ISSN 1338-0400

bulletin saia

SEPTEMBER 2018

Téma:

STÁŽE
V INŠTITÚCIÁCH
EURÓPSKEJ ÚNIE

Obsah

ročník XXVIII
číslo 9

2–8

Téma

Stáže v inštitúciách EÚ
9 – 22
9

Štipendiá a granty

Akcia Rakúsko-Slovensko
– zmeny v projektoch

12 Rôzne krajiny
(Národný štipendijný program,
CEEPUS,
Za vzdelaním do zahraničia,
Cestovné granty ECF,
Štipendiá EMBO,
Marie Sklodowska-Curie Actions)
13 Austrália
Belgicko
14 Čína – Hongkong
Dánsko
Egypt
Estónsko
Fínsko
15 Francúzsko
India
Island
16 Izrael
Írsko
Japonsko
Kanada
17 Luxembursko
Maďarsko
Nemecko

Akcia Rakúsko-Slovensko
Zmeny v Projektoch
Pozri strany 9 až 11

Bulletin SAIA. Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch
a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.
S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
vydáva SAIA, n. o., Bratislava.
Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1,
e-mail: bulletin@saia.sk, zodpovedný redaktor: Ján Chlup, jan.chlup@saia.sk,
redakcia: Katarína Košťálová, Michal Fedák, Silvia Kotuličová, Lukáš Marcin,
Júlia Neiplová, Adela Poláčková, Daniela Remenar Kirdová, Jana Velecká.

19 Rakúsko
20 Švajčiarsko
21 Turecko
USA

23 – 25

V skratke

Noc výskumníkov
Výzva APVV na podporu prípravy projektov
v programe Horizont 2020
Hosťujúci profesor 2018
Týždeň Vedy a techniky
Konferencie o vzdelávaní
Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére
Študentská konferencia „Odvaha/Mám sen“

Pracoviská SAIA nájdete v mestách
BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE, NITRA, ŽILINA

SAIA, n. o., nájdete aj na Facebooku
www.facebook.sk/saia.mobility

Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
STÁŽE V INŠTITÚCIÁCH EURÓPSKEJ ÚNIE
Inštitúcie Európskej únie zamestnávajú viac ako 40 000 pracovníkov
zo všetkých 28 členských štátov EÚ. Za organizáciu výberových
konaní na stále pracovné miesta a dočasné pozície zodpovedá
Európsky úrad pre výber pracovníkov (European Personnel
Selection Office, EPSO; https://epso.europa.eu/home_sk). Okrem
pozícií stálych zamestnancov EÚ ponúka aj pracovné príležitosti
pre zmluvných zamestnancov (na 6 až 12 mesiacov), dočasných
zamestnancov (maximálne 6 mesiacov), zamestnancov na dobu
určitú (maximálne 6 rokov), stážistov (spravidla 3 až 5
mesiacov) a národných expertov.
EPSO je prvým kontaktným miestom pre všetkých, ktorí chcú
pracovať pre EÚ. Na jeho portáli sú zverejňované informácie
o výberových konaniach a tipy ako sa na ne pripraviť.
Stáli zamestnanci sú rozdelení do dvoch kategórií – administrátori
a asistenti. Administrátori sú obvykle zamestnaní v oblasti
navrhovania politík a monitorovania uplatňovania právnych
predpisov EÚ, ako aj v oblasti analýz a poradenstva.
Vo všeobecnosti platí, že záujemca o pozíciu administrátora musí
mať ukončené minimálne trojročné vysokoškolské vzdelanie
(titul Bc.). Asistentské pozície majú prevažne podpornú funkciu a sú nevyhnutné pre vnútorné riadenie inštitúcií. Vo všeobecnosti
platí, že záujemca o pozíciu asistenta musí mať ukončené minimálne stredoškolské vzdelanie. Bližšie informácie záujemcovia nájdu
na portáli EÚ v sekcii Práca v EÚ (https://europa.eu/european-union/about-eu/working_sk), o stážach na portáli EPSO (https://
epso.europa.eu/job-opportunities/traineeships_sk) a stránkach inštitúcií, ktoré stáže ponúkajú.
Inštitúcie EÚ ponúkajú každý rok možnosť približne 1 200 mladým
ľuďom zúčastniť sa na platených a neplatených stážach
v mnohých oblastiach. Cieľom stáží je zlepšiť odborné zručnosti,
osobnostné schopnosti a znalosti o EÚ. Väčšina inštitúcií EÚ
organizuje stáže pre mladých absolventov univerzít v trvaní
3 až 5 mesiacov; niektoré majú nástup spravidla dvakrát ročne,
uzávierky bývajú niekoľko mesiacov pred nástupom, niektoré majú
uzávierku žiadostí priebežne (deklarovaný záujem uchádzača
o stáž má platnosť spravidla 6 mesiacov). Do tohto čísla
Bulletinu SAIA sme podľa portálu EPSO a inštitúcií únie,
ktoré ponúkajú stáže, pripravili základné informácie
o jednotlivých ponukách – kto ich ponúka, kde sa stáž
uskutoční, koľko trvá, či je platená a kde záujemca získa bližšie informácie.
O stáže sa môžu uchádzať študenti (https://europa.eu/european-union/about-eu/working/students_sk), absolventi vysokých škôl
(https://europa.eu/european-union/about-eu/working/graduates_sk) alebo lingvisti (https://europa.eu/european-union/abouteu/working/linguists_sk). Stážisti dostávajú podobné úlohy ako služobne nižšie postavení administrátori. Za výber záujemcov sú
zodpovedné jednotlivé inštitúcie (nie EPSO).

EURÓPSKY PARLAMENT
Stáže Roberta Schumana (Schuman traineeships)
Európsky parlament (EP) je spolu s Radou Európskej únie
hlavným rozhodovacím orgánom EÚ. Zamestnáva približne
8 000 úradníkov a iných zamestnancov zo všetkých členských
štátov EÚ na troch pracoviskách EP (Luxemburg, Štrasburg,
Brusel) a v informačných kanceláriách v členských štátoch.
Každý rok sa o stáž v EP uchádza 21 000 záujemcov
a 900 z nich je vybraných.
Aktuálna uzávierka: 30. november 2018 (záujemcovia sa
môžu prihlásiť na 3 rôzne stáže)
Miesto: Brusel (Belgicko), Luxemburg (Luxembursko),
Štrasburg (Francúzsko), iné mestá EÚ
Platené stáže sú určené absolventom vysokých škôl vo veku
18 rokov a viac. Uchádzači by mali mať dôkladnú znalosť dvoch
úradných jazykov Európskej únie a nesmeli pracovať viac ako
dva po sebe nasledujúce mesiace v inštitúcii alebo orgáne EÚ.
Trvanie: 5 mesiacov
Dátum nástupu: 1. marec (uzávierka žiadostí 30. november)
a 1. október (uzávierka žiadostí 30. jún).
Bližšie informácie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/
homepage

Upozornenie

Prekladateľské stáže pre absolventov vysokých škôl
v Európskom parlamente budú od roku 2019 integrované
do stáží Schuman
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Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
RADA EURÓPSKEJ ÚNIE
Stáže
Aktuálna uzávierka: 28. september 2018
Miesto: Brusel (Belgicko)
Stáž je určená občanom, ktorí do uzávierky prihlášok ukončili
aspoň 1. stupeň univerzitného štúdia a majú diplom alebo
rovnocenné osvedčenie.
Trvanie: 5 mesiacov
Dátum nástupu: 1. február a 1. september
Bližšie informácie: http://www.consilium.europa.eu/en/
trainee/; https://epso.europa.eu/job-opportunities/studentsand-graduates/traineeships/Council_of_the_European_Union_
Paid_Traineeships_sk
Povinné neplatené stáže
Aktuálna uzávierka: 15. október 2018
Miesto: Brusel (Belgicko)
Stáže sú vyhradené pre vysokoškolských študentov tretieho,
štvrtého alebo piateho ročníka, ktorí sú občanmi EÚ a ktorí
musia absolvovať povinnú odbornú prípravu ako súčasť svojho
štúdia. Stážistom sú hradené cestovný výdavky, zdravotné/
úrazové poistenie.
Trvanie: 2 až 5 mesiacov
Dátum nástupu: 1. februára (podávania žiadostí
v septembri/októbri) a 1. septembra (podávania žiadostí
vo februári/v marci).
Bližšie informácie: www.consilium.europa.eu/en/trainee/

