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Téma/Štúdium v Austrálii a na Novom Zélande

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
V AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLANDE
Občania Slovenskej republiky môžu absolvovať vysokoškolské štúdium v ktorejkoľvek krajine sveta, ak spĺňajú podmienky, ktoré
sa vyžadujú od uchádzačov o štúdium v tej-ktorej krajine. Najčastejšie (okrem ukončeného stredoškolského štúdia) je to znalosť
jazyka, v ktorom sa uskutočňuje štúdium. V téme tohto Bulletinu SAIA sme sa rozhodli priniesť základné informácie o možnostiach
vysokoškolského štúdia v Austrálii a na Novom Zélande. Záujemcov o štúdium lákajú nielen širokou ponukou programov,
ale aj tým, že držitelia študentského víza môžu legálne pracovať na čiastočný úväzok. V Austrálii maximálne 40 hodín počas
dvoch týždňov počas trvania štúdia/kurzu a neobmedzene počas prázdnin, na Novom Zélande počas štúdia na čiastočný uväzok
(maximálne 20 hodín týždenne) a počas prázdnin na plný uväzok.
Záujemcovia o štúdium v Austrálii a na Novom Zélande môžu postupovať „na vlastnú päsť“ a všetko (od vyhľadania si vysokej
školy/univerzity, programu, ubytovania po cestu) si zabezpečiť sami, alebo môžu využiť služby agentúr, ktoré sa špecializujú na
sprostredkovanie vysokoškolského štúdia v týchto krajinách (väčšina týchto agentúr sprostredkováva aj jazykové kurzy angličtiny).
Záujemcom o štúdium v zahraničí (nielen v Austrálii alebo na Novom Zélande) sa odporúča do prípravy zahrnúť aj otázku uznania
štúdia absolvovaného v zahraničí, či už celého, alebo jeho časti. Na Slovensku túto činnosť vykonáva Stredisko na uznávanie
dokladov o vzdelaní, ktoré pôsobí pri Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR. Stredisko okrem iného uznáva záverečné
doklady o vzdelaní získané v zahraničí na výkon vybraných regulovaných povolaní a posudzuje úroveň dosiahnutého zahraničného
vzdelania na akademické účely (teda v prípade nasledujúceho štúdia na Slovensku). Bližšie informácie o činnosti strediska
záujemcovia nájdu na stránke ministerstva: http://www.minedu.sk/uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zozahranicia/.
V téme informujeme o najlepších austrálskych a novozélandských univerzitách podľa najznámejších svetových rankingov
– ARWU (Academic Ranking of World Universities – www.shanghairanking.com/ARWU2017.html) a QS University
Rankings (www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2018), pričom uvádzame aj webové stránky, na
ktorých záujemcovia nájdu informácie o štúdiu, zoznamy vysokoškolských inštitúcií či databázy štipendií.
Občania SR môžu v Austrálii aj na Novom Zélande stráviť 1-ročnú pracovnú dovolenku/working holiday na základe dohôd,
ktoré má SR s oboma krajinami podpísané. Počas tohto pobytu môžu mladí ľudia (v prípade Austrálie vo veku 18 až 30 rokov
a v prípade Nového Zélandu vo veku 18 až 35 rokov) v krajine študovať, cestovať a pracovať. Dohody stanovujú aj ročnú kvótu
(pre Austráliu je to 200 osôb; 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-1/462Nový Zéland: https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/apply-for-a-visa/about-visa/slovakia-working-holiday-visa.
AUSTRÁLIA
Australia, Commonwealth of Australia

NOVÝ ZÉLAND

Rozloha: 7 686 848 km
Počet obyvateľov: 23 130 000
(2017)
Úradný jazyk: anglický
2

Administratívne územné členenie: 6 štátov a 2 federálne
územia: Nový Južný Wales – NSW, Viktória – VIC, Queensland
– QLD, Západná Austrália – WA, Južná Austrália – SA,
Tasmánia – TAS, Severné územie – NT, Územie hlavného mesta
Austrálie – ACT (Australian Capital Territory)

New Zealand
Rozloha: 270 534 km2
Počet obyvateľov: 4,8 mil. (2017)
Úradné jazyky: anglický jazyk,
maorský jazyk

