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Téma/Národný štipendijný program SR

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
Uzávierky na predkladanie žiadostí:
• 30. apríl 2018 o 16.00 hod.
– na pobyty počas akademického roka 2018/2019
• 31. október 2018 o 16.00 hod.
– na pobyty počas letného semestra akademického roka 2018/2019

ŠTIPENDIÁ A CESTOVNÉ GRANTY PRE ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV,
VÝSKUMNÝCH A UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV SLOVENSKÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL, PRACOVÍSK
SLOVENSKEJ AKADÉMIE VIED A INÝCH EXTERNÝCH VZDELÁVACÍCH INŠTITÚCIÍ
Vytvorenie Národného štipendijného programu SR (NŠP) na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda Slovenskej republiky v roku 2005. NŠP je financovaný Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR. Prví štipendisti NŠP boli vybraní v júni 2006, odvtedy štipendiá získalo 1 559 občanov SR/
občanov s trvalým pobytom v SR a 1 782 cudzincov.
Štipendiá sú určené pre študentov, doktorandov a postdoktorandov slovenských vysokých škôl a výskumných organizácií
na pokrytie životných nákladov na študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na vybranej zahraničnej vysokej škole, resp.
výskumnom pracovisku.
Študenti, doktorandi a postdoktorandi, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu súčasne so žiadosťou o štipendium
v rámci NŠP uchádzať aj o cestovný grant na pokrytie cestovného (resp. jeho časti) v súvislosti s ich plánovaným študijným a/alebo
výskumným/umeleckým pobytom v zahraničí.

1. ŠTIPENDIÁ

Osobitné podmienky:

Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov počas
zahraničného pobytu na vybranej vysokej škole, resp.
výskumnom pracovisku.

Uchádzači podľa písmena a) (teda kategória „študenti“) musia
mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske
štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, ak sa štúdium nedelí na
1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej
vysokej škole musí byť uchádzač riadnym študentom
magisterského/inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň
vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole
a po ukončení pobytu sa musí vrátiť a ukončiť štúdium na
slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania
žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia
byť pred nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium
študijného programu 2. stupňa (na magisterské/inžinierske/
doktorské štúdium) na slovenskej vysokej škole v príslušnom
akademickom roku.

Oprávnení uchádzači:
O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých
škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania
štipendia budú na Slovensku študentmi študijných programov
2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších
rokoch štúdia v študijných programoch podľa § 53 ods. 3
zákona o vysokých školách, a to s cieľom realizovať:
• študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v trvaní
minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná
vysoká škola organizovaný akademický rok na trimestre),
maximálne však v trvaní jedného akademického roka,
• výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole,
úzko súvisiaci s prípravou diplomovej práce, a to v trvaní
minimálne 3 a maximálne 6 mesiacov,
b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa
vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý
pobyt v SR, a to s cieľom realizovať:
• študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej
vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní
1 – 10 mesiacov súvisiaci s ich doktorandským štúdiom
a jeho zameraním.
c) postdoktorandi, teda vysokoškolskí učitelia a výskumní
pracovníci pôsobiaci na inštitúcii so sídlom na Slovensku
s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj,
ktorá nie je obchodnou spoločnosťou, ktorým bol udelený titul
PhD. (alebo jeho ekvivalent), pričom k termínu uzávierky na
predkladanie žiadostí od udelenia tohto titulu neuplynulo viac
ako 10 rokov, a to s cieľom realizovať:
• výskumný pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na
inej výskumnej inštitúcii v trvaní 3 – 6 mesiacov súvisiaci
so získaním nových zručností a výsledkov potrebných pre
kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre
udelenie štipendia je aj návrat na domácu inštitúciu.

Uchádzači podľa písmena a) a b) (teda kategórie „študenti“
a „doktorandi“), ak sa ich štúdium realizuje v externej
forme, môžu získať štipendium len v prípade, že sú zároveň
zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej
externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých
školách, a to na plný pracovný úväzok, a na danú inštitúciu sa
vrátia aj po ukončení pobytu.
Štipendiá nie sú určené:
• študentom a doktorandom prijatým na celé
štúdium 2. alebo 3. stupňa (magisterské alebo
doktorandské) v zahraničí, resp. tým, ktorí celé
štúdium mimo SR už realizujú a chceli by si jeho
časť financovať zo zdrojov NŠP,
• občanom SR študujúcim na zahraničných vysokých
školách, ktorí chcú absolvovať pobyt na inej
zahraničnej alebo slovenskej škole,
• záujemcom prijatým na pobyt v rámci iných štipendijných
programov financovaných z verejných zdrojov (napríklad
Erasmus+, Medzinárodný vyšehradský fond, CEEPUS,
bilaterálne medzivládne dohody a pod.), vrátane
záujemcov, ktorí v rámci programu Erasmus+ absolvujú
pobyt s nulovým grantom (t. j. štipendisti NŠP nemôžu
zároveň absolvovať ten istý pobyt v rámci iného programu,
resp. poberať na tento účel ďalšie štipendium z verejných
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zdrojov; zároveň pri predkladaní žiadosti nemôže byť
prijatie na zahraničnú inštitúciu doložené akceptačným/
pozývacím listom, ktorý bol vydaný v rámci iného
štipendijného programu; zahraničný pobyt v rámci iného
štipendijného programu realizovaný v minulosti však nie
je prekážkou pre podanie si žiadosti o štipendium v rámci
NŠP).
• študentom a doktorandom, ktorí v rámci tej istej kategórie
oprávnených žiadateľov zo zdrojov NŠP už poberali
minimálne 3-mesačné štipendium (v prípade viacerých
pobytov sa do úvahy berie aj súčet mesiacov za tieto
pobyty).
Výška štipendia:
Mesačná výška štipendia sa stanovuje v súlade so životnými
nákladmi v jednotlivých krajinách po konzultácii so
zastupiteľským úradom SR s pôsobnosťou pre tú-ktorú krajinu.
Výšku štipendia schvaľuje MŠVVaŠ SR (pozri stranu 5).
Upozornenie:
V prípade uchádzačov podľa písm. b) (teda kategória
„doktorandi“) musí študijný/výskumný/umelecký pobyt trvať
minimálne 1 kalendárny mesiac (napr. 5. marec – 4. apríl).
Obdobný prístup sa uplatní aj pri posúdení splnenia podmienky
pre minimálnu dĺžku pobytu v ostatných prípadoch, ak je táto
dĺžka určená v mesiacoch.

