipendiá na celé bakalárske štúdium 
(pre uchádzačov do 21 rokov): 
- Čiernomorský štipendijný program (Black Sea Scholarship Program), všetky študijné odbory 

 Štipendiá na celé magisterské alebo doktorandské štúdium (pre uchádzačov do 30 rokov o magisterské štúdium  
     a do 35 rokov o doktorandské štúdium):

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

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 15. marec 2018 on-line na www.granty.saia.sk

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

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo 
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 seminár ukrajinského jazyka 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský 
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.
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Štipendiá World Press Institute
Uzávierka: 16. február 2018 

World Press Institute ponúka štipendiá pre skúsených novinárov, pracovníkov printových, televíznych a on-line médií  
s pracovnou skúsenosťou minimálne 5 rokov. Štipendium pokrýva ubytovanie, cestovné a stravu. Štipendijný program sa  
začína v auguste a končí sa v októbri. Hlavnou témou programu je žurnalistika – úlohy a povinnosti slobodnej tlače  
v demokracii.
Bližšie informácie: www.worldpressinstitute.org/fellowship

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej 
Uzávierka: 30. marec 2018

Univerzita v Pittsburgu ponúka v rámci programu Nationality Rooms možnosť absolvovať výskumný štipendijný pobyt v rámci 
štipendia Ruth Crawford Mitchell Fellowship for Czech/Slovak Scholars. Štipendium je určené občanom Českej a Slovenskej 
republiky. Štipendijného programu sa môžu zúčastniť odborníci z oblasti školstva, prírodných vied, politických vied, ekonomiky  
a sociológie. Program je určený uchádzačom z akademického, vládneho a súkromného sektora.
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky v Škótsku
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/

Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov 
Uzávierka: 31. január 2018 

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo 
6-mesačný študijný pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.  
Bližšie informácie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-fellowship

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
Uzávierka: 28. február 2018 

Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské 
vedy. Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač musí mať doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou pre 
uchádzačov sú už nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej univerzity. 
Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/visiting-research-fellowships

Granty na školné za vysokoškolské štúdium v Škótsku
uzávierka: 31. marec 2018

Záujemcovia o čiastočné alebo úplné vysokoškolské štúdium na škótskych vysokých školách môžu požiadať Student Awards 
Agency for Scotland o grant na úhradu školného. V prípade, ak je na zvolenej škole alebo za zvolený program školné vyššie ako 
štandardné, rozdiel hradí študent. 
Bližšie informácie: www.saas.gov.uk/index.htm
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Výsledky výberového konania
Dňa 7. decembra 2017 sa uskutočnilo výberové konanie štipendistov Národného štipendijného programu SR spomedzi 
uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu uzávierky 

31. októbra 2017. Celkovo si podalo žiadosť 352 osôb, z nich 56 nesplnilo formálne kritériá. 
Výberová komisia udelila 133 štipendií a 30 cestovných grantov.

V obidvoch výzvach v roku 2017 si podalo žiadosť 644 osôb, z nich 126 nesplnilo formálne kritériá. Výberová komisia udelila 252 
štipendií a 62 cestovných grantov.

Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného 
pobytu, výškou cestovného grantu, sú zverejnené:
 uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/, 
 zahraniční uchádzači – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/. 

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

Počet udelených štipendií a cestovných grantov v roku 2017

Slovenskí občania/Občania s trvalým pobytom v SR Zahraniční uchádzači
Študenti

(z toho aj cest. grant)
Doktorandi

(z toho aj cest. grant)
Postdoktorandi

(z toho aj cest. grant) Študenti Doktorandi VŠ učitelia  
a výskumníci

1. výzva 13 (7) 21 (17) 11 (8) 9 11 54

2. výzva 9 (6) 24 (16) 12 (8) 3 14 71

Spolu

22 (13) 45 (33) 23 (16) 12 25 125

90 (62) 162

252 (62)

Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2017

Rok

Slovenskí občania/Občania s trvalým pobytom v SR Zahraniční uchádzači
Študenti
(z toho aj  

cest. grant)

Doktorandi
(z toho aj  

cest. grant)