Administratívne územné členenie: 16 oblastí, 57 okresov,
16 miest
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Téma/Štúdium v Austrálii a na Novom Zélande
AUSTRÁLIA
Vysokoškolské vzdelávanie v Austrálii – univerzitné
a neuniverzitné (VET – vocational education and training) –
poskytuje vyše 1 200 inštitúcií, ktoré ponúkajú viac ako
22-tisíc programov. V roku 2016 bolo na nich zapísaných 1 457
209 študentov, z nich 391 136 cudzincov. Medzi nimi bolo
117 študentov narodených na Slovensku (50 mužov a 67 žien),
z ktorých 109 malo trvalý pobyt na Slovensku (45 mužov
a 64 žien). (Zdroj: https://docs.education.gov.au/node/45136;
https://docs.education.gov.au/node/45186)
Vysokoškolské inštitúcie sú verejné a súkromné. Cudzinci, ktorí
prišli so študentským vízom, musia študovať na školách
a v programoch registrovaných v CRICOS (Commonwealth

Register of Institutions and Courses for Overseas Students
– http://cricos.education.gov.au/). Registrácia zaručuje, že škola

Záujemcom o štúdium v Austrálii je určený portál Štúdium v Austrálii –
www.studyinaustralia.gov.au. Nájdu tu informácie nielen
o vysokoškolskom systéme, vízach, školnom, či životných nákladoch, ale
aj postup, ako sa prihlásiť na štúdium v Austrálii.

a program spĺňajú požadované štandardy.
Neuniverzitné inštitúcie ponúkajú profesne zamerané 6-mesačné až 3-ročné
kurzy, univerzity ponúkajú 3- až 4- ročné bakalárske, 1-ročné
magisterské a 3-ročné doktorandské programy.
Univerzitné vzdelanie poskytuje 43 univerzít, z nich 40 je verejných,
1 je súkromná a 2 sú pobočkami zahraničných vysokých škôl.
Akademický rok sa delí buď na 2 semestre, alebo 3 trimestre. Začiatok
akademického roka je spravidla v marci.
V Austrálii sa platí školné, jeho výška je rôzna, závisí od stupňa a typu
programu. Na bakalárskom stupni sa ročné školné pohybuje od 15- do 33-tisíc
austrálskych dolárov (AUD), na magisterskom od 20- do 37-tisíc AUD a na
doktorandskom od 14- do 37-tisíc AUD.
Prihlasuje sa priamo na vysokoškolských inštitúciách, ktoré majú po celom
svete vytvorené siete agentov, ktorí poskytujú záujemcom bližšie informácie
o možnostiach štúdia. Kontakty na nich sú zverejnené na stránkach vysokých
škôl. Pomôckou môže byť aj portál Study Assist (http://studyassist.gov.au).
Pri podávaní žiadosti o študentské vízum musí žiadateľ preukázať, že má
najmenej 19 830 AUD ročne na pokrytie životných nákladov (okrem školného
a cestovných nákladov).

Zaujímavé webové stránky
www.studyinaustralia.gov.au – oficiálna stránka austrálskej vlády pre zahraničných študentov s informáciami
o univerzitách, štipendiách, vízach...
http://education.gov.au/ – portál ministerstva školstva
www.australiaawards.gov.au – informácie o štipendiách
www.aqf.edu.au – portál Australian Qualifications Framework, zoznam akreditovaných vzdelávacích inštitúcií a akreditačných
orgánov
www.austria.embassy.gov.au – stránka austrálskeho veľvyslanectva s pôsobnosťou pre SR so sídlom vo Viedni (Rakúsko)
http://cricos.education.gov.au – portál agentúry CRICOS; zoznam austrálskych vzdelávacích inštitúcií, ktoré ponúkajú
kurzy zahraničným študentom, ktorí prichádzajú do Austrálie so študentským vízom
www.acic.com.au – Australian College Information Centre, informácie o vysokoškolskom systéme, profily univerzít
https://www.homeaffairs.gov.au/trav/stud – portál rezortu vnútra, informácie o štúdiu a o študentských vízach
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Téma/Štúdium v Austrálii a na Novom Zélande
Najlepšie austrálske univerzity podľa
Academic Ranking of World Universities 2017

Najlepšie austrálske univerzity
podľa QS University Rankings 2018

(http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2017/
Australia.html)
Poradie
vo svete

(www.topuniversities.com)

Poradie
vo svete

Univerzita

Univerzita

20

The Australian National University
www.anu.edu.au/

41

The University of Melbourne

45

The University of New South Wales
(UNSW Sydney)

39

The University of Melbourne
www.unimelb.edu.au

55

The University of Queensland

78

Monash University

83

University of Sydney

47

The University of Queensland

91

The University of Western Australia

50

The University of Sydney

97

The Australian National University

60

Monash University

The University of Adelaide

93

The University of Western Australia

The University of New South Wales

109

The University of Adelaide

Curtin University

176

University of Technology Sydney

Macquarie University

224

The University of Newcastle, Australia (UON)