2. CESTOVNÝ GRANT
Cestovný grant je finančný príspevok poskytovaný na základe
reálne vynaložených nákladov na cestovné, a to maximálne do
výšky schválenej výberovou komisiou. Cestovný grant slúži na
pokrytie výdavkov oprávnenej osoby na prepravu na miesto
pobytu a späť, avšak maximálne do schválenej výšky. Cestovný
grant nemusí pokryť celé náklady na cestovné, ale iba ich časť.
O cestovný grant sa možno uchádzať len súčasne so žiadosťou
o štipendium v rámci NŠP. V prípade, že uchádzač má záujem aj
o cestovný grant, je potrebné, aby v rámci žiadosti o štipendium
uviedol výšku požadovaného cestovného grantu a doložil
ju dokladom (napr. cenová kalkulácia cestovnej kancelárie,
prepravnej spoločnosti, alebo printscreen webstránky
s relevantnou cenovou ponukou).
Cestovný grant slúži na úhradu cestovných nákladov a/alebo ich
časti v súvislosti s realizáciou študijného a/alebo výskumného/
umeleckého pobytu štipendistu na zahraničnej vysokej škole
alebo v zahraničnej výskumnej organizácii.
Študenti v externej forme štúdia, doktorandi v externej forme
štúdia a postdoktorandi sa môžu uchádzať o cestovný grant (tak
ako aj o štipendium NŠP) iba v prípade, ak sú zamestnancami
vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej
inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách, a to na plný
pracovný úväzok.
Oprávnené výdavky v rámci cestovného grantu môžu
predstavovať cestovné náklady na verejnú dopravu (autobus,
železničná doprava 2. triedy, letecká doprava ekonomickej
triedy) v súvislosti s jednou cestou na miesto realizácie
plánovaného pobytu na jeho začiatku a s jednou cestou
z miesta tohto pobytu na jeho konci (z cestovného grantu sa
nefinancuje MHD). Cestovné náklady sa refundujú po skončení
štipendijného pobytu maximálne do výšky schváleného
cestovného grantu na základe predložených originálov
cestovných a účtovných dokladov. Cestovný doklad musí byť
v súlade s nástupom a ukončením štipendijného pobytu.

3. ŽIADOSŤ O ŠTIPENDIUM A CESTOVNÝ
GRANT
Žiadosť o štipendium a cestovný grant sa podáva iba on-line
na www.stipendia.sk. Elektronický (on-line) systém na
podávanie žiadostí sa otvára najneskôr 6 týždňov pred
termínom uzávierky; až po otvorení systému je možné
vypĺňať žiadosť.

Poznámka: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie
žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií
v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na
reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby
nedošlo k zmeškaniu záväzného termínu na odoslanie
žiadosti.
Žiadosť musí byť podaná v on-line systéme do termínu
uzávierky – to znamená, že uchádzač musí on-line žiadosť
vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť
stlačením tlačidla „Odoslať“ (žiadosť je možné odoslať len
v prípade, že sú vyplnené všetky polia a nahrané všetky povinné
prílohy). Jeden uchádzač si môže k jednému termínu
uzávierky podať iba jednu žiadosť.
Uzávierky na predkladanie žiadostí:
• 30. apríla o 16.00 hod. – na pobyty počas nasledujúceho
akademického roka
• 31. októbra o 16.00 hod. – na pobyty počas letného
semestra prebiehajúceho akademického roka
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné
nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo
výskumný/umelecký pobyt pre študentov (oprávnení
uchádzači podľa písmena a):
• v slovenskom jazyku:
• štruktúrovaný životopis,
• motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre
vybrané štúdium, čo chce robiť po skončení štipendijného
pobytu),
• odborný program študijného a/alebo výskumného/
umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej
univerzity, výskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač
prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt;
pri výskumných/umeleckých pobytoch sa odporúča uviesť
aj časový harmonogram),
• dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov študenta;
v prípade študentov, ktorí chcú absolvovať výskumný/
umelecký pobyt v súvislosti s diplomovou prácou, jedno
z dvoch odporúčaní musí byť od vedúceho diplomovej práce
(na hlavičkovom papieri vysokej školy/výskumného
pracoviska a s podpisom odporúčajúceho; dokument musí
obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho
vystavila; odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie
ako 3 mesiace),
• doklad o tom, že uchádzač je študentom vysokej školy
v čase uchádzania sa o štipendium,
• potvrdenie o váženom študijnom priemere za aktuálne
štúdium,
• diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium,
ak existuje , dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný)
a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach za dané
štúdium (ak boli vydané),
• doklad k požadovanej výške finančného príspevku na
cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo
informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu
uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so
štipendiom.
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• v cudzom jazyku:
• akceptačný, resp. pozývací list zo zahraničnej vysokej školy
s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom papieri
vysokej školy a s podpisom osoby, ktorá list vystavila;
dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na
osobu, ktorá ho vystavila). V prípade, že je akceptačný
list v inom cudzom jazyku, než je angličtina, resp. čeština,
k akceptačnému listu musí uchádzač pripojiť jeho pracovný
(nie úradný) preklad. Akceptačný list sa musí jednoznačne
vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačom
v žiadosti a nesmie byť ku dňu uzávierky starší ako
3 mesiace.

Upozornenie!
Študenti, ktorí sa uchádzajú o štipendium na študijný pobyt
v zahraničí, pričom na zahraničnej vysokej škole budú
zaradení do bakalárskeho štúdia, musia doložiť odôvodnenie
ich zaradenia do tohto stupňa.
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné
nahrať k on-line žiadosti o štipendium na študijný alebo
výskumný/umelecký pobyt pre doktorandov (oprávnení
uchádzači podľa písmena b):
• v slovenskom jazyku:
• štruktúrovaný životopis,
• motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre
daný pobyt, čo chce robiť po skončení štipendijného
pobytu),
• odborný program študijného a/alebo výskumného/
umeleckého pobytu (je potrebné uviesť aj názov zahraničnej
univerzity/ ýskumného pracoviska, na ktoré je uchádzač
prijatý, ako aj dĺžku pobytu a termín nástupu na pobyt;
odporúča sa uviesť aj časový harmonogram pobytu),
• odporúčanie od školiteľa (na hlavičkovom papieri vysokej
školy/výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho;
dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na
osobu, ktorá ho vystavila; odporúčanie nesmie byť ku dňu
uzávierky staršie ako 3 mesiace),
• doklad o tom, že uchádzač je študentom doktorandského
štúdia v čase uchádzania sa o štipendium,
• diplom za predchádzajúce ukončené vysokoškolské štúdium,
dodatok k tomuto diplomu (ak bol vydaný) a vysvedčenia
o štátnych záverečných skúškach za dané štúdium (ak bolo
vydané),
• doklad k požadovanej výške finančného príspevku na
cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo
informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu
uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so
štipendiom,
• zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený
podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra
2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti
a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to
s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých
publikácií a/alebo umeleckej činnosti.
• v cudzom jazyku:
• pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného
pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom
papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom
osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať
funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila).
V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku,
než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu
musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad.

Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie
pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť
ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

Upozornenie!
Doktorandi, ktorí sa uchádzajú o štipendium na absolvovanie
časti programu 2. stupňa vysokoškolského štúdia v zahraničí,
musia túto skutočnosť náležite odôvodniť, poukázať na
prepojenie s dizertačnou prácou a doložiť súhlasné vyjadrenie
školiteľa.
Požadované podkladové materiály, ktoré je potrebné
nahrať k on-line žiadosti o štipendium na výskumný
pobyt pre postdoktorandov (oprávnení uchádzači podľa
písmena c):
• v slovenskom jazyku:
• štruktúrovaný životopis,
• motivácia (vysvetlenie, prečo sa uchádzač rozhodol pre
daný pobyt),
• odborný program výskumného pobytu (je potrebné uviesť
aj názov zahraničnej univerzity/výskumného pracoviska,
na ktoré je uchádzač pozvaný, ako aj dĺžku pobytu
a termín nástupu na pobyt; odporúča sa uviesť aj časový
harmonogram pobytu),
• odporúčanie od vedúceho pracovníka svojho domáceho
pracoviska (na hlavičkovom papieri vysokej školy/
výskumného pracoviska a s podpisom odporúčajúceho;
dokument musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na
osobu, ktorá ho vystavila; odporúčanie nesmie byť ku dňu
uzávierky staršie ako 3 mesiace),
• potvrdenie vydané štatutárnym zástupcom domácej
inštitúcie o tom, že uchádzač je v čase podávania riadnym
zamestnancom oprávnenej inštitúcie na plný úväzok,
s vyjadrením, že domáca inštitúcia umožní absolvovať
plánovaný pobyt a umožní uchádzačovi návrat po skončení
pobytu,
• diplom za ukončené doktorandské štúdium,
• doklad k požadovanej výške finančného príspevku na
cestovné (potvrdenie cestovnej kancelárie, prepravcu alebo
informácia z internetu; nie staršie ako 3 mesiace ku dňu
uzávierky), ak uchádzač zároveň žiada o cestovný grant so
štipendiom,
• zoznam publikačnej alebo umeleckej činnosti zostavený
podľa vyhlášky MŠVVŠ SR č. 456/2012 Z. z. z 18. decembra
2012 o centrálnom registri evidencie publikačnej činnosti
a centrálnom registri evidencie umeleckej činnosti – a to
s jednoznačným uvedením kategorizácie jednotlivých
publikácií a/alebo umeleckej činnosti.
• v cudzom jazyku:
• pozývací list zo zahraničnej vysokej školy, resp. výskumného
pracoviska s termínom realizácie pobytu (na hlavičkovom
papieri vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom
osoby, ktorá list vystavila; dokument musí obsahovať
funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila).
V prípade, že je akceptačný list v inom cudzom jazyku,
než je angličtina, resp. čeština, k akceptačnému listu
musí uchádzač pripojiť jeho pracovný (nie úradný) preklad.
Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať na obdobie
pobytu požadované uchádzačom v žiadosti a nesmie byť
ku dňu uzávierky starší ako 3 mesiace.

BULLETIN SAIA 3/2018
4

Téma/Národný štipendijný program SR
4. VÝBER UCHÁDZAČOV
Výberová komisia, ktorú menuje minister školstva, vedy,
výskumu a športu SR, vyberá štipendistov na základe
predložených podkladových materiálov. Zameria sa najmä na:
• zdôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať časť
štúdia alebo výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt
na vybranej vysokej škole, resp. výskumnom pracovisku
v zahraničí;
• odborný program študijného/výskumného/umeleckého/
prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu pre
ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, resp. pre kariérny rast
uchádzača;
• odborné a osobnostné predpoklady, ako aj zhodnotenie
zámeru pobytu uchádzača uvedené v odporúčaniach;
• študijné, resp. vedecké výsledky;
• stanovisko prijímajúcej inštitúcie v pozývacom liste;
• celkovú kvalitu predloženej žiadosti.

Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne
nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva splnenie
formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy,
kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba,
ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.
Informáciu o udelení/neudelení štipendia a cestovného grantu
oznámi SAIA, n. o., uchádzačom spravidla do 8 týždňov po
uzávierke na predkladanie žiadostí.
Schváleným štipendistom SAIA, n. o., vystaví a zašle Dekrét
o udelení štipendia. Schválení štipendisti uzavrú so SAIA
dohodu o udelení štipendia, kde budú špecifikované podmienky
pre vyplácanie štipendia. Pri podpise dohody o udelení
štipendia štipendisti doložia originál akceptačného listu a
potvrdenia o návšteve školy, resp. o doktorandskom štúdiu,
a to na predpísanom formulári (za originál sa nepovažuje
fax ani vytlačený naskenovaný dokument), resp. v prípade
postdoktorandov títo predložia originál potvrdenia vydaného
štatutárnym zástupcom domácej inštitúcie s vyjadrením, že
domáca inštitúcia umožní absolvovať plánovaný pobyt a umožní
uchádzačovi návrat na domácu inštitúciu po skončení pobytu.

VÝŠKA ŠTIPENDIÍ PRE ŠTUDENTOV A DOKTORANDOV/POSTDOKTORANDOV VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH SVETA
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené len tie krajiny, do ktorých boli v rámci NŠP štipendiá už v minulosti udelené, a ktorých
výšku schválilo MŠVVaŠ SR. Uchádzač môže požiadať o štipendium aj do inej krajiny, než sú uvedené v aktuálnom zverejnenom
zozname. Výška mesačného štipendia sa následne stanoví s ohľadom na životné náklady v danej krajine na základe stanoviska
zastupiteľského úradu SR v príslušnej krajine, pričom výšku štipendia pre danú krajinu musí odsúhlasiť MŠVVaŠ SR.
Štipendiá sú určené na pokrytie životných nákladov na študijný, výskumný/umelecký alebo prednáškový pobyt v zahraničí.
Krajina

Mesačné štipendiá pre kategórie:
Študent

Doktorand/Postdoktorand

Krajina

400 EUR

500 EUR

Austrália

1 600 AUD

2 500 AUD

Belgicko

720 EUR

800 EUR

Brazília

550 EUR

650 EUR

Mexiko

Bulharsko

250 EUR

300 EUR

Nemecko

8 200 CZK

10 000 CZK

Arménsko

Česká republika

Lotyšsko
Maďarsko
Malta

Nórsko

Mesačné štipendiá pre kategórie:
Študent

Doktorand/Postdoktorand

460 EUR

610 EUR

75 000 HUF

90 000 HUF

850 EUR

1 000 EUR

6 000 pesos

7 300 pesos

720 EUR

840 EUR

8 000 NOK

11 000 NOK

Čile

550 EUR

650 EUR

Nový Zéland

2000 NZD

3150 NZD

Čínska ľudová republika

700 USD

900 USD

Poľsko

300 EUR

400 EUR

5 000 DKK

5 500 DKK

Portugalsko

650 EUR

800 EUR

Dánsko
Egypt

500 EUR

600 EUR

Rakúsko

800 EUR

940 EUR

Ekvádor

600 USD

800 USD

Rumunsko

300 EUR

400 EUR

Estónsko

460 EUR

610 EUR

Ruská federácia

350 EUR

450 EUR

Fínsko

750 EUR

1 000 EUR

Senegal

400 USD

460 USD

Francúzsko

770 EUR

1 250 EUR

Singapur

1 500 USD

2 000 USD

Grécko

550 EUR

650 EUR

Slovinsko

550 EUR

670 EUR

Guatemala

350 EUR

450 EUR

Srbsko

300 EUR

350 EUR

Holandsko

870 EUR

1 000 EUR

Španielsko

850 EUR

1 000 EUR

Chorvátsko

350 EUR

450 EUR

Švajčiarsko

1 800 CHF

2 000 CHF

India

500 EUR

550 EUR

Švédsko

8 000 SEK

12 000 SEK

Írsko

800 EUR

1 000 EUR

Taiwan (Čína)