EURÓPSKA CENTRÁLNA BANKA

Stáže
Miesto: Frankfurt nad Mohanom (Nemecko)
Platené stáže sú určené občanom členských štátov EÚ alebo
pristupujúcich krajín, ktorí absolvovali minimálne 1. stupeň
vysokoškolského štúdia (bakalársky)
Trvanie: 3 až 6 mesiacov (možno raz predĺžiť celkovo na 12
mesiacov)
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: http://www.ecb.europa.eu/careers/whatwe-offer/traineeship/html/index.en.html; https://epso.europa.
eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/3016-europeancentral-bank_sk

EURÓPSKY DVOR AUDÍTOROV

EURÓPSKA KOMISIA

Stáže
Aktuálna uzávierka: január 2019
Miesto: Brusel (Belgicko), Grange (Írsko), Luxemburg
(Luxembursko)
Na programe stáží Európskej komisie sa môžu zúčastniť
absolventi vysokých škôl z celého sveta. Stáže sú určené
čerstvým absolventom vysokých škôl v ľubovoľnom odbore,
ktorým už bol udelený titul (ak ešte nedošlo k oficiálnemu
udeľovaniu titulov, môžete namiesto diplomu predložiť výpis
výsledkov štúdia). Vo všeobecnosti sa požaduje znalosť dvoch
úradných jazykov únie. Pracovné skúsenosti a postgraduálne
štúdium sú výhodou, ale obvykle nie podmienkou.
Trvanie: 5 mesiacov
Dátum nástupu: 1. marec a 1. október (uzávierky žiadostí
august a január)
Bližšie informácie: https://ec.europa.eu/stages/home_en;
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-andagencies/1459-european-commission_sk

SÚDNY DVOR EURÓPSKEJ ÚNIE

Tlmočnícke stáže
Miesto: Luxemburg (Luxembursko)
Tlmočnícke stáže sú určené najmä čerstvým absolventom
odboru konferenčné tlmočníctvo, ktorých jazyková kombinácia
je zaujímavá pre riaditeľstvo pre tlmočenie. Absolventi musia
pasívne ovládať francúzsky jazyk.
Trvanie: 10 až 12 týždňov
Dátum nástupu: 1. marca (podávanie žiadostí do
15. septembra) a 1. októbra (podávanie žiadostí do 15. apríla)
Bližšie informácie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_
7008/sk/; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutionsand-agencies/2088-eu-domstolen_sk

Stáže
Miesto: Luxemburg (Luxembursko)
Stáže sú určené pre absolventov práva alebo politických vied
(so zameraním na právo) so znalosťou francúzskeho jazyka.
Trvanie: 5 mesiacov
Dátum nástupu: 1. marca (podávanie žiadostí do
15. septembra) a 1. októbra (podávanie žiadostí do 15. apríla)
Bližšie informácie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_
7008/sk/; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutionsand-agencies/2088-eu-domstolen_sk

Stáže
Aktuálna uzávierka: 31. október 2018
Miesto: Luxemburg (Luxembursko)
Stáže sú určené občanom EÚ, ktorí majú ukončené
vysokoškolské vzdelanie alebo absolvovali najmenej 4 semestre
vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou Dvora
audítorov (audit, rozpočet, účtovníctvo, administratíva, ľudské
zdroje, preklad, komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo)
Trvanie: 3, 4 alebo 5 mesiacov
Dátum nástupu: 1. február (uzávierka 31. október), 1. máj
(uzávierka 31. január) a 1. september (uzávierka 31. máj)
Bližšie informácie: www.eca.europa.eu/sk/Pages/
traineeshipcomplet.aspx; https://epso.europa.eu/apply/joboffers/institutions-and-agencies/2089-revisionsratten_sk

EURÓPSKA SLUŽBA PRE VONKAJŠIU ČINNOSŤ
(EEAS)

Stáže
Miesto: mestá mimo EÚ
Stáže v delegáciách EÚ sú otvorené pre občanov EÚ, občanov
kandidátskych krajín, ktoré uzavreli rokovania o pristúpení
s EÚ, a pre štátnych príslušníkov hostiteľskej krajiny. Ak sa chcú
žiadatelia uchádzať o platené stáže, musia byť absolventmi
univerzitného alebo rovnocenného vysokoškolského štúdia
aspoň na úrovni bakalára. V prípade záujmu o neplatené
povinné stáže musia byť žiadatelia študentmi 3., 4. alebo
5. ročníka univerzity alebo inej vysokej školy. Uchádzači musia
ovládať pracovný jazyk delegácie EÚ a znalosť úradného jazyka
hostiteľskej krajiny by bola výhodou.
Trvanie: maximálne 6 mesiacov
Bližšie informácie: https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/39144/traineeship-eu-delegation_en;
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-andagencies/2091-europeiska-utrikestjansten_sk
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Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
Program stáží pre mladých diplomatov/Junior
Professional in Delegation (JPD)
Európska služba pre vonkajšiu činnosť a Európska komisia
vypisujú každé dva roky program stáži na dvojročné obdobie.
Výzva na obdobie 2019/2021 bude zverejnená v januári 2019.
Bližšie informácie: https://eeas.europa.eu/headquarters/
headquarters-homepage/2463/junior-professional-delegationjpd_en

EURÓPSKY HOSPODÁRSKY A SOCIÁLNY VÝBOR
(EHSV)

Krátkodobé neplatené stáže
Miesto: Brusel (Belgicko)
Stáže sú určené študentom vysokých škôl a čerstvým
absolventom
Trvanie: 1 mesiac až 3 mesiace
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/
traineeships/short-term-traineeships; https://epso.europa.eu/
apply/job-offers/institutions-and-agencies/2090-eesc-europeaneconomic-and-social-committee_sk
Stáže
Aktuálna uzávierka: 30. september 2018
Miesto: Brusel (Belgicko)
Platené stáže sú určené absolventom vysokých škôl, ktorí sú
občanmi členských štátov Európskej únie, ako aj určitý počet
absolventov vysokých škôl z krajín mimo EÚ.
Trvanie: 5 mesiacov
Dátum nástupu: 16. február (uzávierka žiadostí
30. september) a 16. september (uzávierka žiadostí 31. marec)
Bližšie informácie: www.eesc.europa.eu/en/work-with-us/
traineeships/long-term-traineeships; https://epso.europa.eu/
apply/job-offers/institutions-and-agencies/2090-eesc-europeaneconomic-and-social-committee_sk

VÝBOR REGIÓNOV

Krátkodobý študijný pobyt
Miesto: Brusel (Belgicko)
Neplatená stáž vo Výbore regiónov je určený absolventom
aspoň bakalárskeho stupňa štúdia.
Trvanie: 1 až 4 mesiace (možnosť predĺženia na 6 mesiacov)
Bližšie informácie: http://cor.europa.eu/en/about/
traineeships/Pages/short-term-study-visits.aspx; https://epso.
europa.eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/2092regionkommitten_sk

Stáže pre štátnych úradníkov
Miesto: Brusel (Belgicko)
Neplatená stáž (mzdu zabezpečuje vysielajúca inštitúcia) je
určená úradníkom miestnych, regionálnych alebo národných
orgánov v členských štátoch. Uchádzači by mali byť odborníkmi
pracujúcimi na mieste s povinnosťami zodpovedajúcimi úrovni
administrátora EÚ.
Trvanie: 1 až 4 mesiace (možnosť predĺženia na 6 mesiacov)
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: http://cor.europa.eu/en/about/
traineeships/Pages/secondment-programme-for-governmentalofficials.aspx; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/2092-regionkommitten_sk