Deakin University

232

University of Wollongong

Queensland University of Technology

240

Macquarie University

101-150
151-200

201-300

University of Tasmania

247

University of Wollongong

301-400

RMIT University
Queensland University of Technology (QUT)

Griffith University

262

Curtin University

James Cook University

279

University of South Australia

La Trobe University

293

Deakin University

Swinburne University of Technology

313

University of Tasmania

The University of Newcastle, Australia

325

Griffith University

University of Technology Sydney

360

La Trobe University

University of Western Sydney

367

James Cook University

Flinders University

421-430

Swinburne University of Technology

RMIT University

431-440

Bond University

501-600

University of South Australia

501-550

Murdoch University

601-700

University of Canberra

401-500

701-800

Flinders University

Murdoch University

551-600

University of New England

University of Canberra
Western Sydney University

601-650

Central Queensland University

651-700

Charles Darwin University

701-750

Victoria University

751-800

Edith Cowan University
Australian Catholic University
Charles Sturt University

801-1000

Southern Cross University
University of New England Australia

Najstaršou austrálskou univerzitou je Univerzita v Sydney (USYD
– http://sydney.edu.au), ktorá bola založená v roku 1850. Začínala
s 24 študentmi, v súčasnosti na nej študuje vyše 50-tisíc študentov.
Univerzita ako jedna z prvých na svete začala prijímať na štúdium ženy
(od roku 1881). Druhou najstaršou univerzitou je Univerzita
v Melbourne (1853).
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University of the Sunshine Coast

Téma/Štúdium v Austrálii a na Novom Zélande
NOVÝ ZÉLAND
Vysokoškolské vzdelávanie na Novom Zélande poskytujú
stovky vysokoškolských inštitúcií (TEO – Tertiary Education
Organisation). Neuniverzitné, profesne zamerané vzdelanie
poskytujú rôzne typy vzdelávacích inštitúcií, ako napríklad
ITO (Industry Training Organisation), PTE (Private Training
Establishments) či REAP (Rural Education Activities Programme
Providers). Medzi inštitúcie terciálneho vzdelávania (TEI –
Tertiary Education Institution) patria univerzity, odborné vysoké
školy ITP (Institute of Technology and Polytechnics)
a wānanga (verejné inštitúcie poskytujúce terciálne vzdelávanie
v kultúrnom kontexte Maoriov, pôvodných obyvateľov Nového
Zélandu).
Prehľad jednotlivých typov vysokoškolských inštitúcií je
na stránke Komisie pre terciálne vzdelávanie (The Tertiary

Education Commission – Te Amorangi Matauranga Matua

– http://www.tec.govt.nz/teo/working-with-teos/about-teos/).
Zoznam poskytovateľov vysokoškolského vzdelania s možnosťou
vyhľadávania podľa typu a regiónu je na stránke New Zealand
Qualifications Authority – www.nzqa.govt.nz/providers/index.do.
Univerzitné vzdelanie je trojstupňové (3- až 5-ročné
bakalárske, ročné magisterské a 3-ročné doktorandské
štúdium) a poskytuje ho 8 štátnych univerzít. V roku 2016
na nich bolo zapísaných 172-tisíc študentov, z nich 26-tisíc boli
cudzinci (zdroj: http://www.universitiesnz.ac.nz/universities).
Akademický rok sa delí na 2 semestre, okrem Victoria
University vo Wellingtone, kde sa delí na 3 trimestre. Začiatok
akademického roka je v marci.
Na portáli novozélandských univerzít sú profily všetkých
univerzít s informáciami o ponuke univerzít, podmienkach
prijatia, školnom, výdavkoch na štúdium či možnostiach
získania štipendií, ako aj preklik na oddelenia pre zahraničných
študentov jednotlivých univerzít.
Na univerzitách sa platí školné, jeho výška záleží od zvoleného
odboru a školy. Pohybuje sa od 20- do 80-tisíc novozélandských
dolárov (NZD) ročne.
Pri podávaní žiadosti o študentské vízum musí žiadateľ
preukázať, že má najmenej 15 000 NZD ročne na pokrytie
životných nákladov (okrem školného a spiatočnej letenky).
Priemerná výška životných nákladov je 20 000 až 25 000 NZD
na rok. Informácie o študentských vízach:
https://www.immigration.govt.nz/new-zealand-visas/options/
study