Postdoktorandi
(z toho aj  

cest. grant)

Cestovný 
grant bez 
štipendia

Študenti Doktorandi VŠ učitelia  
a výskumníci

2006 77 (54) 101 (63) 24 17 24 75
2007 83 (56) 113 (68) 19 43 42 115
2008 90 (59) 95 (67) 14 29 35 109
2009 113 (77) 89 (46) 11 36 66 109
2010 24 (13) 66 (42) 5 7 19 61
2011 54 (29) 114 (80) 9 20 16 88
2012 32 (20) 88 (58) 12 23 35 96
2013 27 (11) 81 (57) 12 16 36 98
2014 24 (16) 68 (49) 7 22 32 90
2015 23 (17) 48 (35) 10 15 25 122
2016 15 (9) 44 (30) 3 14 34 160
2017* 22 (13) 45 (33) 23 (16) 12 25 125

Spolu

584 (374) 952 (628) 23 (16)
126

254 389 1 139

1 559 (1 018)
1 782

1 559 (1 144)

* Od roku 2017 sa v prípade vyslaní do zahraničia zrušila kategória samostatných cestovných grantov  
   a vznikla nová kategória podpory pre pobyty postdoktorandov.
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UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU

K termínu uzávierky podávania žiadostí bolo vo všetkých troch kategóriách (študent, doktorand a postdoktorand) prijatých 103 
žiadostí. Z toho 73 uchádzačov využilo možnosť požiadať aj o cestovný grant. Všetkých 106 uchádzačov pochádzalo zo 16 
slovenských vysokých škôl a zo Slovenskej akadémie vied. V 10 prípadoch doktorandov slovenských vysokých škôl sa ich 
štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii, teda na 8 ústavoch SAV. Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 28 krajín 
sveta (z toho 76 žiadostí bolo do 20 krajín EÚ/EHP a Švajčiarska a 27 žiadostí bolo do 8 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska). 
10 žiadostí (5 študenti, 4 doktorandi, 1 postdoktorand) nespĺňalo podmienky programu. 

Výberová komisia udelila štipendium 45 uchádzačom, z toho 9 študentom slovenských vysokých škôl na časť 
magisterského štúdia (39 štipendijných mesiacov) do 9 krajín sveta, 24 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na časť 
doktorandského štúdia (105 štipendijných mesiacov) do 14 krajín sveta a 12 postdoktorandom pôsobiacich na slovenských 
vysokých školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (51 štipendijných mesiacov) do 7 krajín sveta.

Výberová komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným 
štipendiám, a to 6 pre študentov, 16 pre doktorandov a 8 pre 
postdoktorandov.

ZOZNAM SCHVÁLENÝCH ŠTIPENDISTOV

A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT 
– študijný pobyt počas vysokoškolského vzdelávania v rozsahu 1 až 2 semestre, resp. výskumný pobyt v rozsahu  
   3 až 6 mesiacov
Počet uchádzačov: 21, z toho 16 s cestovným grantom; podmienky splnilo: 29
Udelené štipendiá: 9, z toho 6 s cestovným grantom 

Vysielajúca inštitúcia Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant
Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta podnikového manažmentu Mária  Kováčová, Francúzsko, 4 mesiace
Prešovská univerzita v Prešove
Filozofická fakulta Andrea Pavlanská, Ukrajina, 4 mesiace
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Margaréta Guttenová, Nórsko, 3 mesiace + CG
Univerzita Komenského v Bratislave 
Fakulta managementu Natália Pavlove, Austrália, 5 mesiacov + CG

Filozofická fakulta Nora Guttenová, Taliansko, 5 mesiacov + CG
Ladislav Hollý, Česko, 5 mesiacov

Prírodovedecká fakulta Silvia Jamrichová, Nemecko, 6 mesiacov + CG

Schválení štipendisti podľa krajiny pobytu
Š – študent; D – doktorand, P – postdoktorand 