EURÓPSKA INVESTIČNÁ BANKA

Stáže
Miesto: Luxemburg (Luxembursko)
Platené stáže sú určené pre študentov a absolventov vysokých
škôl (s menej ako ročnou odbornou praxou), ktorí chcú získať
prehľad o činnostiach banky alebo získať skúsenosti v oblasti,
ktorá je predmetom ich študijného záujmu.
Trvanie: 2 až 4 týždne alebo 3 až 5 mesiacov (6 mesiacov na
žiadosť vysokej školy)
Dátum nástupu: 1. február, 1. september
Bližšie informácie: www.eib.org/en/about/jobs/work-withus/internships/index.htm; https://epso.europa.eu/apply/joboffers/institutions-and-agencies/3050-eib-european-investmentbank_sk

EURÓPSKY OMBUDSMAN

Stáže
Aktuálna uzávierka: 31. marec 2019
Miesto: Brusel (Belgicko), Štrasburg (Francúzsko)
Platené stáže sú určené pre čerstvých absolventov univerzít
alebo iných vysokých škôl, ktorí majú vážny záujem o verejnú
správu Európskej únie, a najmä o to, ako táto správa ovplyvňuje
životy občanov. Uchádzač musí byť absolvent vysokoškolského
štúdia trvajúceho aspoň 3 roky alebo s diplomom v jednom
z týchto odborov: politológia, európske štúdiá, medzinárodné
vzťahy, európska verejná správa, ľudské zdroje, právo, audit
a ekonómia
Trvanie: minimálne 4 mesiace s možnosťou predĺženia
o ďalších 8 mesiacov – v celkovej dĺžke maximálne 12 mesiacov
Dátum nástupu: 1. január a 1. september
Bližšie informácie: www.ombudsman.europa.eu/
atyourservice/recruitment.faces; https://epso.europa.eu/
apply/job-offers/institutions-and-agencies/2093-europeiskaombudsmannen_sk

Stáže
Aktuálna uzávierka: 30. september 2018
Miesto: Brusel (Belgicko)
Platená stáž je určená absolventom vysokých škôl s dôkladnou
znalosťou jedného z úradných jazykov EÚ a dostatočnou
znalosťou ďalšieho pracovného jazyka EÚ (francúzštiny alebo
angličtiny).
Trvanie: 5 mesiacov
Dátum nástupu: 16. február (uzávierka žiadostí
30. september) a 16. september (uzávierka žiadostí 31. marec)
Bližšie informácie: https://cor.europa.eu/sk/about/pages/
traineeships.aspx; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/2092-regionkommitten_sk
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Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
EURÓPSKY DOZORNÝ ÚRADNÍK PRE OCHRANU
ÚDAJOV (EDPS)

EURÓPSKA CHEMICKÁ AGENTÚRA (ECHA)

Stáže
Miesto: Brusel (Belgicko)
Platené stáže sú určené absolventom 1. stupňa vysokoškolského
štúdia (tri roky vysokoškolského vzdelania) a získali
plnohodnotný titul alebo jeho ekvivalent
Trvanie: 5 mesiacov
Dátum nástupu: 1. marec a 1. október
Bližšie informácie: https://edps.europa.eu/about-edps/
recruitment_en#traineeship; https://epso.europa.eu/jobopportunities/students-and-graduates/traineeships_en

Stáže
Miesto: Helsinki (Fínsko)
ECHA ponúka ročne 20 platených stáží pre absolventov
vysokých škôl vo vedeckých oblastiach, ako sú chémia,
toxikológia, biológia, environmentálne vedy a technológie, ako
aj v oblasti správy, ako sú právo, komunikácia, financie, ľudské
zdroje a informačné a komunikačné technológie.
Trvanie: 3 až 6 mesiacov
Dátum nástupu: marec a september
Bližšie informácie: https://echa.europa.eu/about-us/
jobs/traineeships; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/1444-echa_sk

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE RIADENIE OPERAČNEJ
SPOLUPRÁCE NA VONKAJŠÍCH HRANICIACH
(FRONTEX)

EURÓPSKY ÚRAD PRE BEZPEČNOSŤ POTRAVÍN
(EFSA)

Stáže
Miesto: Varšava (Poľsko)
Platené stáže sú určené absolventom 1. stupňa vysokoškolského
vzdelania (vysokoškolské vzdelanie, ekvivalent vysokoškolského
štúdia alebo štúdium v oblasti presadzovania práva) súvisiaceho
s činnosťou agentúry Frontex a získali plnohodnotný titul alebo
jeho ekvivalent (ukončené minimálne 3 roky štúdia – aspoň
bakalársky titul alebo jeho ekvivalent).
Trvanie: 3 mesiace až 12 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: https://frontex.europa.eu/about-frontex/
careers/traineeships/; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/2223-frontex-europeiska-grans-ochkustbevakningsbyran_sk

Stáže
Miesto: Parma (Taliansko)
Úrad EFSA ponúka platené stáže, ako aj neplatené študijné
pobyty talentovaným a vysokokvalifikovaným mladým
odborníkom na začiatku ich kariéry v oblastiach podľa vlastného
výberu.
Trvanie: 5 až 12 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.efsa.europa.eu/en/careers/
youngprofessionals; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/1987-efsa-autoridad-europea-deseguridad-alimentaria_sk

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ZLEPŠOVANIE
ŽIVOTNÝCH A PRACOVNÝCH PODMIENOK
(EUROFOUND)

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE BEZPEČNOSŤ LETECTVA
(EASA)
Stáže
Miesto: Kolín nad Rýnom (Nemecko)
Agentúra ponúka čerstvým absolventom, ako aj vysokoškolským
študentom platené stáže vo všetkých oblastiach činnosti
organizácie.
Trvanie: 12 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.easa.europa.eu/the-agency/careersworking-for-us/traineeships-and-study-placements; https://
epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/2154aesa-agencia-europea-de-seguridad-aerea_sk

Stáže
Miesto: Dublin (Írsko)
Platené stáže sú určené čerstvým absolventom, ktorí ukončili
prvý cyklus vyššieho stupňa vzdelania (univerzitné vzdelanie)
a získali plnohodnotný diplom alebo jeho ekvivalent.
Trvanie: 6 mesiacov (s možnosťou predĺženia o najviac
6 mesiacov)
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.eurofound.europa.eu/abouteurofound/vacancies/information-on-traineeships;
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-andagencies/1892-eurofound_sk

EURÓPSKE STREDISKO PRE ROZVOJ ODBORNÉHO
VZDELÁVANIA (CEDEFOP)

EURÓPSKY INŠTITÚT PRE RODOVÚ ROVNOSŤ
(EIGE)

Stáže
Miesto: Solún/Thessaloniki (Grécko)
Platené stáže sú určené absolventom 1. stupňa vysokoškolského
štúdia (univerzitné vzdelávanie) a získali plnohodnotný diplom
alebo jeho ekvivalent.
Trvanie: 9 mesiacov
Dátum nástupu: 1. október (uzávierka žiadosti spravidla
v júni)
Bližšie informácie: www.cedefop.europa.eu/en/aboutcedefop/recruitment/traineeships; https://epso.europa.
eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/2144-cedefopeuropejskie-centrum-rozwoju-ksztalcenia_sk

Stáže
Miesto: Vilnius (Litva)
Platené stáže sú určené absolventom vysokých škôl.
Trvanie: do 6 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: http://eige.europa.eu/about-eige/
recruitment; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/2188-eige-instituto-europeo-de-laigualdad-de-genero_sk
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Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
EURÓPSKY SPOLOČNÝ PODNIK PRE ITER
A ROZVOJ ENERGIE JADROVEJ SYNTÉZY
(SPOLOČNÝ PODNIK FUSION FOR ENERGY; F4E)

Stáže
Miesto: Barcelona (Španielsko), iné mestá EÚ
Platené stáže sú určené absolventom minimálne 3 rokov
vysokoškolského štúdia (aspoň bakalársky stupeň) a majú veľmi
dobrú znalosť anglického jazyka.
Trvanie: 4 až 9 mesiacov
Dátum nástupu: október
Bližšie informácie: http://fusionforenergy.europa.eu/careers/
traineeships.aspx; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/2196-f4e-empresa-comun-europeapara-el-iter-y-el_sk
EURÓPSKA NÁMORNÁ BEZPEČNOSTNÁ AGENTÚRA
(EMSA)
Stáže
Miesto: Lisabon (Portugalsko)
Platené stáže sú určené absolventom 1. stupňa vysokoškolského
štúdia.
Trvanie: 3 až 6 mesiacov
Dátum nástupu: 1. marec a 1. september
Bližšie informácie: www.emsa.europa.eu/recruitmentinfo/trainees.html; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/2209-aesm-agencia-europea-deseguridad-maritima_sk