Najlepšie novozélandské univerzity podľa
Academic Ranking of World Universities 2017

(http://www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2017/
New-Zealand.html)
Poradie
vo svete

Univerzita

201-300

The University of Auckland
www.auckland.ac.nz

301-400

University of Otago
Victoria University of Wellington

401-500

University of Canterbury

501-600

Massey University

601-700

Lincoln University
The University of Waikato

Najlepšie novozélandské univerzity
podľa QS University Rankings 2018
(www.topuniversities.com)

Poradie
vo svete

Univerzita

82

The University of Auckland

151

University of Otago

214

University of Canterbury

219

Victoria University of Wellington

292

University of Waikato

316

Massey University

319

Lincoln University

441-450

Auckland University of Technology (AUT)

Zaujímavé webové stránky
www.education.govt.nz – portál ministerstva
školstva a výskumu (informácie pre zahraničných
študentov: www.education.govt.nz/quick-links/
international-students/)
www.studyinnewzealand.govt.nz – portál
Štúdium na Novom Zélande
www.universitiesnz.ac.nz – portál
novozélandských univerzít, informácie o prijímacom
konaní, školnom, štipendiách
www.studyingnewzealand.com – portál
o štúdiu na Novom Zélande
www.tec.govt.nz – portál Komisie pre terciálne vzdelávanie
www.nzqa.govt.nz – portál New Zealand Qualifications Authority, vyhľadávacia databáza škôl (informácie pre zahraničných
študentov: http://www.nzqa.govt.nz/studying-in-new-zealand/coming-to-study-in-new-zealand/)
https://www.mfat.govt.nz/en/countries-and-regions/europe/austria/new-zealand-embassy-and-permanentmission/ – stránka novozélandského veľvyslanectva v Rakúsku s pôsobnosťou pre Slovensko
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Téma/Štúdium v Austrálii a na Novom Zélande
ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM V AUSTRÁLII A NA NOVOM ZÉLANDE
 Národný štipendijný program SR – štipendiá a cestovné granty

Štipendiá sú určené pre študentov a doktorandov slovenských vysokých škôl na
pokrytie životných nákladov na študijný pobyt počas 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania (magisterské/inžinierske/doktorské štúdium), resp. študijný alebo
výskumný pobyt počas doktorandského štúdia na vybranej zahraničnej vysokej
škole, resp. výskumnom pracovisku.

Mesačné štipendium
študent

doktorand

Austrália

1 600 AUD

2 500 AUD

Nový Zéland

2 000 NZD

3 150 NZD

Študenti a doktorandi v dennej forme štúdia, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, sa môžu uchádzať aj o cestovný grant
v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom v zahraničí.
Uzávierka: 30. apríl, 31. október (každoročne), bližšie informácie: www.stipendia.sk
 Štipendium Martina Filka
Cieľom grantového programu je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu absolventov
popredných zahraničných vysokých škôl. Štipendium je na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady
na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne 2 akademických rokov, za čo sa štipendista zaviaže odpracovať 3
roky vo verejnej správe. Vysoké školy, na ktoré sú študenti prijatí alebo na ktorých už študujú, sa musia umiestniť do 200. miesta
v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities (je to aj 10 austrálskych univerzít – pozri stranu
5) alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc (je to 8 austrálskych škôl – Department of Economics, Monash Business
School, Monash University; School of Economics, University of Queensland; College of Business and Economics, Australian National
University; School of Economics, Faculty of Arts and Social Sciences, University of Sydney; School of Economics, UNSW Business
School; Department of Economics, Faculty of Business and Economics, University of Melbourne; Department of Economics,
Business School, Deakin University; Economics Discipline Group, Business School, University of Technology Sydney; a jedna
novozélandská škola – Department of Economics, Waikato Management School University of Waikato).
Uzávierka: 26. apríl 2018, bližšie informácie: www.minedu.sk/stipendium-martina-filka/
 Grantový program Študenti do sveta

Grantový program Nadácie Tatra banky podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali
skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. Grant je určený na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi
(max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít
v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia.
Uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta
 Za vzdelaním do zahraničia

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom bakalárskeho alebo
magisterského 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 a medikov.
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; aspoň dva mesiace pred plánovaným odchodom), bližšie informácie:
https://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
 Australia Awards–Endeavour Scholarships and Fellowships – štipendiá austrálskej vlády

Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Scholarships and Fellowships poskytuje štipendiá študentom z Európskej únie na
krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie. Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať
o štipendiá v rámci viacerých schém, napríklad Endeavour Postgraduate Awards alebo Endeavour VET (Vocational Education and
Training) Awards.
Uzávierka: jún/júl 2018 (podávanie prihlášok sa má začať v júni 2018), bližšie informácie: http://internationaleducation.gov.au/
endeavour
 Štipendiá novozélandskej vlády na doktorandské štúdium (New Zealand International Doctoral Research Scholarships)

Vláda Nového Zélandu poskytuje štipendiá NZIDRS na celé doktorandské štúdium na novozélandských univerzitách (na maximálne
36-mesačný pobyt).
Uzávierka: spravidla v júli, bližšie informácie: https://www.studyinnewzealand.govt.nz/
 Iné štipendiá

Okrem vyššie uvedených štipendií existujú štipendiá austrálskych a novozélandských univerzít pre zahraničných študentov, rôzne
štipendiá nadácií a iných inštitúcií. Informácie o nich sú zverejnené na stránkach univerzít či donorov, vyhľadávať sa dajú
v rôznych databázach. Ak si v nich zadáte, že pochádzate zo Slovenska a chcete študovať v Austrálii alebo na Novom Zélande,
zobrazí sa vám niekoľko desiatok ponúk. Väčšinou však ide o štipendijné programy, ktoré sú určené pre uchádzačov z celého sveta
a často býva udelené iba jedno štipendium ročne.
Niektoré stránky, na ktorých sú informácie o štipendiách, prípadne na ktorých sa dajú vyhľadávať štipendiá:
http://studyassist.gov.au/sites/StudyAssist/ScholarshipsAndAwards
www.australiaawards.gov.au
www.universitiesnz.ac.nz/scholarships
https://www.studyinnewzealand.govt.nz/how-to-apply/scholarships/
www.heysuccess.com
www.scholarshipportal.eu
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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
Štipendium Martina Filka (Grantový program pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe)
Uzávierka: 26. apríl 2018
Cieľom Štipendia Martina Filka je v záujme skvalitnenia tvorby verejných politík umožniť štátnej správe získať pre prácu
absolventov popredných zahraničných vysokých škôl. Oprávnenými žiadateľmi sú občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium, sú
prijatí na štúdium alebo už študujú na prestížnych vysokých školách v zahraničí (do 200. miesta vrátane v rebríčku hodnotenia
univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2017 alebo do 200. miesta vrátane v rebríčku RePEc), a toto
štúdium je rovnocenné vysokoškolskému štúdiu 2. stupňa alebo 3. stupňa dennou formou štúdia v podporovaných študijných
oblastiach. Štipendium na pokrytie študijných nákladov (školné, životné náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky
a cestovné poistenie) môže uchádzač získať počas maximálne dvoch akademických rokov, za čo sa zaviaže odpracovať tri roky
v štátnej správe.
V roku 2018 sa uskutočňuje výber na 18 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili V roku 2018 sa uskutočňuje
výber na 18 možných pozícií. Záujem o získanie štipendistu vyjadrili: Ministerstvo financií SR – Inštitút finančnej politiky,
Útvar hodnoty za peniaze; Ministerstvo hospodárstva SR – Centrum pre hospodárske otázky; Ministerstvo pôdohospodárstva
a rozvoja vidieka SR – Inštitút pôdohospodárskej politiky; Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR – Inštitút sociálnej
politiky, sekcia sociálneho poistenia a dôchodkového sporenia; Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR; Ministerstvo
zdravotníctva SR – Inštitút zdravotnej politiky; Ministerstvo životného prostredia SR – odbor odpadového hospodárstva; Úrad
vlády SR – Inštitút pre stratégie a analýzy, sekretariát splnomocnenca vlády SR pre podporu najmenej rozvinutých okresov,
sekcia ekonomiky a technickej správy.
Bližšie informácie: http://www.minedu.sk/stipendium-martina-filka-2018/
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2018 (mobility v zimnom semestri v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko,
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu
Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje
študentov technických odborov a medikov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
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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
 Štipendium na dlhodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a postdoktorandov (v čase podávania žiadosti nemohli uplynúť od získania
doktorandského titulu viac ako 2 roky), ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na
jeden až dva roky. Uzávierka predkladania žiadostí je priebežne, výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa posudzujú
žiadosti predložené k druhému piatku vo februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
Global Study Awards (GSA)
Uzávierka: 20. júl 2018 (na študijné pobyty začínajúce sa medzi 1. augustom a 31. októbrom 2018)