Krajina pobytu Š D P Spolu
Austrália 1 1  2
Česko 1 1 1 3
Dánsko   1 1
Fínsko  1  1
Francúzsko 1 2  3
Holandsko  2  2
Japonsko  1  1
Maďarsko  2  2
Nemecko 1 1  2
Nórsko 1  1 2
Rakúsko  2  2
Slovinsko 1   1
Spojené štáty americké  4 3 7
Srbsko  1  1
Španielsko 1 2 2 5
Taliansko 1 1  2
Ukrajina 1  2 3
Veľká Británia  3 2 5
Spolu 9 24 12 45

Schválení štipendisti podľa vysielajúcej inštitúcie
Š – študent; D – doktorand, P – postdoktorand 

Vysielajúca inštitúcia Š D P Spolu
Ekonomická univerzita v Bratislave 1   1
Prešovská univerzita v Prešove 1  2 3
Slovenská akadémia vied   3 3
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre   2 2
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 6  7
Technická univerzita v Košiciach  3 1 4
Technická univerzita vo Zvolene  2  2
Trnavská univerzita v Trnave  1  1
Univerzita Komenského v Bratislave 4 7  11
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici 1 1 1 3
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach  2 1 3
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave 1   1
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v 
Košiciach

 1 1 2

Žilinská univerzita v Žiline  1 1 2
Spolu 9 24 12 45
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Vysielajúca inštitúcia Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta Lucia Kubaľáková, Španielsko, 4 mesiace + CG
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Filozofická fakulta Ľubomíra Černeková, Slovinsko, 3 mesiace + CG

B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia v rozsahu  
    1 až 10 mesiacov
Počet uchádzačov: 53, z toho 38 s cestovným grantom; podmienky splnilo: 49
Udelené štipendiá: 24, z toho 16 s cestovným grantom

Vysielajúca inštitúcia Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry Ján Urban, Holandsko, 5 mesiacov + CG
Fakulta elektrotechniky a informatiky Marcel Talacko, Taliansko, 1 mesiac + CG

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Pavol Lopatka, Rakúsko, 6 mesiacov
Katarína Nemčeková, Francúzsko, 9 mesiacov + CG

Stavebná fakulta Tomáš Augustín, Holandsko, 3 mesiace
Lýdia Matiašková, Japonsko, 5,5 mesiaca + CG

Technická univerzita v Košiciach

Stavebná fakulta Lenka Kormaníková, Španielsko, 5 mesiacov + CG
Martina Rysulová, Španielsko, 5 mesiacov + CG

Strojnícka fakulta Tomáš Sleziak, Rakúsko, 5 mesiacov
Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta ekológie a environmentalistiky Vladimíra Dekanová, Austrália, 5 mesiacov + CG
Marek Dzurenko, Spojené štáty americké, 3 mesiace + CG

Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta Jakub  Neumann, Nemecko, 2 mesiace + CG
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Dušana Štiberová, Veľká Británia, 2 mesiace

Filozofická fakulta
Andrea Draganová, Maďarsko, 2 mesiace
Daniela Glavaničová, Veľká Británia, 3 mesiace + CG
Zuzana Pristašová, Francúzsko, 7 mesiacov

Lekárska fakulta Tomáš Baka, Spojené štáty americké, 4 mesiace + CG

Prírodovedecká fakulta Marek Jelemenský, Maďarsko, 6 mesiacov
Martina Matoušková, Česko, 6 mesiacov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta Ondrej Druga, Srbsko, 3 mesiace + CG
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta Veronika Farkasová, Spojené štáty americké, 3 mesiace + CG
Andrea Lüköová, Spojené štáty americké, 3,5 mesiaca + CG

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
 Noema Kmecová, Veľká Británia, 6 mesiacov + CG
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta bezpečnostného inžinierstva Maroš Lacinák, Fínsko, 5 mesiacov + CG

27



BULLETIN SAIA 1/2018 

NŠP – Výsledky výberového konania 
C. KATEGÓRIA: POSTDOKTORAND – prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 3 až 6 mesiacov

Počet uchádzačov: 29, z toho 19 s cestovným grantom; podmienky splnilo: 28
Udelené štipendiá: 12, z toho 8 s cestovným grantom

Vysielajúca inštitúcia Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant
Prešovská univerzita v Prešove

