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Téma/Vysokoškolské štúdium vo Francúzsku

VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
VO FRANCÚZSKU
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 vo Francúzsku. K téme sa vraciame po
štyroch rokoch. Aj preto, že od roku 2016 sa zmenilo
administratívne členenie krajiny, 22 regiónov
kontinentálnej časti sa transformovalo na 13 regiónov
a zmenil sa aj systém prihlasovania na francúzske vysoké
školy.
Okrem základných informácií o vysokoškolskom
systéme a univerzitách/vysokých školách upozorníme
na štipendiá/granty na študijné pobyty počas
vysokoškolského štúdia, zaujímavé webové stránky, ale
aj najlepšie francúzske univerzity podľa najznámejších
svetových rebríčkov. V aktuálnom rebríčku ARWU
(Academic Ranking of World Universities) má Francúzsko
medzi 500 top univerzitami 19, v QS University Rankings
má 35 z 1 000 a v The Times Higher Education World
University Rankings 34 z 1 000.
V rebríčku atraktivity pre zahraničných študentov
Francúzsko obsadilo 3. miesto v rámci 30 európskych
krajín (www.study.eu/article/the-study-eu-countryranking-2018-for-international-students).
Bližšie informácie
záujemcovia získajú
v publikácii
Študuj vo Francúzsku,
ktoré je prístupná na
slovenskej verzii portálu
Národnej agentúry pre
propagáciu francúzskeho
vysokého školstva
Campus France.

FRANCÚZSKO
République française/France
Rozloha: 551 500 km2
Počet obyvateľov: 67,12 mil. (2017)
Úradný jazyk: francúzsky
Administratívne územné členenie: kontinentálna časť (13 regiónov
– Auvergne-Rhône-Alpes; Bourgogne-Franche-Comté; Bretagne;

Francúzsko je štvrtou
krajinou na svete
a prvou neanglofónnou
krajinou v počte
zahraničných študentov.
V roku 2017 študovalo
vo Francúzsku 323 933 zahraničnýchštudentov,
čo je 12 % z ich celkového počtu. Až 75 %
zahraničných študentov študovalo na univerzitách
a 20 % na Grandes Écoles.

Centre-Val de Loire; Corse; Grand Est; Hauts-de-France; Île-de-France;
Normandie; Nouvelle-Aquitaine; Occitanie; Pays de la Loire; ProvenceAlpes-Côte d’Azur; členených na 96 departementov + ostrov Korzika),
5 zámorských departementov (Guadeloupe, Martinique, Francúzska
Guyana, Réunion a Mayotte), 7 zámorských území so špeciálnym
štatútom (Francúzska Polynézia, Wallis a Futuna, Mayotte, Saint-Pierre
a Miquelon, antarktické územia Saint-Barthélémy a Saint-Martin),
správna korporácia sui generis Nová Kaledónia.
Francúzska republika má 41 miest s viac ako 100-tisíc obyvateľmi
a 36 700 obcí.

Schéma francúzskeho vysokoškolského systému LMD
Stupeň

Skratka

Názov

Dĺžka štúdia

Počet ECTS kreditov

1.

L

Licence

3 roky (maturita + 3 roky)

L = 180

2.

M

Master

2 roky (maturita + 5 rokov)

M = 120
L + M = 300

3.

D

Doctorat

3 roky (maturita + 8 rokov)

D = 180
L + M + D = 480
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Najlepšie francúzske univerzity...
...podľa Academic Ranking of World Universities 2018
Poradie vo svete

Univerzita

Poradie vo svete

36

Sorbonne University

42

University of Paris-Sud (Paris 11)

64

Ecole Normale Superieure – Paris
Aix Marseille University

101-150

University of Strasbourg
University Paris Diderot – Paris 7
Université Grenoble Alpes

151-200

University of Paris Descartes (Paris 5)
Claude Bernard University Lyon 1
Paul Sabatier University (Toulouse 3)
University of Bordeaux

201-300

University of Lorraine
University of Montpellier
University of Toulouse 1
Ecole Normale Superieure – Lyon

301-400

ESPCI ParisTech
Paris Dauphine University (Paris 9)
Ecole Polytechnique

401-500

...podľa QS University Rankings 2019

MINES ParisTech

Zdroj: www.shanghairanking.com/World-University-Rankings-2018/
France.html
...v rebríčku ekonomických škôl RePEc (do 200. miesta)*

50

Université PSL (Université de
recherche Paris Sciences et Lettres)

65

Ecole Polytechnique

75

Sorbonne University

137

CentraleSupélec

153

École Normale Supérieure de Lyon

221

Sciences Po

239

Université Paris-Sud

263

Ecole des Ponts ParisTech

289

Université Grenoble-Alpes

295

Université Diderot Paris 7

299

Université Paris 1 Panthéon-Sorbonne

305

Ecole Normale Supérieure de Cachan

348

Université de Strasbourg

422

Université de Montpellier

453

Aix-Marseille University

478

Institut National des Sciences Appliquées
de Lyon (INSA)

489

University of Bordeaux

521-530

Université Paul Sabatier Toulouse III

531-540

University Paris 2 Panthéon-Assas

571-580

Université Paris Descartes

601-650

Université Claude Bernard Lyon 1

651-700

Univerzita

6

Paris School of Economics, Paris

9

Toulouse School of Economics (TSE), Toulouse

66

École d‘Économie d‘Aix-Marseille, Aix-Marseille
Université, Aix-en-Provence/Marseille

75

Department of Economics, Sciences économiques,
Sciences Po, Paris

701-750

Université Nice Sophia Antipolis
Université de Rennes 1
Université de Cergy-Pontoise
University of Lorraine
Université de Nantes
Université de Poitiers

801-1000

Najstaršie francúzske univerzity

Université Jean Moulin Lyon 3
Université Lumière Lyon 2
Université Paris Ouest Nanterre La
Défense

Vysokoškolské vzdelávanie vo Francúzsku má stáročnú
tradíciu.
Prvé univerzity vznikli v 13. storočí:

Université de Paris – 1215,
Université de Montpellier – 1221,
Université de Toulouse – 1229,
Université d´Angers – 1398.