EURÓPSKA AGENTÚRA PRE LIEKY (EMA)

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE SIEŤOVÚ
A INFORMAČNÚ BEZPEČNOSŤ (ENISA)

Stáže
Miesto: Heraklion (Grécko)
Platené stáže sú určené absolventom prvého cyklu
vysokoškolského štúdia a získali plnohodnotný titul alebo jeho
ekvivalent
Trvanie: 3 až 12 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.enisa.europa.eu/recruitment/
working-for-enisa/traineeship; https://epso.europa.eu/apply/
job-offers/institutions-and-agencies/2210-enisa-agenciaeuropea-de-seguridad-de-las-redes-y-de_sk

EURÓPSKA ŽELEZNIČNÁ AGENTÚRA (ERA)

Stáže
Miesto: Valenciennes (Francúzsko)
Platené stáže sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne
tri roky štúdia), ktorí majú veľmi dobrú znalosť anglického
jazyka a druhého jazyka (v prípade občanov EÚ musí ísť
o jeden z úradných jazykov EÚ)
Trvanie: 3 až 5 mesiacov
Dátum nástupu: 1. marec a 1. október
Bližšie informácie: www.era.europa.eu/The-Agency/Jobs/
Pages/Traineeship.aspx; https://epso.europa.eu/apply/joboffers/institutions-and-agencies/1449-era_sk

EURÓPSKA NADÁCIA PRE ODBORNÉ
VZDELÁVANIE (ETF)

Stáže
Miesto: Londýn (Veľká Británia); od roku 2019 Amsterdam
(Holandsko)
Platené stáže sú určené absolventom aspoň bakalárskeho
štúdia.
Trvanie: 6 až 18 mesiacov
Dátum nástupu: apríl a október
Bližšie informácie: www.ema.europa.eu/ema/index.
jsp?curl=pages/about_us/general/general_content_000321.
jsp&mid=WC0b01ac0580029405; https://epso.europa.eu/
apply/job-offers/institutions-and-agencies/1448-ema-agenciaeuropea-de-medicamentos_sk

Stáže
Miesto: Turín (Taliansko)
Platené stáže sú určené občanom členských krajín EÚ
a partnerských krajín ETF.
Trvanie: 3 až 6 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.etf.europa.eu/web.nsf/pages/
Traineeship_at_the_ETF; https://epso.europa.eu/apply/joboffers/institutions-and-agencies/2000-etf-fundacion-europea-deformacion_sk

EURÓPSKE MONITOROVACIE CENTRUM PRE
DROGY A DROGOVÚ ZÁVISLOSŤ (EMCDDA)

Stáže
Miesto: Viedeň (Rakúsko)
Platené stáže sú určené absolventom, ktorí ku dňu podania
prihlášky ukončili aspoň prvý cyklus vyššieho vzdelávania
(napríklad univerzitné vzdelávanie) a získali plnohodnotný
diplom alebo jeho ekvivalent.
Trvanie: 9 mesiacov
Dátum nástupu: 1. október (uzávierka žiadostí spravidla
v apríli)
Bližšie informácie: http://fra.europa.eu/en/about-fra/
recruitment/traineeship; https://epso.europa.eu/apply/joboffers/institutions-and-agencies/2232-fra-agencja-prawpodstawowych-unii-europejskiej_sk

Stáže
Miesto: Lisabon (Portugalsko)
Platené stáže sú určené absolventom vysokých škôl.
Trvanie: 3 až 8 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.emcdda.europa.eu/about/jobs;
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-andagencies/2202-oedt-observatorio-europeo-de-las-drogas-ylas_sk

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE ZÁKLADNÉ
PRÁVA (FRA)
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Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE NA PRESADZOVANIE
PRÁVA (EUROPOL)

Stáže
Miesto: Haag (Holandsko)
Platené stáže sú určené občanom členského štátu Európskej
únie, ktorí majú vzdelanie zodpovedajúce ukončenému alebo
prebiehajúcemu vysokoškolskému štúdiu, prípadne odbornej
príprave relevantnej pre úlohy Europolu a veľmi dobrú znalosť
aspoň dvoch jazykov Európskej únie (jedným z nich by mala byť
angličtina).
Trvanie: 3 až 6 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.europol.europa.eu/careersprocurement/internships; https://epso.europa.eu/apply/joboffers/institutions-and-agencies/3154-europol-european-unionlaw-enforcement-agency_sk

ÚRAD EURÓPSKEJ ÚNIE PRE DUŠEVNÉ
VLASTNÍCTVO (EUIPO)

Celoeurópsky program označovania
Miesto: Alicante (Španielsko)
Platená stáž je určená absolventom minimálne prvého stupňa
vysokoškolského štúdia, ktorí majú pracovnú znalosť jedného
z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština,
nemčina, taliančina a španielčina).
Trvanie: 12 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/traineeships; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/1552-euipo_sk
Mladí odborníci
Miesto: Alicante (Španielsko)
Platená stáž je určená absolventom minimálne prvého stupňa
vysokoškolského štúdia, ktorí majú pracovnú znalosť jedného
z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina, francúzština,
nemčina, taliančina a španielčina).
Trvanie: 12 mesiacov a 2 týždne.
Dátum nástupu: medzi 1. septembrom a 15. októbrom
Ďalšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/traineeships; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/1552-euipo_sk
Mladí zamestnanci úradov priemyselného vlastníctva
Miesto: Alicante (Španielsko)
Úrad EUIPO poskytuje mladým zamestnancom vnútroštátnych
a medzinárodných úradov priemyselného vlastníctva možnosť
absolvovať stáž podporovanú grantom. Tieto stáže poskytnú
odbornú prípravu v špecifických oblastiach správy práv
priemyselného vlastníctva, a to najmä pokiaľ ide o ochranné
známky a vzory.
Trvanie: 5 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/traineeships; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/1552-euipo_sk

Neplatené stáže
Miesto: Alicante (Španielsko)
Neplatené stáže sú určené vysokoškolským absolventom, ktorí
už v priebehu štúdia alebo inak získali počiatočné skúsenosti
v oblastiach činnosti úradu a ktorí majú pracovnú znalosť
jedného z piatich pracovných jazykov úradu (angličtina,
francúzština, nemčina, taliančina a španielčina).
Trvanie: 2 až 6 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: https://euipo.europa.eu/ohimportal/
en/traineeships; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/1552-euipo_sk

SATELITNÉ STREDISKO EURÓPSKEJ ÚNIE
(SATCEN)
Stáže
Miesto: Torrejon de Ardoz (Španielsko)
Platené stáže sú určené občanom EÚ alebo tretích krajín.
Trvanie: 2 až 6 mesiacov (môže byť predĺžené až na 12
mesiacov)
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.satcen.europa.eu/recruitment/
traineeship_programmes; https://epso.europa.eu/apply/
job-offers/institutions-and-agencies/2235-satcen-centrumsatelitarne-unii-europejskiej_sk

SPOLOČNÉ VÝSKUMNÉ CENTRUM
(JOINT RESEARCH CENTRE, JCR)
Stáže
Miesto: Geel (Belgicko), Ispra (Taliansko), Karlsruhe
(Nemecko), Petten (Holandsko), Sevilla (Španielsko)
Spoločné výskumné centrum (JRC) ponúka dva druhy platených
stáží: 1. odborná príprava zameraná na prípravu diplomovej
práce; 2. odborná príprava v období do piatich rokov od
ukončenia univerzitného vzdelania (alebo jeho ekvivalentu).
Trvanie: 3 až 5 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: https://ec.europa.eu/jrc/en/working-withus/jobs/temporary-positions/jrc-trainees;
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-andagencies/2189-joint-research-centre_sk

AGENTÚRA EURÓPSKEJ ÚNIE PRE JUSTIČNÚ
SPOLUPRÁCU V TRESTNÝCH VECIACH (EUROJUST)