Filozofická fakulta Michal Cirner, Ukrajina, 5 mesiacov 
Ivana Hostová, Veľká Británia, 3 mesiace + CG

Slovenská akadémia vied
Ústav materiálového výskumu SAV Ľubomír Orovčík, Ukrajina, 2 mesiace
Ústav molekulárnej biológie SAV Andrea Kuchtová, Spojené štáty americké, 5 mesiacov + CG
Ústav výskumu sociálnej komunikácie SAV Lucia Hargašová, Veľká Británia, 4 mesiace + CG
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Marek Kolenčík, Spojené štáty americké, 3 mesiace + CG
Fakulta ekonomiky a manažmentu Tatiana Svetlanská, Spojené štáty americké, 3 mesiace
Technická univerzita v Košiciach
Stavebná fakulta Róbert Šoltýs, Dánsko, 6 mesiacov + CG
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Filozofická fakulta Anton Hruboň, Česko, 5 mesiacov
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta Vladimír Girman, Španielsko, 6 mesiacov + CG
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Adriána Fečkaninová, Nórsko, 6 mesiacov + CG
Žilinská univerzita v Žiline
Elektrotechnická fakulta Ján Litvik, Španielsko, 3 mesiace + CG

ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI

K termínu uzávierky prijímania žiadostí 31. októbru 2017 
sa o štipendium uchádzalo 249 uchádzačov zo 47 krajín 
(13 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 60 uchádzačov; 34 krajín 
mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 189 uchádzačov). Žiadali  
o štipendium na pobyty na 19 slovenských vysokých 
školách, 24 ústavoch SAV a v 3 ďalších výskumných 
inštitúciách. Z celkového počtu 249 uchádzačov si podalo 
žiadosť 16 v kategórii študent, 40 v kategórii 
doktorand a 193 v kategórii vysokoškolský učiteľ, 
vedecký a umelecký pracovník. 46 podaných žiadostí  
(9 v kategórii študent, 7 v kategórii doktorand, 30  
v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) 
nesplnilo podmienky programu. 

Výberová komisia udelila štipendium 3 študentom 
(11,5 štipendijných mesiacov), 14 doktorandom 
(61 štipendijných mesiacov) a 71 vysokoškolským 
učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom 
(246 štipendijných mesiacov). Finančnú podporu 
získalo spolu 88 uchádzačov z 26 krajín (11 krajín 
EÚ/EHP/Švajčiarsko – 29 štipendistov; 15 krajín mimo 
EÚ/EHP/Švajčiarska – 59 štipendistov) v rozsahu 318,5 
štipendijných mesiacov. V kategórii vysokoškolský učiteľ, 
výskumný a umelecký pracovník komisia nominovala  
13 náhradníkov (46 štipendijných mesiacov), ktorým bude 
štipendium udelené v prípade, ak komisiou schválení 
štipendisti nebudú môcť nastúpiť na pobyt, resp. ak to 
finančné možnosti programu dovolia. 

Schválení štipendisti podľa prijímajúcej inštitúcie
Š – študent, D – doktorand, U – vysokoškolský učiteľ/výskumník

Prijímajúca inštitúcia Š D U Spolu
Ekonomická univerzita v Bratislave   1 1
Prešovská univerzita v Prešove   7 7
Slovenská akadémia vied  6 19 25
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre   3 3
Slovenská technická univerzita v Bratislave 1 1 9 11
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave   1 1
Štátna vedecká knižnica v Prešove   1 1
Technická univerzita v Košiciach 1 1 8 10
Technická univerzita vo Zvolene   1 1
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne   1 1
Univerzita J. Selyeho v Komárne   1 1
Univerzita Komenského v Bratislave 1 5 8 14
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre   3 3
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici   3 3
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach   2 2
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave  1  1
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave   1 1
Žilinská univerzita v Žiline   2 2
Spolu 3 14 71 88
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SCHVÁLENÍ ŠTIPENDISTI – ZAHRANIČNÍ

A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT – študijný pobyt na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v rozsahu 1 semester