The Global Study Awards je spoločný projekt ISIC Association, Britskej rady a spoločnosti StudyPortals. Mladí ľudia (vo veku
nad 18 rokov) môžu získať na štúdium v zahraničí 10 000 libier. O GSA sa môžu uchádzať držitelia platného medzinárodného
študentského identifikačného preukazu ISIC a/alebo preukazu IYTC (International Youth Travel Card), ktorí absolvovali
v Britskej rade jazykový test IELTS (certifikát TRF získali po 1. júni 2017), k dátumu uzávierky majú akceptačný list
vysokoškolskej inštitúcie a uverejnili krátku správu o svojich študijných skúsenostiach na Studyportals.com.
Bližšie informácie: www.studyportals.com/scholarship/
Štipendijný program Opatrenia Marie Sklodowskej-Curie – Marie Sklodowska Curie Actions H2020 (MSCA)
Uzávierka: 12. september 2018 (IF) a 27. september 2018 (COFUND)
Individuálne štipendiá (IF)
Vďaka Individuálnym štipendiám MSCA môžu skúsení výskumní pracovníci prehlbovať svoj kreatívny a inovatívny potenciál
prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility. MSCA IF zahŕňa niekoľko foriem mobility:
1. Európsky výskumný pobyt (European Fellowship – EF-ST) – určený výskumníkom prichádzajúcim do niektorého
z členských štátov EÚ alebo pridruženej krajiny z akejkoľvek krajiny
2. Európsky výskumný pobyt – Reintegrácia (Reintegration Panel of the European Fellowship – EF-RI) – podpora
výskumníkov, ktorí sa vracajú na dlhodobú výskumnú pozíciu do Európy
3. Európsky výskumný pobyt – Návrat po prerušení kariéry (Career Restart Panel of the European Fellowship
– EF-CAR) – podpora výskumníkov, ktorí prerušili výskumnú kariéru (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky) a neboli
aktívni minimálne 12 mesiacov pred dňom uzávierky pre podávanie žiadostí)
4. Európsky výskumný pobyt – Neakademický sektor (Society and Enterprise Panel of the European Fellowship
– EF-SE) – podpora výskumníkov mimo akademického prostredia
5. Globálny výskumný pobyt (Global Fellowship – GF) – zahŕňa dočasné vyslanie do krajiny mimo EÚ a pridružených
krajín a povinné 12-mesačné hosťovanie v Európe po návrate
Bližšie informácie: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html
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COFUND (Marie Skłodowska-Curie Co-Funding of Regional, National and International Programmes)
Cieľom schémy COFUND je podpora regionálnych, národných a medzinárodných programov, zameraných na excelentnosť
v oblasti vzdelávania výskumníkov, ich mobility a kariérneho rozvoja. Predstavuje dodatočný zdroj financovania nových
a existujúcich doktorandských a štipendijných programov, čím umožňuje posilnenie medzisektorovej a medzinárodnej mobility
výskumných pracovníkov.
Bližšie informácie: ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 AUSTRÁLIA
Australia Awards–Endeavour Scholarships and Fellowships – vládne štipendiá na rok 2019
Uzávierka: jún/júl 2018 (podávanie prihlášok má byť otvorené v júni 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

 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.
Akadémia vied Českej republiky – Fellowship Josefa Dobrovského
Uzávierka: 31. august 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/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/fellowshipy/fellowship-j.-dobrovskeho/

 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
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 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
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra (Suomen kielen ja kulttuurin) pre absolventov a výskumníkov
Uzávierka: 30. apríl 2018
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

 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.

 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho
Uzávierka: 24. 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.
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Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2019
Uzávierka: 31. august 2018
Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2019
a marcom 2020) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť podaná z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma žiadosti
poslané faxom alebo e-mailom.
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en

 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

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá na letné školy
Uzávierka: 4. máj 2018
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
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 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

 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)

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/
Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 30. apríl 2018