Stáže
Miesto: Haag (Holandsko)
Neplatené stáže sú určené absolventom univerzitných
štúdií alebo odbornej prípravy, ktorá súvisí s úlohami stáže
v Eurojuste, prípadne sú študentmi alebo majú relevantnú
pracovnú skúsenosť, ktorá môže byť pre stáž prínosom.
Trvanie: 3 až 6 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: www.eurojust.europa.eu/careers/Pages/
Internships.aspx; https://epso.europa.eu/apply/job-offers/
institutions-and-agencies/2214-eurojust-agencia-de-la-unioneuropea-para-la_sk
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Téma/Stáže v inštitúciách EÚ
PREKLADATEĽSKÉ STREDISKO PRE ORGÁNY
EURÓPSKEJ ÚNIE (CdT)

Stáže
Miesto: Luxemburg (Luxembursko)
Platené stáže sú určené študentom, ktorí absolvovali aspoň
štyri semestre vysokoškolského štúdia alebo rovnocenného
vzdelávania v oblasti záujmu strediska a ktorí majú počiatočné
skúsenosti v jednej z oblastí jeho činnosti. Uchádzači by mali
mať dôkladnú znalosť jedného z úradných jazykov Európskej
únie a uspokojivú znalosť ďalšieho z týchto jazykov.
Trvanie: 3 až 6 mesiacov
Dátum nástupu: priebežne
Bližšie informácie: https://cdt.europa.eu/en/traineeships;
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-andagencies/1935-cdt_sk

AGENTÚRA PRE SPOLUPRÁCU ENERGETICKÝCH
REGULAČNÝCH ORGÁNOV (ACER)

Stáže
Miesto: Ľubľana (Slovinsko)
Stáže sú určené pre mladých absolventov vysokých škôl (nie sú
vylúčení ani tí absolventi, ktorí v rámci programu celoživotného
vzdelávania nedávno získali vysokoškolský diplom a nachádzajú
sa na začiatku novej profesionálnej kariéry).
Dátum nástupu: 1. marec a 1. september (podávanie žiadostí
priebežne)
Bližšie informácie: www.acer.europa.eu/en/the_agency/
Working_at_ACER/Pages/Currrent-vacancies.aspx;
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-andagencies/1471-acer_sk

BULLETIN SAIA 9/2018
8
6

Akcia Rakúsko-Slovensko: Zmeny v Projektoch
PROJEKTY AKCIE RAKÚSKO – SLOVENSKO
(PODMIENKY PODPORY)
Nové pravidlá, ktoré platia od uzávierky projektových žiadostí k 15. októbru 2018

Projekty Akcie Rakúsko – Slovensko majú slúžiť na pomoc pri rozvíjaní a posilňovaní bilaterálnych – rakúsko-slovenských
– partnerstiev v oblastiach vysokoškolského vzdelávania a výskumu. Aktivity v rámci podporených projektov majú predovšetkým
trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokých škôl, univerzít, ako aj akadémií vied, preto je pri projektoch nosnou rakúskoslovenská spolupráca. Zapojenie partnerov z tretích krajín je možné, avšak ich účasť by mala predovšetkým podporovať, resp.
posilniť bilaterálnu spoluprácu partnerov z Rakúska a zo Slovenska.

Oblasti projektovej podpory:
I. CIELENÁ PROJEKTOVÁ PODPORA AKCIE
Týmto druhom podpory chce Akcia stimulovať, resp. posilniť spoluprácu medzi oboma krajinami v dôležitých oblastiach
vysokoškolského vzdelávania a výskumu, a tak vytvoriť príklady dobrej praxe. Podporené budú tiež dôležité aktivity v kultúrnej
a jazykovej oblasti, ako aj výmena informácií medzi aktérmi vo vysokoškolskom vzdelávaní a výskume oboch krajín.
Momentálne môžu byť podporené projekty z nasledujúcich oblastí (zo strany Riadiaceho grémia Akcie je možné doplnenie ďalších
oblastí podpory):
• Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov („Sommerkollegs“)
Podporuje sa organizácia bilaterálnych jazykových kurzov, v rámci ktorých by sa slovenskí študenti mali učiť po nemecky
a rakúski študenti po slovensky. Voľnočasové aktivity treba organizovať tak, aby si študenti v čo najlepšej miere prakticky
precvičovali vedomosti získané v rámci výučbovej časti. Očakáva sa vlastný príspevok od účastníkov (50 EUR), ktorý
pokryje časť organizačných výdavkov letného jazykového kurzu. Tento typ projektov nemožno kombinovať s individuálnymi
štipendiami Akcie na letné jazykové školy.
• Organizácia rakúsko-slovenských školení
Podporuje sa organizovanie bilaterálnych školení alebo cyklov školení (ďalej uvádzané ako „školenia“) pre študentov a
doktorandov. Školenia majú byť zamerané buď na zlepšenie odborných znalostí, alebo na zlepšenie zručností v oblasti „soft
skills“ (ako napr. prezentačné a komunikačné zručnosti, projektový manažment a pod.) – prioritne však budú podporené také
projekty, ktoré v sebe zahŕňajú oba komponenty (teda zlepšenie odborných znalostí a zároveň zlepšenie zručností v oblasti
„soft skills“).
• Doktoráty pod dvojitým vedením
Podporená bude spolupráca tímov doktorandov a ich školiteľov z Rakúska a zo Slovenska, pričom v centre záujmu má
byť vedenie (školenie) jedného alebo viacerých doktorandov prostredníctvom minimálne jedného rakúskeho a jedného
slovenského školiteľa. Týmto sa cieli na zvyšovanie vedeckej kvality mladých vedeckých pracovníkov, ktorí získajú podnety
z rôznych vedeckých škôl, bližšie spoznajú a kriticky zhodnotia ich metódy, a tak na základe rôznych impulzov zlepšia svoju
vedeckú prácu.
II. PODPORA INICIATÍVNYCH PROJEKTOV V RÁMCI AKCIE
V rámci tejto oblasti podpory si projektoví partneri zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov
(tzv. „bottom-up“ prístup), pričom musia byť tieto projekty v súlade s cieľmi Akcie.
Oprávnenosť projektových partnerov:
Pre posúdenie oprávnenosti projektových partnerov a pre podanie žiadosti je rozhodujúca príslušnosť k inštitúcii. Každé projektové
konzorcium musí byť zložené z minimálne jedného projektového účastníka z Rakúska a jedného projektového účastníka zo
Slovenska, pričom musia byť dodržané nasledujúce podmienky:
a) pre projektových partnerov z Rakúska platí:
1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom z rakúskej strany môžu byť príslušníci štátnych univerzít (pozri zoznam na
https://bmbwf.gv.at/wissenschaft-hochschulen/universitaeten/gesamtuebersicht-universitaeten/, odborných vysokých škôl
(pozri zoznam na https://bmbwf.gv.at/wissenschaft-hochschulen/fachhochschulen/), pedagogických vysokých škôl
(https://www.bmb.gv.at/schulen/ph/index.html) alebo Rakúskej akadémie vied (www.oeaw.ac.at).
2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou podľa bodu 1) z rakúskej strany môžu byť tiež pracovníci archívov, knižníc,
múzeí alebo iných (výskumných) inštitúcií, ktorých inventár alebo know-how je nevyhnutný pre realizáciu projektu.
b) pre projektových partnerov zo Slovenska platí:
1. predkladateľom žiadosti alebo partnerom zo slovenskej strany môžu byť príslušníci štátnych alebo verejných vysokých škôl
(pozri zoznam na http://www.portalvs.sk/en/informacie-o-vysokych-skolach) a Slovenskej akadémie vied (www.sav.sk).
2. ostatní partneri (ale vždy len v spojení s osobou podľa bodu 1) zo slovenskej strany môžu byť tiež pracovníci archívov,
knižníc múzeí alebo iných (výskumných) inštitúcií, ktorých inventár alebo know-how je nevyhnutný pre realizáciu projektu.
c) pre projektových partnerov z ostatných krajín platí:
1. účastníkmi projektu z ostatných krajín môžu byť príslušníci vysokých škôl, resp. univerzít alebo iných výskumných organizácií,
ktorých inventár alebo know-how je nevyhnutný pre realizáciu projektu.