900 USD

1 050 USD

75 700 ISK

85 000 ISK

Taliansko

900 EUR

1 090 EUR
650 EUR

Island
Izrael
Japonsko
Juhoafrická republika
Južná Kórea
Kanada
Kolumbia
Lichtenštajnsko
Litva

600 EUR

800 EUR

Thajsko

550 EUR

135 000 JPY

175 000 JPY

Turecko

300 EUR

350 EUR

850 USD

1 100 USD

Uganda

450 USD

510 USD

800 USD

1 050 USD

Ukrajina

2 000 CAD

2 200 CAD

USA

350 EUR

450 EUR

1 800 USD

2 000 USD

400 EUR

500 EUR

900 EUR

1 090 EUR

1 800 CHF

2 000 CHF

460 EUR

610 EUR

Veľká Británia

760 GBP

1 000 GBP

Venezuela

350 EUR

450 EUR

Vatikán
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ŠTIPENDIÁ PRE ZAHRANIČNÝCH ŠTUDENTOV, DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV,
VÝSKUMNÝCH A UMELECKÝCH PRACOVNÍKOV
Vytvorenie Národného štipendijného programu na podporu
mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov,
výskumných a umeleckých pracovníkov schválila vláda
Slovenskej republiky v roku 2005. Národný štipendijný program
SR financuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR.
Národný štipendijný program SR je určený na podporu mobilít
zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských
učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov na pobyty na
slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách.

1. OPRÁVNENÍ UCHÁDZAČI
O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
A) študenti, ktorí:
• sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí,
• sú študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo
sú študentmi, ktorí v čase podávania žiadosti už absolvovali
minimálne 2,5 roka svojho vysokoškolského štúdia v tom
istom študijnom odbore/programe,
• budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci
svojho zahraničného vysokoškolského štúdia, a ktorých
niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola
v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu
na štúdium v SR.
Splnené musia byť všetky 3 uvedené podmienky. Táto
kategória sa nevzťahuje na doktorandské štúdium (alebo
jeho ekvivalent).
• Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie):
1 – 2 semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov), resp.
1 – 3 trimestre, ak sa akademický rok delí na trimestre
(t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov).
B) doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká
príprava sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná,
súkromná alebo štátna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia
oprávnená realizovať doktorandský študijný program (napríklad
SAV) v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu
na štúdium/výskum v SR.
• Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie):
1 – 10 mesiacov.
C) zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí
pracovníci, ktorých pozve inštitúcia so sídlom na Slovensku
s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať výskum
a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou, na prednáškový/
výskumný/umelecký pobyt v SR.
• Trvanie štipendijného pobytu (v prípade tejto kategórie):
1 – 10 mesiacov.
O štipendiá na pobyty na Slovensku sa môžu uchádzať
občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov
Slovenskej republiky.
Štipendijný program nepodporuje:
• zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé
vysokoškolské štúdium (či už 1. alebo 2. stupňa) alebo na
celé doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, ktorí
celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho
časť financovať zo zdrojov NŠP;
• zahraničných záujemcov, ktorí v období 36 mesiacov pred
dňom uzávierky na predkladanie žiadostí strávili na území
Slovenskej republiky obdobie 12 alebo viac mesiacov (a to
aj v súčte);

• zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku
v rámci iných štipendijných programov (napríklad
Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS,
bilaterálne dohody a pod.).
Pri opakovanom udelení štipendia platí nasledujúce
pravidlo: Ak žiadateľ poberal ku dňu uzávierky štipendium NŠP
počas 5 alebo viac štipendijných mesiacov (samostatne a/alebo
v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené najskôr po
uplynutí 3 rokov od ukončenia posledného pobytu podporeného
štipendiom z NŠP.

2. POUŽITIE ŠTIPENDIA A REALIZÁCIA POBYTU
Štipendium je určené na pokrytie životných nákladov,
resp. nákladov spojených s pobytom (stravné, ubytovanie
a pod.) počas študijného, výskumného/umeleckého alebo
prednáškového pobytu zahraničných uchádzačov na slovenských
vysokých školách a výskumných organizáciách. O pomoc pri
zabezpečení ubytovania a vybavovaní formalít, nevyhnutných
pre vstup na územie Slovenska môže štipendista požiadať
prijímajúcu inštitúciu, alebo si všetky potrebné náležitosti
vybavuje sám.

3. VÝŠKA MESAČNÉHO ŠTIPENDIA
a) vysokoškolský študent

350 EUR

b) doktorand

580 EUR

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp.
umelecký pracovník:
• bez titulu PhD. (alebo ekvivalentu) a s menej
ako 4 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského
učiteľa alebo výskumného, resp. umeleckého
pracovníka
• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom)
a s menej ako 10 rokmi uvedenej praxe
vysokoškolského učiteľa alebo výskumného,
resp. umeleckého pracovníka
• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom)
a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe
vysokoškolského učiteľa alebo výskumného,
resp. umeleckého pracovníka

580 EUR

850 EUR

1 000 EUR

Poznámky:
• Pre stanovenie výšky štipendia s ohľadom na potrebu
praxe sa zohľadňuje prax do termínu uzávierky, ku ktorej
sa žiadosť predkladá.
• Čas strávený na doktorandskom štúdiu sa ráta do praxe.
Schválení štipendisti, ktorých štipendijný pobyt trvá dlhšie ako
3 mesiace a pochádzajú z krajín mimo Európskej únie, EHP
a Švajčiarska, sú povinní do 30 dní od udelenia Povolenia na
prechodný pobyt predložiť cudzineckej polícii potvrdenie o tom,
že netrpia chorobou ohrozujúcou verejné zdravie. Náklady na
lekárske vyšetrenie a vystavenie tohto potvrdenia im budú
v rámci štipendia preplatené na základe predloženia originálu
potvrdenia o zaplatení vydaného príslušným zdravotníckym
zariadením, a to maximálne do výšky 250 EUR na štipendistu.
Zoznam oprávnených zdravotníckych zariadení štipendistom
poskytnú príslušné oddelenia cudzineckej polície. Štipendista je
povinný predložiť doklad o zaplatení SAIA, n. o., najneskôr do
60 dní od nástupu na pobyt, inak nárok na preplatenie týchto
výdavkov zanikne.
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Študentom a doktorandom môže byť v rámci štipendia
schválený aj príspevok na cestovné, ak o to v rámci podanej
žiadosti o štipendium požiadali. Príspevok na cestovné sa
udeľuje ako paušálna náhrada a bude vyplatená štipendistovi
spolu s poslednou splátkou štipendia na konci pobytu. Príspevok
na cestovné sa udelí v závislosti od vzdialenosti (vzdušnou
čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača v zahraničí a miestom
plánovaného pobytu na Slovensku, a to v nasledujúcej výške:
• vzdialenosť do 750 km – 0 EUR,
• vzdialenosť viac ako 750 km, maximálne 1 500 km
– 100 EUR,
• vzdialenosť viac ako 1 500 km, maximálne 5 000 km
– 300 EUR,
• vzdialenosť viac ako 5 000 km – 700 EUR.