Počet žiadostí: 16, podmienky splnilo: 7 
Počet schválených žiadostí: 3

Prijímajúca inštitúcia 
Fakulta/Ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Olha Sarakhman, Ukrajina, 3 mesiace
Technická univerzita v Košiciach
Strojnícka fakulta Anton Verbovyi, Ukrajina, 4 mesiace
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Oleksandr Polishchuk, Ukrajina, 4,5 mesiaca

B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia v rozsahu  
    1 až 10 mesiacov

Počet žiadostí: 40, podmienky splnilo: 33 
Počet schválených žiadostí: 14

Prijímajúca inštitúcia 
Fakulta/Ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská akadémia vied

Biomedicínske centrum SAV Katerina Kourpa, Grécko, 6 mesiacov
Olha Lakhneko, Ukrajina, 6 mesiacov

Centrum spoločenských a psychologických vied SAV Justyna Edyta Płachetka, Poľsko, 6 mesiacov
Elektrotechnický ústav SAV Mateusz Zelent, Poľsko, 1 mesiac
Filozofický ústav SAV Mirco Sambrotta, Taliansko, 3 mesiace
Sociologický ústav SAV Johanna Katharina Schenner, Rakúsko, 3 mesiace
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky Olga Vallová, Česká republika, 5 mesiacov
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky Illia Diahovchenko, Ukrajina, 3 mesiace
Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Zhong Li, Čína, 6 mesiacov
Fakulta sociálnych a ekonomických vied Francesco Campagnari, Taliansko, 4 mesiace
Filozofická fakulta Agnieszka Słowikowska, Poľsko, 1 mesiac
Právnická fakulta Piotr Kazimierz Eckhardt, Poľsko, 4 mesiace
Prírodovedecká fakulta Vijaykiran Nagsenrao Narwade, India, 10 mesiacov
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied Mariia Kovalenko, Ukrajina, 3 mesiace
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C. KATEGÓRIA: VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEĽ, VÝSKUMNÝ A UMELECKÝ PRACOVNÍK 
     – prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 1 až 10 mesiacov 

Počet žiadostí: 193, podmienky splnilo: 163 
Počet schválených žiadostí: 71

Prijímajúca inštitúcia 
Fakulta/Ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Obchodná fakulta Iuliia Motuzka, Ukrajina, 4 mesiace
Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied
Iuliia Kutsokon, Ukrajina, 2 mesiace
Mykhaylo Mar‘yan, Ukrajina, 6 mesiacov
Yaroslav Studenyak, Ukrajina, 3 mesiace
Amer Tarawneh, Jordánsko, 2 mesiace

Filozofická fakulta Alexandra Milostivaya, Ruská federácia, 3 mesiace
Mykhaylo Zan, Ukrajina, 4 mesiace

Pravoslávna bohoslovecká fakulta Artur Aleksiejuk, Poľsko, 2 mesiace
Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV Ihor Lukianyk, Ukrajina, 3 mesiace

Biomedicínske centrum SAV Saheem Ahmad, India, 5 mesiacov
Banafsheh Amiri, Irán, 10 mesiacov

Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV Ksenia Ermokhina, Ruská federácia, 1 mesiac
Andriy Novikov, Ukrajina, 1 mesiac

Centrum biovied SAV Pavel Škrabánek, Česká republika, 1 mesiac

Historický ústav SAV Cristina Diac, Rumunsko, 3 mesiace
Georgios Giannakopoulos, Grécko, 3 mesiace

Chemický ústav SAV Petr Kulhánek, Česká republika, 5 mesiacov

Ústav anorganickej chémie SAV Anna Kityk, Ukrajina, 2 mesiace
Jacques Romain Njimou, Kamerun, 5 mesiacov

Ústav divadelnej a filmovej vedy SAV Sofía Guadalupe Solís Salazar, Mexiko, 6 mesiacov
Ústav fyziológie hospodárskych zvierat SAV Adam Cieslak, Poľsko, 3 mesiace

Ústav geotechniky SAV 
Maksym Fershal, Ukrajina, 4 mesiace
Mamoru Senna, Japonsko, 3 mesiace
Liudmyla Storozhuk, Ukrajina, 10 mesiacov