BULLETIN SAIA 9/2018
9

Akcia Rakúsko-Slovensko: Zmeny v Projektoch
Dĺžka podpory
Trvanie projektov:
• pri projektoch typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“ je maximálna možná dĺžka podpory 36 mesiacov. Pritom
treba mať na zreteli, že počas trvania projektu je potrebné vždy po 12 mesiacoch predložiť priebežnú správu, na základe
ktorej rozhodne Riadiace grémium o financovaní na ďalších 12 mesiacov.
• pri projektoch typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“ je maximálna dĺžka podpory 12 mesiacov.
Financovanie a oprávnené výdavky:
Pre financovanie projektov platia nasledujúce limity:
• finančná podpora zo strany Akcie pri projektoch typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“ môže byť maximálne
60 000 EUR počas celého projektu, maximálne však 20 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).
• Finančná podpora zo strany Akcie pri projektoch typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“ môže byť
maximálne 6 000 EUR za rok (12 po sebe nasledujúcich mesiacov).
Riadiace grémium Akcie môže pri oboch typoch projektov záväzne schváliť financovanie na maximálne 12 mesiacov. Pri dlhších
projektoch závisí financovanie od kontroly priebežnej správy riadiacim grémiom a od rozpočtu Akcie na aktuálny fiškálny rok, ktorý
každý rok poskytujú príslušné ministerstvá.
Riadiace grémium môže v prípade schválenia projektu upraviť dĺžku poskytovania podpory a zmeniť (predovšetkým skrátiť)
schválenú finančnú podporu oproti žiadosti.
Finančné prostriedky Akcie môžu byť plánované a použité pre nasledujúce výdavky (ak nie je špecifikované inak):
• mobilitné výdavky (cestovné, ubytovanie a stravné)

- pri plánovaní a použití prostriedkov je potrebné sa riadiť Pravidlami pre prípravu rozpočtu a odúčtovanie finančných
prostriedkov

• mzdy/honoráre

- financovanie miezd/honorárov je spravidla neoprávnené, okrem nasledujúcich výnimiek:
- vyplácanie miezd lektorom a prednášajúcim,
- v odôvodnených prípadoch honoráre pre pomocnú silu.
V oboch prípadoch je pri plánovaní a použití prostriedkov potrebné dodržať Pravidlá pre prípravu rozpočtu a odúčtovanie
finančných prostriedkov

• nákupy tovarov a služieb

- financovanie nákupov tovarov a služieb z prostriedkov Akcie je možné len vtedy, ak je to nevyhnutné pre realizáciu projektu
a ak tieto nemôžu byť poskytnuté ako vlastný príspevok projektových partnerov (nevyhnutnosť je potrebné zdôvodniť
v žiadosti; Riadiace grémium bude pri rozhodovaní o projekte zohľadňovať toto zdôvodnenie)

• iné odôvodnené výdavky

- v prípade takýchto výdavkov je nutné už pri príprave rozpočtu riadne zdôvodniť ich nevyhnutnosť; Riadiace grémium bude
pri rozhodovaní o projekte zohľadňovať toto zdôvodnenie. Vo všeobecnosti režijné náklady (tzv. „overheads“) nie sú povolené.

Finančné prostriedky sú vyplácané len v Rakúsku alebo na Slovensku. Každé projektové konzorcium určí osoby v Rakúsku a na
Slovensku, ktoré budú v mene konzorcia odúčtovať výdavky v súlade s projektom (tzv. „zodpovedná osoba“ – jedna alebo viaceré
– musia byť určené už v projektovej žiadosti).
Projektová žiadosť a podanie žiadosti
Projektové žiadosti treba vyplniť on-line na webstránke www.scholarships.at. Aby bolo možné podať projekt, je potrebné sa najprv
zaregistrovať.
Na podanie projektu treba vypracovať tieto dokumenty:
1. projektová žiadosť (vypĺňa sa po nemecky alebo po anglicky),
2. opis projektu, ktorého rozsah by nemal presiahnuť tri strany. Text by mal byť formulovaný vo všeobecne zrozumiteľnej
rovine, ďalej má obsahovať predstavenie odbornej problematiky a stanovenie vedeckých cieľov, plánovaný pracovný
program a očakávané výsledky projektu spolupráce. Taktiež by v ňom mali byť objasnené nasledujúce body: význam
spolupráce, vedecké synergické efekty, prípadné európske (existujúce alebo budúce zapojenie do niektorého programu EÚ)
a iné medzinárodné perspektívy, ako aj existujúce alebo očakávané vyhliadky na zavedenie výsledkov projektu do praxe
formou aplikácie. Projektoví účastníci z konzorcia by mali jasne vyjadriť svoj záujem o spoluprácu.
3. plán realizácie (priradenie jednotlivých aktivít projektovému tímu, časový harmonogram).
4. písomný súhlas a vyjadrenie podpory každej organizácie zapojenej do projektu. „Súhlas a vyjadrenie podpory“ musí
byť v prípade slovenskej inštitúcie podpísané rektorom vysokej školy, dekanom fakulty alebo riaditeľom ústavu SAV.
V prípade rakúskych inštitúcií musí byť dokument podpísaný riaditeľom inštitútu vysokej školy alebo inštitútu Rakúskej
akadémie vied. V ostatných prípadoch musí byť súhlas podpísaný príslušnými štatutárnymi zástupcami inštitúcií.
5. rozpočet projektu – pre rozpočet projektu je potrebné využiť predpísaný vzor. V rozpočte je potrebné uviesť detailnú
kalkuláciu navrhovaných výdavkov, ako aj odôvodnenie vzhľadom na opis projektu a plán realizácie. Očakáva sa, že
projektoví partneri tiež prispejú k realizácii projektu vlastným príspevkom (finančným alebo nefinančným). Ak takýto vlastný
príspevok bude súčasťou projektu, je potrebné uviesť tieto informácie v rozpočte projektu alebo vo vysvetlení k rozpočtu
(vrátane uvedenia konkrétnej sumy, ak je to možné).
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Akcia Rakúsko-Slovensko: Zmeny v Projektoch
Miesto podania:
• žiadosti sa podávajú iba elektronicky (on-line): www.scholarships.at
Termíny na predkladanie žiadostí:
• projekty typu „I. Cielená projektová podpora Akcie“:
- 15. október
• projekty typu „II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie“:
- 15. marec, 15. máj, 15. október
Dôležité:
Začiatok projektu treba plánovať najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky, ku ktorému bol projekt podaný.
Poznámky:
• Vypracúva sa spoločná projektová žiadosť spolupracujúcich inštitúcií (osôb) a predkladá sa Kancelárii Akcie RakúskoSlovensko v Bratislave (cez on-line systém na stránke www.scholarships.at). Dodatočné informácie možno získať od
Kancelárie Akcie v Bratislave (SAIA, n. o.) a od Kancelárie pre medzinárodnú spoluprácu a mobilitu (ICM) Rakúskej výmennej
služby (OeAD-GmbH) vo Viedni (kontakty na príslušných partnerov sú uvedené na stránke Akcie www.aktion.saia.sk).
• Rozpočet musí byť členený podľa kalendárnych rokov.
• V rozpočte sa musí v prípade financovania vlastnými zdrojmi jasne uviesť, ktoré aktivity projektu a ktoré výdavky sa takto
financujú.
• Chybné alebo neúplné projektové žiadosti nebudú ďalej Riadiacim grémiom posudzované.
• Spätná podpora aktivít nie je možná, preto treba plánovať začiatok projektu najskôr štyri mesiace od termínu uzávierky,
ku ktorému bol projekt podaný.
• V prípade, že program Akcia Rakúsko-Slovensko nebude na bilaterálnej úrovni predĺžený, budú všetky projekty, ktoré boli
schválené Riadiacim grémiom do konca trvania programu, financované OeAD-GmbH v súlade s pravidlami a zo vzniknutej
finančnej rezervy Akcie na rakúskej strane (do jej vyčerpania).
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené
otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2018 on-line na www.stipendia.sk (pobyty počas letného semestra 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
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 31. október 2018 (mobility v letnom semestri v rámci sietí) a 30. november 2018 (mobility mimo 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
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
Štipendijný program Opatrenia Marie Sklodowskej-Curie – Marie Sklodowska Curie Actions H2020 (MSCA)
– COFUND
Uzávierka: 27. september 2018
Cieľom schémy COFUND (Marie Skłodowska-Curie Co-Funding of Regional, National and International Programmes) 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: http://ec.europa.eu/research/participants/portal/desktop/en/opportunities/h2020/index.html