Université de Lille

Université de Caen Basse-Normandie

Zdroj: https://ideas.repec.org/top/top.econdept.html
* pozri Štipendium Martina Filka (strana 8)

Univerzita

Universit Paul-Valery Montpellier 3
Université Toulouse 1 Capitole
Université de Toulouse II-Le Mirail
Zdroj: www.topuniversities.com/university-rankings/world-universityrankings/2019

Medzi francúzskymi a zahraničnými študentmi sa nerobia žiadne rozdiely:
podmienky prijatia, vydávané diplomy, aj výška zápisného sú rovnaké pre všetkých
bez ohľadu na štátnu príslušnosť študentov.
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Najlepšie francúzske univerzity...
...podľa The Times Higher Education World University
Rankings 2019
Poradie vo svete

Univerzita

41

Université PSL (Université de
recherche Paris Sciences et Lettres)

73

Sorbonne University

108

École Polytechnique

194

Paris Diderot University – Paris 7
École des Ponts ParisTech

201–250

École Normale Supérieure de Lyon
Paris-Sud University
Aix-Marseille University
Federal University of Toulouse MidiPyrénées

301–350

Grenoble Alpes University
Montpellier University
Université de Versailles Saint-Quentin-enYvelines

351–400

University of Côte d’Azur
IMT Atlantique
University of Bordeaux
Centrale Nantes
CentraleSupélec

401–500

Claude Bernard University Lyon 1

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE VO FRANCÚZSKU
Systém vysokoškolského vzdelávania vo Francúzsku je
trojstupňový, tzv. LMD:
Licence (trojročné bakalárske štúdium),

Master (dvojročné magisterské štúdium),

Doctorat (trojročné doktorandské štúdium).

Vysokoškolské vzdelávanie vo Francúzsku poskytuje
vyše 3 500 vysokoškolských inštitúcií, ktoré sú verejné
a súkromné, medzi nimi je 73 verejných univerzít, 25 zoskupení
univerzít a škôl (Communautés d’Universités et Établissements,
COMUE), 271 doktorandských škôl, 227 inžinierskych škôl
akreditovaných udeliť titul inžiniera, 220 škôl obchodu
a manažmentu, 45 verejných umeleckých vysokých škôl,
22 škôl architektúry a 3 000 súkromných škôl a inštitútov.
Na verejných vysokých školách sa neplatí školné.
Väčšinu nákladov znáša štát (v priemere 14-tisíc eur na jedného
vysokoškoláka), študenti platia zápisné (registračný
poplatok). Jeho výška v akademickom roku 2018/2019 je
- 170 eur za rok štúdia na bakalárskom stupni,
- 243 eur za rok štúdia na magisterskom stupni,
- 380 eur za rok štúdia na doktorandskom stupni,
- 601 eur za rok štúdia na inžinierskej škole a
- 2 500 eur za rok štúdia na Écoles Centrales v Lille, Lyone,
Marseille a Nantes a École des Mines v Nancy.
Prehľad registračných poplatkov je zverejnený na portáli
www.etudiant.gouv.fr/cid96721/droits-d-inscription.html.
Na súkromných školách sa platí školné, ktorého výška sa
môže pohybovať od 1 500 do 15 000 eur.

University of Lille
Sciences Po
University of Strasbourg
501–600

Université Bourgogne Franche-Comté
(UBFC)
Panthéon-Sorbonne University – Paris 1
University of Clermont Auvergne
École Centrale de Lyon
École Normale Supérieure de Cachan

601–800

University of Lorraine
University of Nantes
National Institute of Applied Sciences of
Lyon (INSA Lyon)
University of Rennes 1
University of Technology of Compiègne
University of Cergy-Pontoise

801–1000

Normandy University
Paris Nanterre University

Zdroj: https://www.timeshighereducation.com/world-universityrankings/2019/world-ranking

Informácie o študijných a štipendijných možnostiach vo Francúzsku
záujemcovia nájdu na portáli Národnej agentúry pre propagáciu
francúzskeho vysokého školstva Campus France www.campusfrance.org
alebo jeho slovenskej verzii www.slovaquie.campusfrance.org/sk.

Priemerné životné náklady (ubytovanie, strava, doprava, kultúra – voľný čas)
sú približne 900 eur mimo hlavného mesta a 1 100 eur v Paríži.
Počas prvého mesiaca treba počítať s dodatočnými nákladmi (napríklad ročné členské
v študentskej organizácii či depozit na ubytovanie, spravidla vo výške mesačného nájomného)
https://www.slovaquie.campusfrance.org/sk/system/files/medias/documents/2018-09/COUTDELAVIEFR.pdf
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Univerzity sú verejné inštitúcie a zastrešujú aj výskumné
centrá. Ponúkajú študijné programy so všeobecným zameraním,
odborné programy a štúdiá v oblasti zdravotníctva (medicína,
farmácia, zubné lekárstvo). Podmienkou prijatia na univerzity je
maturita alebo ekvivalentný diplom.