4. UZÁVIERKA ŽIADOSTÍ
• 30. apríla do 16.00 hod. – na pobyty počas
nasledujúceho akademického roka
• 31. októbra do 16.00 hod. – na pobyty počas letného
semestra prebiehajúceho akademického roka

Zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie
Slovenska víza, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu
na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné
na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz
poskytujú zastupiteľské úrady SR v zahraničí).

5. PODÁVANIE ŽIADOSTÍ
Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk.
Elektronický systém na podávanie žiadostí sa otvára
najneskôr 6 týždňov pred termínom uzávierky žiadostí.
Žiadosť je možné vypĺňať až po otvorení elektronického
systému.

Upozornenie: Uchádzačom sa odporúča, aby si podávanie
žiadostí nenechávali na poslednú chvíľu. Množstvo operácií
v posledných minútach pred uzávierkou môže vplývať na
reakčný čas on-line systému, čo treba mať na zreteli, aby
nedošlo k zmeškaniu termínu na odoslanie žiadosti.

Uchádzač musí on-line žiadosť o štipendium vyplniť a nahrať
všetky požadované prílohy v predpísanom formáte do
elektronického systému.
Študenti (oprávnení uchádzači podľa písmena A) môžu
predkladať žiadosť a jej prílohy v slovenskom alebo
v anglickom jazyku (akékoľvek dokumenty v inom jazyku
musia byť oficiálne preložené do slovenčiny alebo angličtiny
– preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia, ktorá príslušný doklad
vydala).
Ostatní oprávnení uchádzači (uchádzači podľa písmena
B) a C)) môžu predkladať (vypĺňať) žiadosť v nasledujúcich
jazykoch:
• v slovenskom jazyku – v takom prípade všetky
dokumenty v prílohách musia byť iba v slovenskom
alebo v anglickom jazyku,
• v anglickom jazyku – v takom prípade všetky dokumenty
v prílohách musia byť iba v slovenskom alebo
v anglickom jazyku,
• v ruskom jazyku – v takom prípade všetky dokumenty
v prílohách musia byť iba v slovenskom, anglickom
alebo ruskom jazyku.
V prípade dokumentov vystavených v inom jazyku tieto
dokumenty musia byť oficiálne preložené do akceptovaného
jazyka uvedeného vyššie (preklad môže potvrdiť aj tá inštitúcia,
ktorá príslušný doklad vydala).

Po úplnom vyplnení žiadosti a nahraní všetkých požadovaných
dokumentov musí uchádzač žiadosť odoslať stlačením tlačidla
„Odoslať“. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/
pozývacieho listu na adresu SAIA, n. o., v Bratislave
(SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1), a to tak,
aby tento dokument bol doručený najneskôr 3. pracovný
deň nasledujúci po dni uzávierky, a to do 12:00 hod. (pri
posudzovaní pracovných dní sa berie do úvahy právny stav na
Slovensku).

Upozorňujeme, že uchádzač musí od slovenskej inštitúcie dostať
aspoň sken alebo kópiu akceptačného/pozývacieho listu, keďže
ho musí nahrať do on-line systému. Bez nahraného skenu
v on-line systéme uchádzač nemôže podať žiadosť elektronicky,
a teda nemôže byť jeho žiadosť ďalej posudzovaná.
Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line
žiadosti o štipendium na študijný pobyt pripájajú
zahraniční študenti (kategória uchádzačov podľa písm. A):
• štruktúrovaný životopis,
• motivácia,
• podrobný študijný program (je potrebné uviesť aj termín
nástupu na pobyt, dĺžku pobytu, zoznam predmetov, ktoré
chcete absolvovať počas pobytu a počet kreditov, ktorý za
jednotlivé predmety získate),
• dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (dokument
musí obsahovať funkciu a kontaktné údaje na osobu, ktorá
ho vystavila); odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky
staršie ako 3 mesiace,
• potvrdenie vysielajúcej vysokej školy o tom, že študent
je riadnym študentom vysokej školy – súčasťou potvrdenia
musí byť aj informácia o predpokladanom termíne
ukončenia štúdia; potvrdenie nesmie byť ku dňu uzávierky
staršie ako 3 mesiace,
• kópia bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu
a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú),
• akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo
výskumnej organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná
organizácia zaväzujú prijať štipendistu na študijný pobyt
(s presným termínom realizácie pobytu). Akceptačný
list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy,
resp. výskumnej organizácie s podpisom osoby, ktorá list
vystavila. Akceptačný list sa musí jednoznačne vzťahovať
na obdobie pobytu požadované uchádzačov v žiadosti
a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu uzávierky.
Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line
žiadosti o štipendium na študijný/výskumný/umelecký
pobyt pripájajú zahraniční doktorandi (kategória
uchádzačov podľa písm. B):
• štruktúrovaný životopis,
• motivácia,
• podrobný študijný/výskumný/umelecký program (je
potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt, dĺžku
a podrobný časový plán pobytu),
• odporúčanie od školiteľa – na hlavičkovom papieri
vysokej školy/výskumného pracoviska a s podpisom
odporúčajúceho; dokument musí obsahovať funkciu
a kontaktné údaje na osobu, ktorá ho vystavila;
odporúčania nesmú byť ku dňu uzávierky staršie ako
3 mesiace,
• potvrdenie o realizácii doktorandského štúdia – súčasťou
potvrdenia musí byť aj informácia o predpokladanom
termíne ukončenia doktorandského štúdia; potvrdenie
nesmie byť ku dňu uzávierky staršie ako 3 mesiace,
• kópia magisterského diplomu a dodatku k diplomu
a vysvedčenia o štátnej skúške (ak existujú),
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• zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej
štruktúre,
• akceptačný/pozývací list slovenskej vysokej školy alebo
výskumnej organizácie, v ktorom sa škola, resp. výskumná
organizácia zaväzujú prijať štipendistu na študijný alebo
výskumný/umelecký pobyt (s presným termínom realizácie
pobytu). Akceptačný list musí byť na hlavičkovom papieri
vysokej školy, resp. výskumnej organizácie s podpisom
osoby, ktorá list vystavila. V prípade doktorandov
nemá byť pozývací list len formálnou akceptáciou
uchádzača na štipendijný pobyt, ale má odrážať mieru
záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia o študijný,
výskumný/umelecký a/alebo prednáškový pobyt uchádzača
o štipendium v rámci NŠP. Akceptačný list sa musí
jednoznačne vzťahovať na obdobie pobytu požadované
uchádzačov v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace
ku dňu uzávierky.
Požadované podkladové materiály, ktoré k on-line
žiadosti o štipendium na výskumný/prednáškový/
umelecký pobyt pripájajú zahraniční vysokoškolskí
učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci (kategória
uchádzačov podľa písm. C):
• štruktúrovaný životopis,
• podrobný prednáškový a/alebo výskumný/umelecký
program (je potrebné uviesť aj termín nástupu na pobyt,
dĺžku a podrobný časový plán pobytu),
• kópia diplomu s najvyšším dosiahnutým vzdelaním,
• zoznam publikačnej/umeleckej činnosti v predpísanej
štruktúre,
• pozývací list od slovenskej vysokej školy alebo výskumnej
organizácie (s termínom realizácie pobytu). Pozývací
list musí byť na hlavičkovom papieri vysokej školy,
resp. výskumnej organizácie s podpisom osoby, ktorá list
vystavila. Pozývací list nemá byť len formálnou akceptáciou
uchádzača na štipendijný pobyt, ale mal by odrážať mieru
záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia
o prednáškový/výskumný pobyt uchádzača o štipendium
v rámci NŠP. Akceptačný list sa musí jednoznačne
vzťahovať na obdobie pobytu požadované uchádzačov
v žiadosti a nesmie byť starší ako 3 mesiace ku dňu
uzávierky.