 AUSTRÁLIA
Endeavour Leadership Program – vládne štipendiá na rok 2019
Uzávierka: 15. november 2018
Austrálska vláda v rámci programu Endeavour Leadership Program (ELP) poskytuje štipendiá pre zahraničných študentov,
výskumníkov a odborníkov na krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo odborné vzdelávanie v rámci štyroch schém:
- Postgraduate (magisterské a PhD štúdium),
- Research (4- až 6-mesačný výskumný pobyt pre študentov magisterského a doktorandského štúdia a postdoktorandov),
- Vocational Education and Training – VET (1- až 2,5-ročné odborné štúdium),
- Executive (1- až 4-mesačný pobyt zameraný na profesionálny rozvoj).
Bližšie informácie: http://internationaleducation.gov.au/endeavour

 BELGICKO
Stáže Schuman v Európskom parlamente
Uzávierka: 30. november 2018
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.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/work-with-us/traineeships;
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
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 ČÍNA – HONGKONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: od 1. do 4. decembra 2018 (podľa univerzity)
Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong
(uzávierka žiadostí: 1. december 2018), Hong Kong Baptist University (1. december 2018), Lingnan University (2. december
2018), The Chinese University of Hong Kong (3. december 2017), The Education University of Hong Kong (3. december 2018),
The Hong Kong Polytechnic University (1. december 2018), The Hong Kong University of Science and Technology (4. december
2018) a The University of Hong Kong (1. december 2018).
Bližšie informácie: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html; https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html

 DÁNSKO
Štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na študentskú pracovnú stáž
Uzávierka: 1. október 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 pracovnú stáž vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné
znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 EGYPT
Štipendium na krátkodobý vedecký pobyt 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.

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 12. október 2018
Estónske ministerstvo školstva a výskumu ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia, ako aj
absolventom doktorandského štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na
napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na
pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je
podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship

 FÍNSKO
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) pre absolventov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2018 a 2 mesiace pred plánovaným nástupom (krátkodobý pobyt pre absolventov)
Štipendium je určené absolventom (minimálne magisterského stupňa) alebo výskumníkom v oblasti fínskeho jazyka a kultúry
alebo ugrofínskych jazykov na dlhodobý (3- až 12-mesačný) alebo krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt na fínskej univerzite.
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
Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium Core Fellowship Program
Uzávierka: 17. október 2018

The Camargo Foundation Core Fellowship Program je určený pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu
francúzskej a frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov
a vedcov v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 6-, 8- alebo 11-týždňový
pobyt.
Bližšie informácie: www.camargofoundation.org
Stáže Schuman v Európskom parlamente
Uzávierka: 30. november 2018
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.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/work-with-us/traineeships;
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage

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

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2018
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en

BULLETIN SAIA 9/2018
15

Štipendiá a granty
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
Uzávierka: 1. december 2018

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium (od septembra do apríla) islandského jazyka ako druhého
jazyka na Islandskej univerzite v Rejkjavíku. O štipendium sa môžu uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti islandského
alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku
do 35 rokov). Štipendijný program administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum).
Bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: 7. november 2018 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov
 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov

2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2018
Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu v rámci Visiting Professors Program uchádzať
o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmanovom vedeckom inštitúte (Weizmann Institute of Science). Pobyt sa uskutoční medzi
októbrom 2019 a septembrom 2020.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

 ÍRSKO
Walsh Fellowship Programme – výskumné štipendiá
Uzávierka: 8. október 2018
Štipendijný program so zameraním na poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ekonomiku poľnohospodárstva a potravinárstva,
rozvoj vidieka, vidiecke prostredie a lesníctvo je určený absolventom VŠ a doktorandom, ktorým umožňuje pracovať na
výskumnom projekte, ktorý zodpovedá prioritám výskumného programu konkrétneho inštitútu. Pobyt sa realizuje na rôznych
inštitútoch írskeho Úradu pre rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva Teagasc.
Bližšie informácie: https://www.teagasc.ie/about/research--innovation/postgraduate-fellowships/call-for-applications/

 JAPONSKO
Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 15. december 2018

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

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. október 2018
Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD
ročne. Návrh na udelenie štipendia Vanier CGS musí podať kanadská vysoká škola. Uchádzačom sa odporúča kontaktovať
vybranú vysokú školu a pripravovať podklady potrebné k žiadosti niekoľko mesiacov vopred.
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca
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 LUXEMBURSKO
Stáže Schuman v Európskom parlamente
Uzávierka: 30. november 2018
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.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/at-your-service/sk/work-with-us/traineeships;
https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 20. november 2018 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. október 2018
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 2-mesačné štipendiá vo výške
2 000 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/; www.osaarchivum.org

 NEMECKO
Štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou
Uzávierka: 28. september 2018 v SAIA (on-line na www.granty.saia.sk a zároveň v papierovej podobe) a zároveň
na www.funding-guide.de
Štipendium na 4-mesačný pobyt je určené germanistom (absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia), ktorí už majú
skúsenosť s vyučovaním nemčiny ako cudzieho jazyka. Začiatok pobytu je 1. apríla 2019.
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DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 30. september 2018 (architekti), 15. október 2018 (umelci: hudba), 31. október 2018 (umelci: herectvo)
a 30. november 2018 (umelci: výtvarné umenie) v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Študijné štipendiá pre absolventov architektúry

Štipendiá umožňujú mladým architektom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Uchádzať sa môžu študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl v odbore architektúra.

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: hudba

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl odboru hudba.
 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: herectvo

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl odboru herectvo.
 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna

komunikácia, ﬁlm

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež
je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program Master. Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí
ukončili štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
O štipendium sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka a absolventi vysokých škôl odborov výtvarné umenie, dizajn/
vizuálna komunikácia a film.
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. november 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 DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 15. november 2018 a 1. december 2018 (jazykové kurzy) v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de;
štipendiá pre absolventov a letné jazykové kurzy zároveň aj v SAIA (on-line na www.granty.saia.sk a v papierovej podobe)
 Štipendiá pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín

– Studienstipendien für Graduierte aller wissenschaftlichen Fächer

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

– Forschungsstipendien – Kurzstipendien

 Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty

– Forschungsstipendien – Jahresstipendien

 Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und Wissenschaftler

 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD

– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl

– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte

 Štipendiá na štúdium v rámci spoločných doktorandských programov (cotutelle)

– Forschungsstipendien – Promotionen im Cotutelle-Verfahren

 Štipendiá na absolvovanie výskumných pobytov v rámci doktorátov pod dvojitým vedením

– Forschungsstipendien – Bi-national betreute Promotionen
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Artists Unlimited: Umelecké rezidencie
Uzávierka: 1. október 2018

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gaststipendium) na rezidenčný pobyt
v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady.
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de
Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2018

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na
2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.

Bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
Inštitút Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá – výskumné granty na výskum v knižnici inštitútu
Uzávierka: 31. október 2018
Výskumné granty (Kennedy Grants Program) sú určené pre doktorandov a výskumníkov s trvalým pobytom v Európe, ktorí
pracujú na téme týkajúcej sa Spojených štátov alebo Kanady v oblastiach kultúra, literatúra, história, politológia, sociológia
a ekonomika. Pobyt, ktorý môže trvať 2 až 4 alebo 4 až 6 týždňov, im má umožniť počiatočný výskum v knižnici Inštitútu Johna
F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá (The John F. Kennedy Institute for North American Studies) pri Slobodnej univerzite
Berlín (Freie Universität Berlin).
Bližšie informácie: www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html
Berlínsky program pre umelcov
Uzávierka: 1. december 2018

Berliner Künstlerprogramm umožňuje umelcom (sochárom, maliarom, spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta. Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia, vytvorenie
kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami kultúrneho života. Štipendisti budú dostávať štipendium na pokrytie životných
nákladov a budú mať zabezpečené ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).
Bližšie informácie: www.berliner-kuenstlerprogramm.de
Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2018
Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku
735 EUR alebo 895 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane,
maximálne dvakrát.
Bližšie informácie: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

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

Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 800 EUR/mes.