 Katalóg doktorandských programov

Štúdium typu Grandes écoles poskytujú inžinierske školy
(vedecké a technické vzdelanie), obchodné školy (ekonomické
vedy a manažment), politické inštitúty a národné vysoké školy.
Podmienkou prijatia na Grande école je vstupný pohovor po
absolvovaní prípravnej školy na prijímacie pohovory CPGE alebo
maturita. Štúdium zahŕňa viacero povinných stáží.

 Katalóg programov vyučovaných v anglickom jazyku

Špecializované školy ponúkajú štúdium v špecifických
oblastiach (architektúra, zdravotníctvo, umelecké smery atď.).
Podmienkou prijatia je prijímací pohovor a prihláška na štúdium.
Zoznam univerzít je zverejnený na portáli francúzskeho
ministerstva pre vysoké školstvo, výskum a inovácie:
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr/cid20269/listedes-universites-francaises.html
Vyhľadávanie študijných programov a diplomy
Katalógy študijných programov sú zverejnené na portáli Campus
France:
 Katalóg bakalárskych programov

http://cataloguelm.campusfrance.org/licence/#/catalog

Absolventi môžu získať niekoľko diplomov v rámci úrovne
„licence“ (bac+1, bac+2 alebo bac+3) = L1, L2 alebo L3
DU (Diplôme d’université – diplom vydávaný univerzitou, pozor
nejde o štátny diplom) zodpovedá ročnému štúdiu a umožňuje
získať 60 kreditov ECTS.
BTS (Brevet de Technicien Supérieur – 2-ročný odborný
diplom),
CPGE (Classes Préparatoires aux Grandes Écoles – dvojročné
prípravné štúdium na Grandes Écoles) a DMA (Diplôme
des Métiers d’Art – diplom remesiel a umení), čo zodpovedá
2-ročnému štúdiu na úrovni bakalára a umožňuje uznať 120
kreditov ECTS.
licences, licences professionnelles, DNA (Diplôme National
d’Art – štátny umelecký diplom) a DEEA (Diplôme d’études
en architecture – diplom štúdia architektúry) zodpovedajú
3-ročnému štúdiu na úrovni bakalára a umožňujú získať
180 kreditov ECTS.
 Katalóg magisterských programov

http://cataloguelm.campusfrance.org/master/#/catalog

Absolkventi magisterského štúdia (bac+5 a viac) môžu získať
rôzne diplomy:
Inžinierske diplomy, MiM (Master in Management),
MSc (Master of Science), DNSEP (Diplôme National Supérieur
d’Expression Plastique) a štátne diplomy architektúry
dokladujúce ukončenie 5 rokov štúdia, úroveň rovnocennú
magistrovi a získanie 300 kreditov ECTS.
Špecializovaný magister (Mastère spécialisé – vydávaný
konferenciou Grandes Écoles – Conférence des grandes écoles)
a MBA (Master of Business Administration) zodpovedajú
jednoročnej špecializácii pomagisterského štúdia (bac + 6).

https://doctorat.campusfrance.org/phd/dschools/main

 Katalóg umeleckých programov

www.campusart.org/

http://taughtie.campusfrance.org/tiesearch/#/catalog
V katalógu Programs Taught in English je takmer 1 300
programov čiastočne alebo úplne vyučovaných v anglickom
jazyku.
 Katalóg krátkych programov a letných škôl

http://ecolesdete.campusfrance.org/#/main

Vyučovacím jazykom je francúzština a zahraniční študenti
musia dokladovať jej znalosť. Pri programoch vyučovaných
v angličtine nie je znalosť francúzštiny spravidla potrebná,
niektoré školy môžu vyžadovať jej minimálnu znalosť a môžu
preveriť úroveň angličtiny uchádzača.
Francúzske univerzity akceptujú francúzske certifikáty ako DELF,
DALF, TCF, TEF. Zahraniční študenti, ktorí získali francúzsku
maturitu na francúzskom lýceu nemusia dokladovať znalosť
francúzskeho jazyka.
Na bakalárske alebo magisterské štúdium (licence, master) sa
vyžaduje úroveň B1 alebo B2, najmä v odboroch zameraných
na humanitné a sociálne vedy. Niektoré školy môžu vyžadovať
vyššiu úroveň jazyka C1 alebo C2 pre niektoré špecifické
odbory.
Pre zápis do 2. a 3. ročníka bakalárskeho štúdia, na magisterské
a doktorandské štúdium alebo štúdium na Grandes Écoles
si každá škola stanovuje svoje kritériá znalosti francúzskeho
jazyka.
Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov, prvý
sa začína v septembri alebo októbri, v závislosti od školy
alebo odboru. Výučba je prerušená prázdninami, hlavne
počas vianočných sviatkov na konci kalendárneho roka. Na
konci prvého semestra prerušená výučba umožňuje prípravu
na skúšky. Letné prázdniny začínajú v máji alebo júni po
záverečnom hodnotení druhého semestra. Vo všeobecnosti
trvajú minimálne 2 mesiace.
Výučba sa skladá z prednášok (cours magistraux), ktoré sú
nepovinné a z povinných seminárov (les travaux dirigés TD)
a praktických cvičení (les travaux pratiques TP), ktoré môžu byť
doplnené aj odbornou praxou v podniku.
Skúšanie je priebežné (contrôle continu), ktoré overuje
poznatky v priebehu celého roka s pravidelnými hodnoteniami
v každom vyučovanom predmete a záverečné (examens finaux)
na konci každého semestra.