6. VÝBER UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA
Výber štipendistov uskutoční výberová komisia, ktorú menuje
minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
Výberová komisia vyberá štipendistov na základe predložených
podkladových materiálov. Zameriava sa najmä na:
• odôvodnenie, prečo sa uchádzač rozhodol absolvovať
časť štúdia, výskumného alebo prednáškového pobytu na
vybranej inštitúcii;
• odborný program študijného, výskumného/umeleckého
alebo prednáškového pobytu a využitie výsledkov pobytu
pre ďalšie štúdium alebo vedecký výskum/umeleckú
činnosť;
• odborné a osobnostné predpoklady uchádzača;
• študijné, resp. vedecké výsledky;
• stanovisko prijímajúcej inštitúcie v akceptačnom/
pozývacom liste;
• celkovú kvalitu predloženej žiadosti.
Štipendium a/alebo cestovný grant nie sú právne
nárokovateľné, na udelenie štipendia vplýva splnenie
formálnych požiadaviek uchádzačom podľa aktuálnej výzvy,
kvalita uchádzača, obsah plánovaného pobytu a jeho potreba,
ako aj finančné možnosti NŠP k danému termínu uzávierky.
Informáciu o udelení/neudelení štipendia oznámi SAIA, n. o.,
uchádzačom spravidla do 8 týždňov po uzávierke žiadostí.
SAIA, n. o., vystaví schváleným štipendistom Dekréty o udelení
štipendia potvrdzujúce schválenie štipendia v rámci NŠP
a zašle ich poštou spolu s ďalšími informáciami a požiadavkami
pre vyplácanie štipendia schváleným štipendistom. Uchádzači
podľa písm. A a B (študenti a doktorandi) sú povinní v prípade
schválenia štipendia doložiť originál potvrdenia o návšteve
školy, resp. o doktorandskom štúdiu, ktorý potvrdí, že sú aj
počas pobytu na Slovensku študentmi, resp. doktorandmi na
svojej domácej inštitúcii (v prípade, že je doklad vystavený
v inom než slovenskom alebo anglickom alebo ruskom jazyku,
treba predložiť aj oficiálny preklad do niektorého z týchto
jazykov).
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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
Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta
Uzávierka: 13. apríl 2018
Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti,
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie časti
nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na
niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho
stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom
všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu
Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje
študentov technických odborov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)
Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie.
Bližšie informácie: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
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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
 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

 AUSTRÁLIA
Australia Awards–Endeavour Scholarships and Fellowships – vládne štipendiá na rok 2019
Uzávierka: koniec mája/začiatok júna 2018 (bližšie informácie majú byť zverejnené koncom apríla 2018)
Austrálska vláda v rámci programu Australia Awards–Endeavour Scholarships and Fellowships poskytuje štipendiá pre študentov,
výskumníkov a odborníkov z Európskej únie na krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie.
Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci 4 schém:
- Endeavour Research Fellowships,
- Endeavour Executive Awards,
- Endeavour Postgraduate Awards,
- Endeavour VET (Vocational Education and Training) Awards.
Bližšie informácie: http://internationaleducation.gov.au/endeavour

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 5. apríl 2018 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.

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendium na prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní) vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci
v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 24. máj 2018 on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. O pobyt sa nemôžu uchádzať doktorandi. Pobyt sa
môže uskutočniť na českých verejných VŠ alebo vedeckých a výskumných inštitúciách a organizáciách. Vyžaduje sa akceptačný/
pozývací list prijímajúcej inštitúcie.
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AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 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)

 ČÍNA
Štipendiá čínskej vlády (EU Window) na rok 2018/2019
Uzávierka: 1. apríl 2018

Chinese Government Scholarship-EU Program ponúka na akademický rok 2018/2019 celkovo 135 štipendií na celé bakalárske,
magisterské a doktorandské štúdium občanom členských krajín Európskej únie. Žiadosti sa podávajú on-line, vytlačenú verziu
prihlášky treba zaslať Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej ľudovej republiky pri Európskej únii (úrad akceptuje iba
prihlášky, ktoré prídu poštou do 1. apríla 2018).
Bližšie informácie: http://www.chinamission.be/eng/zglx/t1532705.htm
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
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. máj 2018
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku
21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 EGYPT
Štipendium na krátkodobý vedecký pobyt vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi
Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej
republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium na krátkodobý vedecký pobyt (maximálne 10 dní) je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom,
ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.Vyžaduje sa pozývací list.

 FÍNSKO
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
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Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra (Suomen kielen ja kulttuurin)
Uzávierka: 31. marec 2018 (študenti), 30. apríl 2018 (absolventi a výskumníci)
 Štipendium pre študentov fínskeho jazyka v magisterskom stupni

Štipendium je určené pre študentov fínskeho jazyka a kultúry v magisterskom stupni na štúdium na fínskej univerzite
a zhromaždenie materiálu vo Fínsku na diplomovú prácu. Maximálna dĺžka štipendia je jeden semester, výška štipendia
je 800 EUR/mesiac.
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_students_outside_finland/
scholarships_for_masters_students_in_finnish
 Štipendium pre absolventov a výskumníkov

Štipendium je určené na dlhodobý (3- až 12-mesačný) alebo krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt. Žiadosť podáva fínsky
partner.
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_
resarchers_outside_finland/scholarships_in_finnish_language

 FRANCÚZSKO
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-researchgrants.php
Štipendiá pre postdoktorandov v oblasti oceánológie
Uzávierka: 15. apríl 2018
Laboratória LabexMER, Ifremer (Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora), Západobretónska univerzita (Université de
Bretagne Occidentale − UBO) a francúzsky región Bretónsko v rámci spoločného štipendijného programu Programme bourses
postdoctorales internationales ponúkajú postdoktorandské štipendiá mladým výskumným pracovníkom (titul PhD. získali menej
ako 3 roky pred uzávierkou žiadostí) v oblasti oceánológie. Kandidáti musia vypracovať výskumný projekt súvisiaci s výskumom,
ktorý sa uskutočňuje v laboratóriách LabexMER (v Breste, Bretagne Sud alebo v Nantes).
Bližšie informácie: www.labexmer.eu/fr/international/bourses-post-doctorales/AAP-bourses-post-doctorales/

 GRÉCKO
Štipendium na krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti
školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium na krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (maximálne 10 dní) je určené vysokoškolským učiteľom.
Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo francúzskeho jazyka.