Ústav polymérov SAV Ahmed Ali Nada, Egypt, 3 mesiace
Ústav stavebníctva a architektúry SAV Venkateswara Rao Sarella, India, 2 mesiace
Ústav vied o Zemi SAV Daria Ivanova, Bulharsko, 3 mesiace
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov Lorenzo Ferroni, Taliansko, 3 mesiace
Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja Oleksandr Burliai, Ukrajina, 6 mesiacov
Technická fakulta Irina Belinskaia, Ruská federácia, 1 mesiac
Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky Kashinath Arjun Bogle, India, 7 mesiacov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie Wachira Daosud, Thajsko, 6 mesiacov
Ivana Kostić, Srbsko, 3 mesiace

Materiálovotechnologická fakulta v Trnave
Edita Garskaite, Litva, 3 mesiace
Vitalii Kolesnyk, Ukrajina, 4 mesiace
Bimal Kumar Sarkar, India, 1 mesiac
Anka Trajkovska Petkoska, Macedónsko, 1 mesiac

Stavebná fakulta Andrii Galkin, Ukrajina, 5 mesiacov
Oldřich Sucharda, Česká republika, 6 mesiacov
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Prijímajúca inštitúcia
Fakulta/Ústav Štipendista, štátna príslušnosť, dĺžka pobytu

Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Carlo Botrugno, Taliansko, 9 mesiacov
Štátna vedecká knižnica v Prešove
 Liliia Syrota, Ukrajina, 1 mesiac
Technická univerzita v Košiciach
Fakulta elektrotechniky a informatiky Vitalii Volokhin, Ukrajina, 3 mesiace

Strojnícka fakulta

Tomasz Garbacz, Poľsko, 3 mesiace
Volodymyr Krasinskyi, Ukrajina, 3 mesiace
Olha Lytvynenko, Ukrajina, 7 mesiacov
Pavlo Maruschak, Ukrajina, 1 mesiac
Volodymyr Moravskyi, Ukrajina, 3 mesiace
Ruslan Ostroga, Ukrajina, 3 mesiace
Jacek Stanisław Tutak, Poľsko, 3 mesiace

Technická univerzita vo Zvolene
Drevárska fakulta Maxim Anisimov, Ruská federácia, 1 mesiac
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Centrum kompetencie pre výskum skla VILA Venkateswara Rao Penugonda, India, 2 mesiace
Univerzita J. Selyeho v Komárne
Pedagogická fakulta Istvan Povedak, Maďarsko, 5 mesiacov
Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky Demetrios Anglos, Grécko, 1 mesiac
Olena Zhytlukhina, Ukrajina, 6 mesiacov

Filozofická fakulta Mateja Habinc, Slovinsko, 1 mesiac
Ali Afifi Soliman, Egypt, 5 mesiacov

Prírodovedecká fakulta
Ángel Hernández Luján, Španielsko, 5 mesiacov
Katarína Holcová, Česká republika, 1 mesiac
Rajendra Shrikrishna Khairnar, India, 2 mesiace
Dmytro Khrystenko, Ukrajina, 5 mesiacov

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Filozofická fakulta
Martina Bolom Kotari, Česká republika, 4 mesiace
Irina Leshchinskaya, Bielorusko, 2 mesiace
Tatsiana Nikitsenka, Bielorusko, 2 mesiace

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov Tatiana Kyselova, Ukrajina, 7 mesiacov
Filozofická fakulta Ruslan Saduov, Ruská federácia, 2 mesiace
Univerzitná knižnica UMB Banská Bystrica Tetiana Opryshko, Ukrajina, 1 mesiac
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Prírodovedecká fakulta Nerses Sirekan Ananikyan, Arménsko, 3 mesiace
Yuliia Miekh, Ukrajina, 3 mesiace

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
 Olha Lukovska, Ukrajina, 4 mesiace
Žilinská univerzita v Žiline

Strojnícka fakulta Dušan Momčilo Arsić, Srbsko, 1 mesiac
Aneta Alicja Tor-Świątek, Poľsko, 2 mesiace
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NÁHRADNÍCI – v abecednom poradí 

Náhradník, štátna príslušnosť
Prijímajúca inštitúcia; fakulta/ústav,
dĺžka pobytu