Informácie o jazykových testoch na internete
DELF (Diplôme ďétudes en langue française)
DALF (Diplôme approfondi de langue française)
TCF (Test de Connaissance du français)
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Téma/Vysokoškolské štúdium vo Francúzsku
Prihlasovanie na štúdium a zápis
Prihlasovanie prebieha každoročne od januára do
marca. V prípade, že študent nie je prijatý v prvom
kole, môže sa prihlásiť dodatočne na školy, ktoré budú
mať ešte voľné miesta (tzv. procédure complémentaire).
Študenti pochádzajúci zo štátov EÚ sa musia o prijatie
do prvého ročníka bakalárskeho štúdia (L1) na väčšine
vysokých škôl uchádzať prostredníctvom portálu
Parcoursup www.parcoursup.fr.
Uchádzači majú možnosť zaslať prihlášku na
viacero univerzít naraz. Ide o povinný predzápis.
On-line portál umožňuje: vyhľadať si študijný program
a podmienky prijatia; možnosť zvoliť si 10 hlavných „želaní“ a až 20 „podželaní“ (študijných programov); vyplniť prihlášku
a priložiť potrebnú dokumentáciu; po odpovedi zo školy prijať alebo odmietnuť ponuku na štúdium.
Zápis prebieha v 3 fázach:
1. získanie potvrdenia o prijatí (cez platformu Parcoursup alebo priamo zo školy).
2. Administratívny zápis definitívne potvrdzuje nástup na štúdium a koná sa priamo na škole po príchode študenta do Francúzska.
Podmienkou je úhrada zápisného. Študent získa potvrdenie o návšteve školy a preukaz študenta.
3. Na pozvanie prebieha bezplatný pedagogický zápis, ktorým sa ukončí procedúra prihlasovania. Študent si pri ňom vyberá rozvrh
povinných a voliteľných predmetov a informuje sa o priebehu skúšok.
ŠTÚDIUM MEDICÍNY
Štúdium medicíny je vo Francúzsku trojstupňové. Prebieha
na univerzite, ktorá je pridružená k jednej z 32 fakultných
nemocníc (CHRU, Centres Hospitaliers Régionaux Universitaires
francais).
Prvý ročník PACES je spoločný pre rôzne zdravotné
odbory:
medicína = PACES + 8 rokov (všeobecné lekárstvo),
PACES + 10 až 11 rokov (špecializácie),
farmácia = PACES + 5 až 8 rokov,
zubné lekárstvo = PACES + 5 až 7 rokov,
pôrodná asistentka = PACES + 4 roky,
fyzioterapia = PACES + 4 roky.
Pre každý študijný odbor je určený pevný počet voľných miest,
tzv. numerus clausus.
Podmienky prijatia zahraničných študentov
Zahraničný študent, ktorý ešte nezískal diplom z medicíny
v krajine pôvodu, sa musí zapísať do prvého ročníka prvého
stupňa vysokoškolského štúdia (PACES) a absolvovať
koncoročné skúšky, bez ohľadu na to, v ktorom ročníku je.
V prípade, že skúšky úspešne zvládne, pedagogická komisia
rozhodne, od ktorého ročníka môže pokračovať v štúdiu.
DFMS (Diplôme de formation médicale spécialisée; 1 až 2
roky) a DFMSA (Diplôme de formation médicale spécialisée
approfondie; 6 mesiacov až 1 rok) sú špeciálne programy,
prístupné pre všeobecných lekárov alebo špecialistov
diplomovaných v zahraničí.
Podmienkou prijatia na všetky tieto programy je znalosť
francúzštiny minimálne na úrovni B2.

DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM
Doktorandské štúdium prebieha v rámci „prijímacieho
vedeckého kolektívu“ (EA, équipe d’accueil) alebo zmiešanej
výskumnej jednotky (UMR, unité mixte de recherche), ktorá je
priradená k doktorandskej škole (ED, École Doctorale)
Žiadosti o prijatie na doktorandské štúdium sa zasielajú na
doktorandské školy.
Získanie financovania je často podmienkou pre zápis na
štúdium.
Doktorandská zmluva: uzatvára sa na 3 roky, poskytuje
nárok na všetky sociálne istoty, ako normálna pracovná zmluva
a minimálny mesačný príjem je 1 768 eur v hrubom.
Priemyselné dohody o vzdelávaní prostredníctvom výskumu
(CIFRE – conventions industrielles de formation par la
recherche): umožňujú prípravu doktorátu v podniku v rámci
výskumného projektu, do ktorého je doktorand zapojený
a v spolupráci s vedeckým tímom, ktorý spadá pod
doktorandskú školu na univerzite. Medzi podnikom
a doktorandom je uzavretá pracovná zmluva na dobu troch
rokov. Podnik platí mesačne doktorandovi približne 1 958 eur
v hrubom na mesiac.
Medzinárodný doktorát na dvoch univerzitách (cotutelle

internationale de thèse)

Pri tejto forme doktorátu je podpísaná dohoda medzi
slovenskou a francúzskou univerzitou. Doktorand strávi
6 mesiacov na Slovensku a 6 mesiacov vo Francúzsku počas
troch rokov doktorandského štúdia. Po jeho ukončení získa
doktorský diplom slovenskej aj francúzskej univerzity. Študent
si musí nájsť štipendium na pokrytie nákladov na pobyt vo
Francúzsku.