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

 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho
Uzávierka: máj 2018 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na celé 5-ročné bakalárske štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program)

O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl a študenti 1. stupňa VŠ do 21 rokov. Štipendium je určené na
ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné bakalárske štúdium.
 štipendium na odborné nadstavbové štúdium (Monbukagakusho Specialized Training College)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti v maturitnom ročníku, absolventi strednej školy a študenti VŠ do 21 rokov.
 štipendium na výskumný pobyt (Monbukagakusho Research Student Program; s možnosťou absolvovať celé

magisterské/doktorandské štúdium)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 2. stupňa, doktorandi, učitelia vysokej školy a výskumní pracovníci.

 JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
Štipendiá Nadácie Clauda Leona pre postdoktorandov na rok 2019
Uzávierka: 31. máj 2018 (prihlášku nadácii predkladá prijímajúca inštitúcia)
Nadácia Clauda Leona (Claude Leone Foundation) ponúka štipendiá pre postdoktorandov (titul PhD. alebo ekvivalent udelený
pred menej ako 5 rokmi) z celého sveta na výskumné pobyty na prírodovedeckých, technických a lekárskych fakultách
univerzít a vo výskumných organizáciách v Juhoafrickej republike. Štipendijný pobyt trvá 2 roky a výška štipendia je 275 000
ZAR/ročne.
Bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za/postdoctoral.htm

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 5. apríl 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
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 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2018 a 4. máj 2018 (letné školy)
Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.
 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

 LUXEMBURSKO
Stáže v Európskom parlamente
Uzávierka: 15. máj 2018 (prekladateľské stáže, stáže R.Schumana), 1. jún 2018 (vzdelávacie stáže)
 Stáže Roberta Schumana všeobecného alebo žurnalistického zamerania
Stáže (5-mesačné) sú určené pre absolventov univerzít alebo rovnocenných vzdelávacích inštitúcií s cieľom doplniť
vedomosti, ktoré získali počas štúdia a oboznámiť ich s činnosťou EÚ, najmä Európskeho parlamentu.
 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

 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
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Štipendiá na výskumné pobyty
Uzávierka: 29. marec 2018 on-line na www.scholarship.hu
Verejná nadácia Tempus vyhlásila dodatočnú výzvu na predkladanie žiadostí o štipendiá na výskumné pobyty do Maďarska
v akademickom roku 2017/2018. Záujemcovia sa môžu hlásiť na krátkodobý alebo dlhodobý výskumný pobyt na
vysokoškolských inštitúciách a vo výskumných organizáciách. Štipendijné pobyty musia byť ukončené do 31. mája 2018.
Bližšie informácie: http://tpf.hu/new/8942/relaunched-call-for-research-stays-in-hungary-in-2017-2018-with-bilateral-statescholarships

 NEMECKO
Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 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)

Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2019
Uzávierka: 15. apríl 2018
Einsteinovo fórum a Nadácia Daimler and Benz ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2019 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať
na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista 10 000
EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2018

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti
ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku.
Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne
(koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/
Štipendium Centra pre náboženstvo a spoločnosť Univerzity v Bonne na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 30. apríl 2018
Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity v Bonne ponúka plné a
čiastkové štipendium na magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie (MESt Faculty Scholarship). Po úspešnom
absolvovaní ročného magisterského štúdia študent získa titul Master of the Arts (MA).
Bližšie informácie: www.ecumenical-studies.de/
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 NÓRSKO
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
Nadácia K. Skubiszewského – štipendiá a granty pre končiacich doktorandov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 13. apríl 2018

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego ponúka štipendium na 9-mesačnú stáž, ktorá sa začne 1. októbra
2018 a grant na 3-mesačný a kratší pobyt na Varšavskej univerzite alebo inej poľskej univerzite so zameraním na právo,
politické vedy a súčasnú históriu.
Bližšie informácie: http://www.skubi.net/stypendium2018.html

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. máj 2018 (projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
Štipendiá
 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

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/
Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2018
Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2018 do 31. augusta
2019. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 100 eur.
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/33;
http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/richtlinien_stadtschreiberin.pdf
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Rakúska akadémia vied – Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 30. apríl 2018
Rakúska akadémia vied (Österreichische 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/
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. máj 2018
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Výška štipendia je 564 EUR/mesiac. Štipendium je určené študentom vo veku
21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 RUSKO
UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme
Uzávierka: 26. marec 2018
Medzinárodné centrum pre udržateľný rozvoj energie (International Center for Sustainable Energy Development – ISEDC)
v Moskve, inštitúcia UNESCO 2. kategórie, ponúka každoročne 20 štipendií na 4-týždňový študijný pobyt v centre. Cieľom
je posilnenie inštitucionálnej a personálnej základne v oblasti udržateľného rozvoja energie a energetiky v rozvojových
a transformujúcich sa krajinách, konkrétne v študijných odboroch: 1. Energia a trvalo udržateľný rozvoj, 2. Ekologický
manažment, 3. Obnoviteľné zdroje energie, 4. Udržateľný spôsob výroby energie z obnoviteľných zdrojov. Prihlasovanie
prebieha prostredníctvom Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí SR.
Bližšie informácie: http://www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/;
www.unesco.sk

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 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
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
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 TALIANSKO
Granty na medzinárodné kurzy talianskeho jazyka a kultúry
Uzávierka: 23. marec 2018 (na júlový kurz) a 30. marec 2018 (na augustový kurz)

Università Degli Studi di Milano organizuje každoročne 3-týždňové letné kurzy talianskeho jazyka a kultúry v Gargnano del
Garda. Uchádzači musia mať minimálne 18 rokov a znalosť taliančiny na úrovni B1/B2. Univerzita ponúka 50 cudzincom vo veku
do 40 rokov granty. V roku 2018 sa kurzy uskutočnia od 2. do 21. júla a od 23. júla do 11. augusta.
Bližšie informácie: http://users2.unimi.it/centrocalcif/corsi-internazionali-di-gargnano-2/;
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. apríl 2018 (pobyty začínajúce sa na jar 2019)
Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine.
Bližšie informácie: http://www.bfny.org/en/apply/requirements.
Štipendiá talianskej vlády na základe Vykonávacieho programu ku kultúrnej dohode medzi vládou Slovenskej
republiky a vládou Talianskej republiky
Uzávierka: 30. apríl 2018 on-line na https://studyinitaly.esteri.it/en/
 6- alebo 9-mesačný študijný pobyt počas magisterského štúdia na jednej z oprávnených inštitúcii, uchádzači musia

spĺňať požiadavky príslušnej VŠ

 6- alebo 9-mesačný študijný/výskumný pobyt počas PhD štúdia, uchádzači musia spĺňať požiadavky prijímajúcej

univerzity/výskumnej organizácie a získať pozývací list

 6- alebo 9-mesačný výskumný pobyt (Progetti di Studio in Co-tutella) na realizáciu výskumného projektu, ktorý

uchádzači musia predložiť a zároveň získať akceptačný list z talianskej prijímajúcej inštitúcie s uvedením mena supervízora/
školiteľa projektu

 6- alebo 9-mesačný kurz na vyšších umeleckých a hudobných školách (AFAM)
 3-mesačné kurzy talianského jazyka a kultúry pre študentov talianskeho jazyka; uchádzači musia predložiť doklad

o znalosti talianskeho jazyka na minimálnej úrovni A2 Európskeho referenčného rámca pre jazyky

Bližšie informácie: https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse; https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=215

 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), 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)
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 Štipendiá na celé bakalárske štúdium

(pre uchádzačov do 21 rokov):

- Čiernomorský štipendijný program (Black Sea Scholarship Program), všetky študijné odbory
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: 5. apríl 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.