 štipendiá pre doktorandov

Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: 1 050 EUR/mes.
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 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: 1 400 EUR/mes.

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty (nové podmienky od 15. októbra 2018)
1. Cielená projektová podpora Akcie (podporované oblasti: organizácia rakúsko-slovenských školení, organizácia rakúskoslovenských letných jazykových kurzov, doktoráty pod dvojitým vedením, trvanie projektu max. 36 mesiacov, podpora
max. 20 000 EUR na rok).
2. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
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/
Štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE) na študentskú pracovnú stáž
Uzávierka: 1. október 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 pracovnú stáž vo Viedni (Rakúsko) alebo
v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné
znalosti anglického jazyka a zaujímajú sa o výskum v danej oblasti.
Bližšie informácie: http://www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 6. november 2018 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium pre umelcov/študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách a konzervatóriách

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

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

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

Štipendium je určené absolventom magisterského štúdia vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium) na
doktorandský pobyt v trvaní 12 až 36 mesiacov vo všetkých akademických oblastiach. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí
plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Vyžaduje sa akceptačný list.
Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
Uzávierka: 22. október 2018
 The Doctoral Student Programme

Štipendium je určené absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodovedné, technické vedy,
aplikované vedy s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane
Slovenska), ktorí sú zapísaní na doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná
téma).
 Pracovná stáž Technical Student

4- až 12-mesačná stáž je určená študentom 1. a 2. stupňa VŠ so zameraním na prírodovedné, technické vedy, aplikované
vedy s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane
Slovenska), ktorí budú mať v čase výberu (december 2018) ukončených minimálne 18 mesiacov štúdia. Podmienkou je
dobrá znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka. Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí sa hlásia na dlhšie pobyty.
Bližšie informácie: http://careers.cern/students

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

 USA
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program)
Uzávierka: 12. október 2018
Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené
pre odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou v oblasti klinickej
medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
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Štipendijný program FLEX
Uzávierka: 31. október 2018

Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý administruje American Councils
for International Education. Tento rok sa do programu môžu prvýkrát prihlásiť aj slovenskí stredoškoláci (študenti 1. a 2. ročníka

stredných škôl alebo 5. a 6. ročníka 8-ročných gymnázií narodení od 15. júla 2001 do 15. júla 2004). Prihlášky sa podávajú
on-line na https://ais.americancouncils.org/flex.
Bližšie informácie: http://discoverflex.org
Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. december 2018
Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa
transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EÚ.

Granty vo všeobecnej kategórii sú otvorené všetkým disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitostosťami EÚ alebo so
vzťahmi medzi EÚ a USA. Granty v inovatívnej kategórii uprednostnia uchádzačov, ktorí sa budú zaoberať prístupmi
k inovatívnym technológiám v rámci EÚ alebo EÚ-USA a biznis modelmi a ich integrácii do nových alebo už existujúcich politík
(http://www.fulbrightschuman.eu/innovation-grants/).
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
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 EURÓPSKA NOC VÝSKUMNÍKOV 2018 (28. 9. 2018)
Už v poradí 12. ročník festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2018 sa uskutoční 28. septembra.
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 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

 GRANTOVÁ SCHÉMA HOSŤUJÚCI PROFESOR 2018
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na slovenských vysokých školách
ekonomického a finančného zamerania vyhlasuje otvorenú grantovú schému na Hosťovanie zahraničného
profesora/profesorky ekonómie. V rámci grantovej schémy budú pridelené 2 granty, každý z nich v maximálnej
hodnote do 45 000 EUR. Finančné prostriedky sú určené na priamu realizáciu a zabezpečenie projektu.
Uzávierka na podávanie žiadostí je 31. októbra 2018.
Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/grantove-programy/hostujuci-profesor/

 TÝŽDEŇ VEDY A TECHNIKY NA SLOVENSKU (5. – 11. 11. 2018)
Od 5. do 11. novembra 2018 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ktoré pri
príležitosti TVT 2018 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC budú zverejnené
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 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-investingresearchers’-talents-skills-career-development

 Kontaktný seminár ACA Western Balkans higher education
25. október 2018, Podgorica, Čierna Hora
Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be/index.php?id=1086

 Seminár ACA Mobility-migration nexus: policies, practices, discourses and evidence
9. november 2018, Brusel, Belgicko
Bližšie informácie: www.aca-secretariat.be/index.php?id=1092

 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/13theuropean-quality-assurance-forum
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 VEĽTRHY O VZDELÁVANÍ, PRÁCI A KARIÉRE
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho,
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.
 6. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 2018
26. – 27. september 2018, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/

 Študentská konferencia Rise and Shine: Odvaha/Mám sen

3. október 2018, Bratislava, Slovensko
Konferencia osobnostného rozvoja pre študentov a absolventov vysokých škôl
Bližšie informácie: http://www.riseandshine.cz/mam-sen-2018/;
https://www.facebook.com/riseandshine.konference/

 22. ročník študentského veľtrhu Akadémia & Vapac
9. až 11. október 2018, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: http://www.akademiavapac.sk
 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

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

Bližšie informácie: http://www.eef-taiwan.org.tw/
 25. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno 2018
23. – 26. október 2018, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno

 International Education Fair 2018/2019, Kazachstan
10. – 11. november 2018, Astana
12. – 13. november 2018, Atyrau
14. – 16. november 2018, Šimkent
17. november 2018, Almaty
Bližšie informácie: http://ief.kz/

 Education and Career – 2018

15. – 17. november 2018, Kyjev, Ukrajina
Bližšie informácie: www.edu-abroad.com.ua

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

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

 Veľtrh Study in Europe Myanmar 2018

12. – 13. december 2018, Rangún (Yangon), Mjanmarsko

Veľtrh európskych vysokých škôl v rámci projektu podporeného EK, koordinuje Campus France
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/13/

 Veľtrh Study in Europe Malaysia 2018

15. – 16. december 2018, Kuala Lumpur, Malajzia

Veľtrh európskych vysokých škôl v rámci projektu podporeného EK, koordinuje Campus France
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/12/
 12. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2019
22. – 24. január 2019, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha
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 ŠTUDENTSKÁ KONFERENCIA „ODVAHA/MÁM SEN“
Platforma osobného rozvoja Rise and Shine, ktorej cieľom je podporiť študentov a absolventov, ktorí chcú na sebe
pracovať a byť úspešní, organizuje 3. októbra 2018 v Bratislave študentskú konferenciu „Odvaha/Mám sen“.
Konferencie Rise and Shine sa konajú v Česku a na Slovensku od roku 2013. Na prednáškach, workshopoch
a osobnostných testoch sa odvtedy zúčastnilo takmer 3-tisíc študentov a absolventov z viac ako 40 vysokých škôl
a univerzít a vystúpilo na nich viac ako 100 rečníkov a koučov, medzi nimi napríklad moderátorka Adela Vinczeová,
manažér a bývalý riaditeľ Microsoftu Jan Mühlfeit či spisovateľ Michal Viewegh.
Prednášajúcimi tento rok v bratislavskom Satori Stage budú Marcel Vergaeštok, Martin Blaško a Michal Truban,
ktorí sa s účastníkmi podelia o svoje príbehy, aby ich inšpirovali, ako uskutočniť sny či ako sa uplatniť na trhu
práce. M. Vargaeštok založil teambuildingovú školu Chefparade, medzi ktorej úspešné projekty patria Foodtruck,
festival Foodparade, Chefshop či Chefstarter. Je mentorom start-upov v Prahe, Bratislave a v Melbourne.
M. Blaško je výkonný riaditeľ reklamnej agentúry Zaraguza. M. Truban je podnikateľ, spisovateľ, zakladateľ
a spolumajiteľ webhostingovej spoločnosti Websupport, zakladateľ viacerých start-upov, spoluzakladateľ projektu
Slovensko.digital.
Účasť na podujatí je bezplatná, podmienkou je však registrácia.
Bližšie informácie: http://www.riseandshine.cz/mam-sen-2018/
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