ŠTÚDIUM ARCHITEKTÚRY
Po ukončení 1. stupňa vysokoškolského štúdia v dĺžke trvania 3 roky je študentom udelený bakalársky diplom DEEA (Diplôme
d’Etudes en Architecture). Po ukončení 2. stupňa vysokoškolského štúdia v dĺžke trvania 2 roky je študentom udelený magisterský
diplom DEA (Diplôme d’Etat d’Architecture). Získanie diplomu HMONP (Habilitation à la Maîtrise d’Oeuvre en Nom Propre)
predpokladá ďalší rok štúdia a povinnú stáž. Až tento diplom oprávňuje architekta požiadať o povolenie vykonávať činnosť
architekta.
Ďalšie postgraduálne diplomy: DSA (Diplômes de Spécialisation et Approfondissement en Architecture) je štátny vysokoškolský
diplom a je možné ho získať po roku alebo dvoch v závislosti od zvoleného odboru, alebo: DPEA (Diplômes Propres aux Écoles
d’Architecture) – neštátny diplom.
Niektoré školy ponúkajú dvojitý diplom „architekt-inžinier“ v spolupráci s „Ecoles d’ingénieur“ pre získanie štátneho diplomu
architekta a titulu inžiniera.
Diplom Doktora architektúry (PhD.) je možné získať po troch rokoch štúdia v rámci doktorandskej školy na univerzite.
Štátny diplom je možné získať na 20 francúzskych „Ecoles d’architecture“, ktoré spadajú pod ministerstvo kultúry.
Ich zoznam je na portáli ministerstva (http://www.culture.gouv.fr/).
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Štipendiá na štúdium vo Francúzsku
Štipendiá a granty na štúdium vo Francúzsku možno vyhľadávať na viacerých internetových portáloch, napríklad:
www.granty.saia.sk, www.campusfrance.org, www.scholarshipportal.eu
Na nasledujúcich ﬆranách upozorňujeme na štipendiá, o ktoré sa môžu uchádzať občania s trvalým pobytom na Slovensku:
 Národný štipendijný program SR, aktuálna uzávierka: 30. apríl 2019 na www.stipendia.sk
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendiá NŠP sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty. Spolu so štipendiom je v prípade potreby možné požiadať
aj o cestovný grant, teda o príspevok na financovanie cestovného. Výška mesačného štipendia vo Francúzsku je pre študenta
2. stupňa VŠ 770 EUR, pre doktoranda a postdoktoranda 1 250 EUR.
 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+, bližšie informácie:

www.erasmusplus.sk; www.erasmusplus.fr

 Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej

a vedeckej spolupráce medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí
a európskych záležitostí Francúzskej republiky,
bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Žiadosti o štipendiá prijíma Veľvyslanectvo Francúzskej republiky na Slovensku (Sedlárska 7, 812 83 Bratislava).
 Univerzitné a vedecké štipendiá (tel.: 02/5934 7741, e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr),

uzávierka: 31. marec 2019


Master 2 (pre štvrtákov, piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl): druhý rok magisterského štúdia,
všetky odbory



štipendiá pre doktorandov, výskumná stáž 1 až 3 mesiace



štipendium na doktorát pod dvojitým vedením, 6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov



kofinancované štipendiá – sú určené študentom, ktorým finančná situácia umožňuje spolupodieľanie sa na financovaní
ročného študijného pobytu. Uchádzač získa štatút štipendistu a nárok na zdravotné poistenie (zdravotné + úrazové,
zodpovednosť za škody, repatriácia), oslobodenie od zápisného a štipendium, na ktorého výške sa finančne spolupodieľa.

 Sociálne štipendiá francúzskeho ministerstva vysokoškolského vzdelávania a výskumu

Štipendiá sa udeľujú na základe sociálnych kritérií. Občania členského štátu EÚ sa môžu uchádzať o štipendium po ročnom
študijnom alebo pracovnom pobyte vo Francúzsku. Výška štipendia sa odvíja od príjmov rodičov. Žiadosť sa podáva na stránke
DSE (dossier social étudiant) www.etudiant.gouv.fr
 Eiffelove štipendiá excelentnosti, uzávierka: 11. január 2019,

bližšie informácie: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské a doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov; spoločné vedenie dizertačnej práce,

maximálne 10 mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí
zaviazať navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku.
Zameranie programu: 1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie,
vedy o životnom prostredí, informačné a komunikačné vedy; 2. ekonómia a manažment; 3. právo, politické vedy, medzinárodné
vzťahy.
 Univerzitná agentúra frankofónie/L’Agence universitaire de la Francophonie (AUF), bližšie informácie: www.auf.org

Agentúra ako partnerská inštitúcia vysokoškolských zariadení a výskumných centier ponúka viaceré programy spolupráce,
ktorých cieľom je podporovať výskum a vzdelávanie vo francúzštine. Ponúka aj viacero študijných štipendií.
 Magisterské 3-ročné štúdium na École Normale Supérieure v Paríži, uzávierka: spravidla vo februári,

bližšie informácie: www.ens.fr/une-formation-d-exception/admission-concours

ENS každoročne poskytuje štipendium na magisterské štúdium 30 zahraničným študentom všetkých odborov, ktorých vyberá
spomedzi najlepších uchádzačov na základe výborných výsledkov.
 Štipendiá na magisterské štúdium na Univerzite Paris-Saclay, uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie:

https://www.universite-paris-saclay.fr (v časti International > Venir étudier à Paris-Saclay)