 USA
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
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na školský rok 2019/2020
Uzávierka: 30. jún 2018

Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student Researcher)
alebo študijný pobyt (Master’s Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA. Štipendium je určené pre všetky vedecké
disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M. Uchádzači musia mať slovenské štátne občianstvo alebo
trvalý pobyt v Slovenskej republike, ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni, výborné študijné výsledky
a výbornú znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL). Uprednostnení sú uchádzači bez súvislej akademickej alebo
pracovnej skúsenosti v USA.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightovo-stipendium-pre-postgradualne-studium

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Newtonove štipendiá pre mladých vedcov
Uzávierka: 27. marec 2018 (žiadosť musí do tohto termínu odobriť prijímajúca organizácia; odporúča sa predložiť jej žiadosť
5 pracovných dní pred termínom, najneskôr 20. marca 2018)
Štipendium programu Newton International Fellowship Scheme umožňuje mladým vedcom (postdoktorandom) v oblasti fyziky,
prírodných vied, sociálnych a humanitných vied 2-ročný výskumný pobyt vo výskumnej inštitúcii vo Veľkej Británii. Žiadatelia
musia mať titul PhD. a výskumnú prax menej ako 7 rokov (vrátane pôsobenia ako učiteľ na VŠ). V čase podávania žiadosti
musia pôsobiť mimo Veľkej Británie. Žiadosť musí pred podaním odobriť britská prijímajúca výskumná organizácia.
Bližšie informácie: http://www.newtonfellowships.org;
http://www.newtonfellowships.org/media/1063/newton-international-fellowships-scheme-notes.pdf
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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

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2018/2019 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín:
 Bulharsko,
 Čína,
 Chorvátsko,
 Izrael,

 Maďarsko,
 Rumunsko,
 Ruská federácia,
 Srbsko,
 Slovinsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2018/2019 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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 SPOLUPRÁCA VO VZDELÁVANÍ SR – KÓREJSKÁ REPUBLIKA
Slovensko a Kórejská republika majú záujem o užšiu spoluprácu v oblasti vzdelávania. Vyplýva to z memoranda
o porozumení medzi rezortnými ministerstvami, ktoré 21. februára podpísali ministerka Martina Lubyová a ministrer
Kim Sang Konom. Na stretnutí obe strany hovorili o spolupráci formou výmenných pobytov študentov a výskumných
pracovníkov. Dohodli sa taktiež na spolupráci medzi kórejskými a slovenskými vedeckými tímami v rámci spoločných
projektov. Ministri rokovali aj o otázke posilnenia výučby slovenského jazyka v Kórei na Hankuk University a výučby
kórejského jazyka na Slovensku.
Zdroj: http://www.minedu.sk/slovensko-a-juzna-korea-chcu-uzsie-spolupracovat-v-oblasti-vzdelavania/

 PRÍSPEVKY NA UMELECKÉ PREKLADY Z TALIANSKEHO JAZYKA
Talianske ministerstvo zahraničných vecí zverejnilo výzvu na podávanie žiadostí o Ceny a príspevky na podporu
umeleckých prekladov z talianskeho jazyka. Žiadosti na ocenenia a príspevky musia byť zaslané Talianskemu
kultúrnemu inštitútu v Bratislave do 31. marca 2018.
Bližšie informácie: http://www.iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/premi_e_concorsi/premi_e_
contributi_alla_traduzione/premi-traduzione.html

 PUBLIKÁCIE/SPRÁVY NA WEBE
Otvorený prístup na európskych univerzitách
Európska asociácia univerzít (EUA) zverejnila vo februári 2018 výsledky prieskumu o otvorenom prístupe na
univerzitách v Európe „Open Access 2016 – 2017 EUA Survey Results“, ktorý realizovala v akademickom roku
2016/17. Do dotazníkového prieskumu sa zapojilo 338 univerzít z 39 krajín vrátane Slovenska. Na základe výstupu
z prieskumu EUA prijala vlani aj odporúčania týkajúce sa otvoreného prístupu k výskumným publikáciám (EUA
position paper: Towards Full Open Access in 2020. Aims and recommendations for university leaders and National
Rectors’ Conferences) a k výskumným údajom (EUA position paper: Towards Open Access to Research Data: Aims
and recommendations for university leaders and National Rectors’ Conferences on RDM and TDM) a stanovisko
(EUA Statement on Open Science to EU Institutions and National Governments).
Publikácia: http://eua.be/Libraries/publications-homepage-list/open-access-2016-2017-eua-survey-results
Cieľovo orientovaný výskum a inovácie v EÚ
Vo februári 2018 bola publikovaná správa „Mission-Oriented Research & Innovation in the European Union
– A problem-solving Approach to fuel innovation-led Growth“, ktorej autorka je poradkyňou komisára
EÚ Carlosa Moedasa pre tzv. „cieľovo orientovaný prístup/misie“. Správa je súčasťou série vstupov, ktoré bude
Európska komisia brať do úvahy pri príprave budúceho rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie.
Komisia vyzýva verejnosť a zainteresované strany na poskytnutie spätnej väzby, vrátane návrhov na potenciálne
misie pre výskum a inovácie do 3. apríla 2018 prostredníctvom dotazníka.
Správa: https://ec.europa.eu/info/sites/info/files/mazzucato_report_2018.pdf
Dotazník: https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/482a79de-3fad-17e1-c60d-2e4418c1a95d
Zdroj: www.srk.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
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 INTE 2018 – International Conference on New Horizons in Education 2018
18. – 20. júl 2018, Paríž, Francúzsko
Bližšie informácie: http://www.int-e.net/

 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

 13th European Quality Assurance Forum

15. – 17. november 2018, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://www.eua.be/activities-services/events/event/2018/11/15/default-calendar/13th-european-qualityassurance-forum

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

 Dni príležitostí

20. a 21. marec 2018 Žilina, 10. a 11. apríl 2018 Bratislava
Bližšie informácie: https://dniprilezitosti.sk

 Education and Career/Education Abroad 2018
19. – 21. apríl 2018, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua/

 EEFT – European Education Fair Taiwan
12. a 13. október 2018, Taipei
14. október 2018, Taičung

Bližšie informácie: http://www.eef-taiwan.org.tw/
 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BeSt³ – Die Messe für Beruf, Studium und Weiterbildung
11. – 13. október 2018, Klagenfurt, Rakúsko
Bližšie informácie: http://www.best-klagenfurt.at

 a² Student Fairs & School Visits, Maroko
16. a 17. november 2018, Marakéš
19. a 20. november 2018, Tanger

Bližšie informácie: http://www.a2fairs.com/morrocco_student_fair.php
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