1
Nuno Morgado Albino, Portugalsko
Univerzita Komenského v Bratislave,
Fakulta sociálnych a ekonomických vied,  
5 mesiacov

2
Muhammed Fatih Calisir, Turecko
Slovenská akadémia vied, Ústav orientalistiky SAV, 
3 mesiace

3
Emiliano Diez, Argentína
Slovenská akadémia vied, Ústav pre výskum srdca SAV 
3 mesiace

4
Antonín Dolák, Česká republika
Slovenská akadémia vied, Filozofický ústav SAV, 
5 mesiacov

5
Yelizaveta Chernysh, Ukrajina
Technická univerzita v Košiciach, Stavebná fakulta,
2 mesiace 

6
Ewelina Kancik-Kołtun, Poľsko
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, Filozofická fakulta,
3 mesiace

7
Roman Kish, Ukrajina
Slovenská akadémia vied,  
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV,
5 mesiacov

8
Marcin Łazarz, Poľsko
Slovenská akadémia vied, Matematický ústav SAV, 
2 mesiace

9
Shamaila Manzoor, Pakistan
Univerzita Komenského v Bratislave, 
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky,
5 mesiacov

10
Iryna Piestova, Ukrajina
Žilinská univerzita v Žiline, 
Fakulta riadenia a informatiky,
2 mesiace

11
Volodymyr Troianskyi, Ukrajina
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach, 
Prírodovedecká fakulta,
5 mesiacov

12
Ulyana Veryna, Bielorusko
Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, 
Filozofická fakulta,
3 mesiace

13
Yurii Zhuchok, Ukrajina
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach,
Prírodovedecká fakulta,
3 mesiace

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

Štátna príslušnosť Š D U Spolu
Arménsko   1 1
Bielorusko   2 2
Bulharsko   1 1
Česká republika  1 5 6
Čína  1  1
Egypt   2 2
Grécko  1 2 3
India  1 6 7
Irán   1 1
Japonsko   1 1
Jordánsko   1 1
Kamerun   1 1
Litva   1 1
Macedónsko   1 1
Maďarsko   1 1
Mexiko   1 1
Poľsko  4 5 9
Rakúsko  1  1
Rumunsko   1 1
Ruská federácia   5 5
Slovinsko   1 1
Srbsko   2 2
Španielsko   1 1
Taliansko  2 2 4
Thajsko   1 1
Ukrajina 3 3 26 32
Spolu 3 14 71 88
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 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako  jednotného spoločenstva. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie 
rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym 
rozmerom. Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov 
Európskej únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. 
Termín na podávanie prihlášok je 29. januára 2018. Prihlášky možno podať v ktoromkoľvek z úradných jazykov 
Európskej únie. Prihlášky musia byť vyplnené na internetovej stránke Európskej ceny Karola Veľkého pre mládež 
– www.charlemagneyouthprize.eu.
Bližšie informácie: http://www.charlemagneyouthprize.eu/sk/rules.html

 BILINGVÁLNY ŠTUDIJNÝ PROGRAM OSN V ŽENEVE

Informačná služba OSN v Ženeve (Švajčiarsko) ponúka postgraduálnym študentom vo veku od 23 do 35 rokov so 
znalosťou angličtiny a francúzštiny možnosť zúčastniť sa 2-týždňového bilingválneho študijného programu. Témou 
v poradí 56. programu, ktorý sa uskutoční v Ženeve od 2. do 13. júla 2018, je Human rights at a crossroads: where 
we stand in 2018. 
Prihlasovanie je on-line do 2. marca 2018. Účasť na programe je bezplatná, organizátor nehradí cestovné ani 
pobytové náklady. 
Bližšie informácie: www.unog.ch (I am a... > Student or Researcher > Graduate Study Programme)

 DEŇ AKADEMICKEJ MOBILITY A INTERNACIONALIZÁCIE VI  
     – PREZENTÁCIE

SAIA, n. o., organizovala 30. novembra 2017 v rámci programov, ktoré zabezpečuje na základe zmlúv  
s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR, Európskou komisiou a s ďalšími partnerskými organizáciami 
Deň akademickej mobility a internacionalizácie. Cieľom podujatia bolo 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. 
Prezentácie, ktoré odzneli na podujatí, sú k dispozícii na www.saia.sk/sk/konferencie/archiv/damai6-prezentacie/