Štipendium je určené pre študentov (do 30 rokov) prijatých na štúdium na Master 1 a/alebo Master 2 na Univerzite ParisSaclay; týka sa všetkých študijných odborov univerzity.
 Odborné štipendiá pre pracovníkov v oblasti kultúry a umenia, uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie:

www.mcm.asso.fr/site02/courants/index.htm

Stáže „Courants du Monde“, individuálne a skupinové stáže v oblasti kultúrneho manažmentu a umenia, 2 – 3 týždne (jeseň),
podmienkou je dobrá znalosť francúzskeho jazyka.
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 Výskumné pobyty v Paríži pre postdoktorandov a výskumných pracovníkov, uzávierka: spravidla vo februári,

bližšie informácie: www.paris.fr (v časti Professionnels > Chercheurs)

Cieľom programu Výskum v Paríži (Research in Paris) je uľahčiť novú trvalú spoluprácu a posilniť už existujúce spolupráce
medzi výskumnými pracoviskami zahraničných miest a mestom Paríž. Prioritu majú mladí zahraniční výskumníci, ktorí získali
doktorát pred menej ako 5 rokmi, podpora sa však poskytuje aj výskumníkom seniorom.

 Štipendiá na výskumné pobyty na renomovaných výskumných pracoviskách v Paríži/Île de France,

uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.chaires-blaise-pascal.ens.fr

Štipendium umožňuje 12-mesačný výskumný pobyt (s možnosťou predĺženia na 2 roky) na renomovaných výskumných
pracoviskách v Paríži/Île de France.
 Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer, IFREMER),

bližšie informácie: https://wwz.ifremer.fr/Accueil-de-doctorants-et-de-post-doctorants




štipendium na postdoktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v septembri
Štipendium na 12-mesačné pobyty sú určené mladým vedeckým pracovníkom s ukončeným doktorandským štúdiom.
O štipendium sa nemôžu uchádzať vedci, ktorí už absolvovali postdoktorandský výskum na IFREMER.
štipendium na doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v júni
Štipendium je určené absolventom vysokých škôl (s titulom Master 2 alebo jeho ekvivalentom, ktorý umožňuje prijatie
na 3. stupeň štúdia) a doktorandom.

 Národné stredisko astronomického výskumu (CNES) – štipendiá na výskumný pobyt,

uzávierka: 31. marec (každoročne), bližšie informácie: www.cnes.fr/web/CNES-fr/7418-bourses-de-recherche.php;
https://cnes.fr/en/web/CNES-en/7430-research-grants.php
Národné stredisko astronomického výskumu ponúka štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov venujúcim sa astronómii
(orbitálne a vesmírne systémy pre transport, vedy o vesmíre, Zemi, mikrogravitácii). Trvanie pobytu je 1 rok, doktorandi majú
možnosť ho predĺžiť dvakrát, postdoktorandi jedenkrát.

 Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium Core Fellowship Program, uzávierka: spravidla v októbri,

bližšie informácie: www.camargofoundation.org

The Camargo Foundation Core Fellowship Program je určený pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu
francúzskej a frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov
a vedcov v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 4-, 8- alebo 11-týždňový
pobyt.

 Le Studium – štipendiá pre výskumných pracovníkov, uzávierka: 7. február 2019,

bližšie informácie: www.lestudium-ias.com

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

 Štipendium COLAS – MAEE, uzávierka: spravidla v máji/júni, bližšie informácie:

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

Štipendium, ktoré je spolufinancované spoločnosťou COLAS a francúzskym ministerstvom zahraničných vecí, umožňuje štúdium
Master 2 (druhý rok magisterského štúdia) v odbore stavebné inžinierstvo na Ecole Centrale v Nantes (www.ec-nantes.fr)
alebo na Université de Lorraine (www.univ-lorraine.fr). Uchádzač musí byť minimálne v 1. ročníku magisterského štúdia v
odbore stavebné inžinierstvo alebo v príbuznom odbore a mať dobrú úroveň francúzskeho a anglického jazyka (minimálne B2).
Podmienkou je prax v spoločnosti COLAS Slovakia.
 Štipendium Martina Filka, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.minedu.sk/stipendium-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. O štipendium sa môžu uchádzať občania SR, ktorí sa uchádzajú o štúdium
(v prípade ich vybratia im nárok na štipendium vzniká až po zápise na štúdium), sú prijatí na štúdium alebo už študujú na
vysokých školách v zahraničí (2. alebo 3. stupeň; denná forma) v podporovaných študijných oblastiach. 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 alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc.

 Nadácia pre rozvoj vzdelania – Za vzdelaním do zahraničia, uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci),

minimálne dva mesiace pred odjazdom, bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
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.
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 Nadácia Tatra banky Študenti do sveta, uzávierka: spravidla v apríli,

bližšie informácie: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/
Cieľom grantového programu je podporiť najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti,
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 eur na pokrytie časti
nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na
niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho
stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku do 30 rokov. Program je určený študentom
všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.

 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím, uzávierka: 6. december 2018,

bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím, ktorí budú zapísaní na bakalárske,
magisterské alebo doktorandské štúdium na univerzite v Európe.