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti

prírodných a technických vied. Uchádzač buď predloží vlastný inovatívny výskumný projekt, alebo si vyberie z vypísaných tém
(https://www.hector-fellow-academy.de/promotion/bewerbung/hf-stellen.html).
Bližšie informácie: https://www.hector-fellow-academy.de/
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Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2019
Uzávierka: 30. jún 2018
Nemecký spolkový snem (Bundestag) ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages
(IPS) v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním 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 SRN.
Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky, bezplatné ubytovanie, náklady
na cestu do/z Berlína. Program sa uskutoční od 1. marca do 31. júla 2019.
Bližšie informácie: https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowakei/245054
KAAD (Katolícka akademická zahraničná služba) – študijné a výskumné pobyty
Uzávierka: 30. jún 2018
Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN ponúka pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá pre
študentské a vedecké pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať študenti (po skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na
jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý má slúžiť predovšetkým na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp.
diplomovej práce. Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí pracovníci, ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si rozširujú
a prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až dvojročný vzdelávací pobyt, príp. nadstavbové štúdium.
V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt predĺžený na 3 roky. Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať
o štipendium na krátkodobý (max. 6 mesiacov) výskumný pobyt.
Bližšie informácie: http://www.kaad.de/stipendien/
Štipendiá Bayerových nadácií pre študentov a mladých výskumníkov (Grenzüberschreitend forschen)
Uzávierka: 18. júl 2018
Bayerove nadácie (Bayer Stiftungen) ponúkajú v rámci programu Cezhraničný výskum 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 Otta Bayera je určené študentom a mladým odborníkom v oblastiach biológia a molekulárna biológia,

biochemické inžinierstvo a bioinformatika, chémia, biochémia a farmácia.

 Štipendium Carla Duisberga podporuje študentov a mladých odborníkov v oblastiach humánna a veterinárna medicína,

lekárske vedy, verejné zdravie a ekonomika zdravia.

 Štipendium Jeffa Schella je určené uchádzačom z oblasti poľnohospodárskych vied, agronómie, biotechnológie

a environmentálnych vied.

 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.

Bližšie informácie: http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. júl 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
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE
Uzávierka: 1. august 2018

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa) v strednej

a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až 12mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne organizácie,
úrady a pod.). Štipendijný pobyt sa začína 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.
Bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html
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 POĽSKO
Štipendijný program Thesaurus Poloniae
uzávierka: 15. júl 2018
Medzinárodné centrum kultúry (Międzynarodowe Centrum Kultury) v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministra
kultúry a národného dedičstva Thesaurus 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. 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 66 070 EUR/rok alebo
postdoktoranda-seniora 72 630 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/
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
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Štipendiá Medzinárodného výskumného centra pre kultúrne vedy Umeleckej univerzity v Linzi so sídlom vo Viedni
Uzávierka: 1. júl 2018

IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien ponúka štipendiá
postdoktorandom na výskumný pobyt v centre. Štipendium je udeľované na jeden semester, maximálna výška štipendia je 2
325 EUR/mesiac. Žiadosti sa podávajú v nemeckom alebo anglickom jazyku.
Bližšie informácie: http://www.ifk.ac.at/calls-detail-en/ifk_research-fellowship.html

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2018 (pobyty začínajúce sa v januári 2019)

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

 TAIWAN
MOFA – výskumné štipendium na rok 2019
Uzávierka: 30. jún 2018 (prihlasovanie sa začne 1. mája)

MOFA Taiwan Fellowship je štipendium taiwanského ministerstva zahraničných vecí na 3- až 12-mesačné výskumné pobyty pre
zahraničných výskumníkov v oblasti sociálnych a humanitných vied so zameraním na taiwanské štúdiá.
Bližšie informácie: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw/eng/about.aspx

 TALIANSKO
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
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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)

 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

 USA
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

 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:
 Belgicko,
 Bulharsko,
 Česko,
 Čína,

 Egypt,
 Grécko,
 Chorvátsko,
 Izrael,

 Kórea,
 Maďarsko,
 Poľsko,

 Rumunsko,
 Ruská federácia,
 Slovinsko,
 Srbsko,

 Švajčiarsko.

Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2018/2019 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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 AKTUALIZÁCIA HARMONOGRAMU VÝZIEV VA PRE OP VAI NA ROK 2018
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR ako riadiaci orgán operačného programu Výskum a inovácie
zverejnilo aktualizáciu indikatívneho harmonogramu výziev Výskumnej agentúry na predkladanie žiadostí
o nenávratný finančný príspevok na rok 2018.
Bližšie informácie: https://www.opvai.sk/media/99267/ihv_opvai-va_2018v1.pdf