 VÝZVA SLOVENSKO – ČÍNA RD 2018

Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podávanie žiadostí na riešenie spoločných 
projektov výskumu a vývoja, ktoré podporujú spoluprácu medzi organizáciami Slovenska a Číny.
Výzva má určené dve priority, prvou sú informačné a komunikačné technológie a druhou je materiálový výskum, 
laserové technológie a nanotechnológie. Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu 
alebo vývoja.
Oprávneným žiadateľom je slovenská právnická osoba alebo slovenská fyzická osoba – podnikateľ, ktorá má platné 
osvedčenie o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj podľa § 26a ods. 11 alebo 12 zákona č. 172/2005 Z. z. v znení 
neskorších predpisov.
Agentúra na svojej stránke upozorňuje možných žiadateľov, že na čínskej strane je uzávierka projektov  
5. februára 2018 a do tohto termínu sa treba dohodnúť s čínskym partnerom na spoločnom riešení projektu, 
aby mohli čínski partneri uviesť v žiadosti všetky potrebné informácie o slovenskom partnerovi (žiadateľovi na 
slovenskej strane) a následne slovenskí žiadatelia o čínskom partnerovi. Slovenskí žiadatelia predkladajú žiadosť do 
30. marca 2018 (projekty bude možné vkladať do on-line systému od 29. januára). 
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk/archiv-aktualit/zverejnena-vyzva-slovensko-cina-rd-2018.html

http://www.charlemagneyouthprize.eu
http://www.unog.ch/80256EDD006AC19C/(httpPages)/8E865A1942E8E45B80256EF30034C255?OpenDocument
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,  
Studycentral – www.universityfairs.com či Edufindme – http://edufindme.com.

 Gaudeamus
23. a 25. január 2018, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: www.gaudeamus.cz

 International Education Fair IEFG 2018 
23. a 24. február 2018, Tbilisi, Gruzínsko
Bližšie informácie: http://educationfair.ge/

 Profesia days 2018
28. február – 1. marec 2018, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.profesiadays.sk

 Study and Go Abroad Fair, február – marec 2018, Kanada
Vancouver (25. február), Montreal (3. marec), Toronto (4. marec)
Bližšie informácie: http://recruitincanada.com/

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
1. – 4. marec 2018, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 ZurichEduCaExpo 2018 – 2nd International Education & Career Exhibition 
      14. a 15. marec 2018, Zürich, Švajčiarsko
      Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/ZurichEduCaExpo-2018/
 Kariérne dni farmaceutov
     13. a 14. marec 2018 Bratislava, 20. marec 2018 Košice
      Bližšie informácie: www.drmax.sk/kariera-drmax/informacie-pre-studentov/karierne-dni/
 Dni príležitostí
     13. a 14. marec 2018 Košice, 20. a 21. marec 2018 Žilina, 10. a 11. apríl 2018 Bratislava
      Bližšie informácie: https://dniprilezitosti.sk

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ

 Výročná konferencia EUA (European University Association)
Engaged and responsible universities shaping Europe
5. a 6. apríl 2018, Zürich, Švajčiarsko
Bližšie informácie:
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2018/04/05/default-calendar/eua-2018-annual-conference

 NAFSA Annual Conference & Expo: Diverse Voices, Shared Commitment
27. máj – 1. jún 2018, Philadelphia, USA
Bližšie informácie: http://www.nafsa.org/Annual_Conference

 11th EUA-CDE Annual Meeting: 
     Excellence through Diversity: Doctoral education in a globalised world

7. a 8. jún 2018, Ľubľana, Slovinsko
Bližšie informácie:  
http://www.eua.be/activities-services/events/event/2018/06/07/default-calendar/11th-eua-cde-annual-meeting

 30. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE)
11. – 14. september 2018, Ženeva, Švajčiarsko 
Téma: Facing outward
Bližšie informácie: https://www.eaie.org/geneva.html

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