 The Women Techmakers Scholars Program, uzávierka: 6. december 2018,

bližšie informácie: www.womentechmakers.com/scholars

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

Google) je určené ženám s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré sú študentkami (full-time student; part-time student)
bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických
odvetví.
 Stáže v inštitúciách EÚ, ktoré sídlia vo Francúzsku






Európsky parlament (Štrasburg): Stáže Roberta Schumana (Schuman traineeships); uzávierka: 30. november
a 30. jún, bližšie informácie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage
Platené 5-mesačné 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. Záujemcovia sa môžu prihlásiť na 3 rôzne stáže.
Európsky ombudsman (Štrasburg), aktuálna uzávierka: 31. marec 2019,
bližšie informácie: www.ombudsman.europa.eu/atyourservice/recruitment.faces;
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/2093-europeiska-ombudsmannen_sk
Platené stáže (minimálne 4-mesačné s možnosťou predĺženia o ďalších 8 mesiacov) 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
Európska železničná agentúra ERA (Valenciennes),
bližšie informácie: www.era.europa.eu/agency/recruitment/traineeships_en;
https://epso.europa.eu/apply/job-offers/institutions-and-agencies/1449-era_sk
Platené 3- až 5-mesačné 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)

Zaujímavé webové stránky
www.campusfrance.org – Národná agentúra pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva
www.slovaquie.campusfrance.org – Národná agentúra pre propagáciu francúzskeho vysokého školstva na Slovensku
www.etudiant.gouv.fr/ – Centrum služieb študentom; informácie o ubytovaní, stravovaní, štipendiách, sociálnom zabezpečení
a kultúrnom živote
www.enseignementsup-recherche.gouv.fr – ministerstvo vysokého školstva a výskumu
www.education.gouv.fr – ministerstvo národného školstva
www.diplomatie.gouv.fr – ministerstvo zahraničných vecí
www.institutfrancais.sk – Francúzsky inštitút na Slovensku
www.cge.asso.fr – Rada Grandes Ecoles
www.auf.org – Univerzitná frankofónna agentúra
www.euraxess.fr – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
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Téma/Vysokoškolské štúdium vo Francúzsku
Francúzski laureáti Nobelovej ceny a Fieldsovej medaily
Francúzsko má 64 laureátov Nobelovej ceny, čo je 7,2 % zo
všetkých 892 laureátov. Medzi francúzskymi laureátmi sú 3 ženy
(Marie Curie, Irène Joliot-Curie a Françoise Barré-Sinoussi).
rok

Nobelova cena
laureát

za...

1901

Frédéric Passy

mier

1901

Sully Prudhomme

literatúru

1903

Antoine Henri Becquerel

fyziku

1903

Pierre Curie

fyziku

1903

Marie Skłodowska Curie

fyziku

1904

Frédéric Mistral

literatúru

1906

Henri Moissan

chémiu

1907

Louis Renault

mier

1907

Charles Laveran

medicínu

1908

Gabriel Lippmann

fyziku

1909

Paul-Henri Balluet

mier

1911

Marie Skłodowska Curie

chémiu

1912

Alexis Carrel

medicínu

1912

Victor Grignard

chémiu

1912

Paul Sabatier

chémiu

1913

Charles Richet

medicínu

1915

Romain Rolland

literatúru

1920

Léon Bourgeois

mier

1921

Anatole France

literatúru

1926

Aristide Briand

mier

1926

Jean Perrin

fyziku

1927

Ferdinand Buisson

mier

1927

Henri Bergson

literatúru

1928

Charles Nicolle

medicínu

1929

Louis de Broglie

fyziku

1935

Frédéric Joliot-Curie

chémiu

1935

Irène Joliot-Curie

chémiu

1937

Roger Martin du Gard

literatúru

1947

André Gide

literatúru

1951

Léon Jouhaux

mier

1952

Albert Schweitzer

mier

1952

François Mauriac

literatúru

1956

André Frédéric Cournand

medicínu

1957

Albert Camus

literatúru

1960

Saint-John Perse

literatúru

1964

Jean-Paul Sartre

literatúru

1965

François Jacob

medicínu

1965

André Lwoff

medicínu

1965

Jacques Monod

medicínu

1966

Alfred Kastler

fyziku

1968

René Cassin

mier

1970

Louis Néel

fyziku

1977

Roger Guillemin

medicínu

rok

Nobelova cena
laureát

za...

1980

Jean Dausset

medicínu

1983

Gérard Debreu

ekonómiu

1985

Claude Simon

literatúru

1987

Jean-Marie Lehn

chémiu

1988

Maurice Allais

ekonómiu

1991

Pierre-Gilles de Gennes

fyziku

1992

Georges Charpak

fyziku

1997

Claude Cohen-Tannoudji

fyziku

1999

Médecins sans frontières

mier

2000

Gao Xingjian

literatúru

2005

Yves Chauvin

chémiu

2007

Albert Fert

fyziku

2008

Françoise Barré-Sinoussi

medicínu

2008

Luc Montagnier

medicínu

2008

Jean-Marie Le Clézio

literatúru

2011

Jules Hoffmann

medicínu

2012

Serge Haroche

fyziku

2014

Patrick Modiano

literatúru

2014

Jean Tirole

Economie

2016

Jean-Pierre Sauvage

chémiu

2018

Gérard Mourou

fyziku

Fieldsova medaila je cena udeľovaná každé 4 roky
matematikom, ktorí majú menej ako 40 rokov. Označuje sa aj
ako Nobelova cena za matematiku (takto sa niekedy označuje
aj Abelova cena, založená v roku 2002 pri príležitosti dvojstého
výročia narodenia nórskeho matematika Nielsa Henrika Abela).
1950:
1954:
1958:
1966:
1982:
1994:
2002:
2006:
2010:

Laurent Schwartz
Jean-Pierre Serre
René Thom
Alexander Grothendieck
Alain Connes
Pierre-Louis Lions, Jean-Christophe Yoccoz
Laurent Lafforgue
Wendelin Werner
Cédric Villani