 VÝZVA APVV NA PODPORU PRÍPRAVY PROJEKTOV V PROGRAME
HORIZONT 2020
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci programu
„Podpora prípravy projektov výskumu a vývoja rámcového programu EÚ pre výskum a inovácie do roku 2020
– Horizont 2020“. Oprávnenými sú žiadatelia, ktorých projekty boli predložené v rámci výziev Pracovného programu
H2020 na roky 2018-2020 a boli hodnotené na úrovni alebo nad úrovňou prahovej hodnoty (tzv. threshold), čo
žiadateľ doloží dokumentom „Evaluation Summary Report“ od EK. Výška podpory na jedného žiadateľa je 3 000 eur
(koordinátor) a 2 000 eur (člen konzorcia). Lehota na predkladanie žiadostí je do 31. októbra 2018.
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-h2020.html;
https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/vyzva-podpora-pripravy-projektov-horizont-2020

 VÝZVA APVV SLOVENSKO – KÓREA
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie
spoločných projektov podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike a v Kórejskej republike
(Južná Kórea). Lehota na predkladanie žiadostí je do 11. júna 2018.
Bližšie informácie: http://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-korea-2018.html

 SÚŤAŽ GREEN TALENTS
Nemecké Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF)
zverejnilo výzvu v súťaži Green Talents, určenej mladým vedcom v magisterských a doktorandských programoch,
ktorí pracujú v oblasti udržateľného rozvoja. Uzávierka prihlášok je on-line do 23. mája 2018.
Cieľom programu Green Talents – International Forum for High potentials in Sustainable Development je rozvinúť
medzinárodnú výmenu v oblasti „zelených riešení”.
Bližšie informácie: www.greentalents.de

 PRÉMIE LITERÁRNEHO FONDU ZA VEDECKÝ OHLAS
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v snahe oceniť tvorbu
pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriadil Prémiu za výnimočný vedecký ohlas
na jedno dielo a Prémiu za trojročný vedecký ohlas. Prémie sa udeľujú v troch kategóriách: 1. spoločenské
vedy, 2. prírodné a lekárske vedy, 3. technické vedy a geovedy. V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom
a peňažná odmena do výšky 1 000, 700 a 500 EUR.
Návrhy je možné predkladať do 31. mája 2018. Predkladateľ (môže ním byť aj autor) musí písomne vyhlásiť, že je
mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií a akýchkoľvek iných citácií.
Bližšie informácie: http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_vynimocny_ohlas_na_jedno_dielo/
a http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_trojrocny_ohlas/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 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

 Seminár ACA: The impact of internationalisation – putting together the puzzle
11. jún 2018, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=1080
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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

 Info Day: Ensuring Excellent Research by Investing in Researchers’ Talents, Skills & Career

Development
2. október 2018, Brusel, Belgicko
Informačný deň EK zameraný na implementáciu Stratégie ľudských zdrojov pre výskumných pracovníkov (HRS4R)
vo výskumných inštitúciách
Bližšie informácie: https://euraxess.ec.europa.eu/euraxess/events/ensuring-excellent-research-investing-researchers’-talentsskills-career-development

 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.
 Veľtrh práce Job Expo 2018
26. – 27. apríl 2018, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: http://jobexpo.sk/sk/
 6. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2018
26. – 27. september 2018, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/
 22. ročník študentského veľtrhu Akadémia & Vapac
9. až 11. október 2018, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk

 BEZPLATNÁ ÚČASŤ NA VEĽTRHOCH
Európska komisia ponúka v roku 2018 európskym vysokým školám možnosť zúčastniť sa na 9 veľtrhoch,
pričom vybraným inštitúciám poskytne bezplatne stánok (vystavovateľ hradí náklady spojené s vyslaním svojich
predstaviteľov do stánku a s prepravou materiálov).
V rámci Study in Europe Peru & Ecuador 2018 je k dispozícii približne po 20 miest na veľtrhoch v ekvádorskom
Quite (19. a 20. septembra) a v peruánskej Lime (22. a 23. septembra).
Záujemcovia sa môžu registrovať do 11. mája na:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/sie-peru-ecuador-2018
V rámci Study in Europe Tour – Eastern Partnership 2018 je k dispozícii približne po 18 miest na veľtrhoch
v azerbajdžanskom Baku (13. októbra), gruzínskom Tbilisi (14. októbra) a ukrajinskom Kyjeve (16. októbra).
Záujemcovia sa môžu registrovať do 14. mája na:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/study-in-europe-tour_easternparntr2018
V rámci Study in Europe Tour Central Asia 2018 je k dispozícii približne po 12 miest na veľtrhoch v kazašských
mestách Astana (29. septembra), Almaty (30. septembra), Šimkent (4. októbra) a kirgizskom Biškeku (2. októbra).
Záujemcovia sa môžu registrovať do 14. mája na:
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/study-in-europe-tour_centralasia2018
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