Marie Skłodowska Curie (7. 11. 1867 – 4. 7. 1934). Nobelovu cenu
získala dvakrát – v roku 1903 za fyziku spolu s manželom Pierrom
Curiem za výskumy rádioaktivity a v roku 1911 za chémiu za izoláciu
čistého rádia a za objavenie dvoch chemických prvkov – rádia a polónia.
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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: 30. apríl 2019 on-line na www.stipendia.sk
 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: 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/
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
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Štipendiá a granty
 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
Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 6. december 2018

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím na európskych univerzitách v akademickom
roku 2018/2019 a budú pokračovať v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na univerzite v Európe
v akademickom roku 2019/2020.
Bližšie informácie: https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/
Women Techmakers Scholars Program
Uzávierka: 6. december 2018

The Women Techmakers Scholars Program (niekdajšie Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google) je
určené ženám s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré sú študentkami (full-time student; part-time student) bakalárskeho,
magisterského alebo doktorandského štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo súvisiacich technických odvetví na
univerzite v Európe, Strednom východe alebo Afrike.
Bližšie informácie: https://www.womentechmakers.com/scholars
Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2019

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom
projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul,
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich).

Bližšie informácie: https://brancoweissfellowship.org/

 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
Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné štipendiá vo Flámsku
uzávierka: 1. február 2019
Štipendiá sú určené na výskumný pobyt (maximálne 6 mesiacov) akademikom a vedeckým pracovníkom v oblasti
holandských štúdií. Cieľom pobytu je výskum v rámci doktorandskej alebo habilitačnej práce. Štipendijný fond nepodporuje
postdoktorandské projekty.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/financieringen/31-onderzoeksbeurzen
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Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 21. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne

Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka.
 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli),

3 týždne

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.
 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne

Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 5. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 letný kurz bulharského jazyka

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

 ČESKÁ REPUBLIKA
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 14. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

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

Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom.

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu – Vyšehradský literárny rezidenčný program
Uzávierka: 31. január 2019
Štipendiá sú určené na 6-týždňový alebo 3-mesačný rezidenčný pobyt. Uchádzať sa môžu spisovatelia beletrie, faktu, poeti,
esejisti, kritici, ako aj prekladatelia literatúry, publicisti a žurnalisti. Partnerom v Česku je Institut umění v Prahe
(www.culturenet.cz)
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/
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Akadémia vied Českej republiky – Fellowship Josefa Dobrovského
Uzávierka: 28. február 2019
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/

 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
Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov
Uzávierka: 31. december 2018
Hongkonská Lingnan University (Liberal Arts University) ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships.
O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným
vysvedčením + minimálne 1 650 bodov v teste SAT I), študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník)
a absolventi uznávaných univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné
výdavky spojené so štúdiom a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho polovice).
Bližšie informácie: www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/

 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
Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov
Uzávierka: 1. december 2018 (termín nominácie pre hosťujúcu univerzitu)
Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov sú určené na 1- až 10-mesačné pobyty. Hosťujúci doktorand musí byť
zapísaný na doktorandské štúdium na akreditovanej organizácii v domovskej krajine a musí sa zaviazať, že bude pokračovať
v doktorandskom štúdiu v domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu. Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita
zapojená do programu.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/dora-phd-mobility
Štipendijný program Estophilus
Uzávierka: 1. marec 2019
Nadácia Archimedes ponúka cudzincom – študentom magisterského a doktorandského štúdia a postdoktorandom, štipendium
na napísanie výskumnej práce s témou súvisiacou s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie takejto práce.
Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo
spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship; http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-0
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 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: 2 mesiace pred plánovaným nástupom
Štipendium je určené absolventom (minimálne magisterského stupňa) alebo výskumníkom v oblasti fínskeho jazyka a kultúry
alebo ugrofínskych jazykov na 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
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
Eiffelove štipendiá excelentnosti
uzávierka: 11. január 2019

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské a doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov; spoločné vedenie dizertačnej práce,
maximálne 10 mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí
zaviazať navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom
prostredí, informačné a komunikačné vedy; 2. ekonómia a manažment; 3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy.

Bližšie informácie: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou
Uzávierka: 26. február 2019 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line
na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom narodeným po 1. januári 1978.
Nie je možné poberať ho spolu s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych
verejných univerzít a zo zoznamu schválených postgraduálnych študijných programov.
 letný kurz modernej gréčtiny

Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester),
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom narodeným
po 1. januári 1978.
 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo
francúzskeho jazyka.
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 HOLANDSKO
Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné štipendiá
uzávierka: 1. február 2019
Štipendiá sú určené na výskumný pobyt (maximálne 6 mesiacov) akademikom a vedeckým pracovníkom v oblasti holandských
štúdií. Cieľom pobytu (v Holandsku alebo Flámsku) je výskum v rámci doktorandskej alebo habilitačnej práce. Štipendijný fond
nepodporuje postdoktorandské projekty.
Bližšie informácie: http://taalunieversum.org/inhoud/financieringen/31-onderzoeksbeurzen

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

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

Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vedeckým pracovníkom
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy).
 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program.

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

 ISLAND
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
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 IZRAEL
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

 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 2019.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/other-activities/minerva-fellowship
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2019
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa skladá z týždňového seminára o Japonsku,
4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo,
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia.
Bližšie informácie: www.eu-japan.eu/vulcanus-japan-0.

 JORDÁNSKO
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR) – štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 1. február 2019
Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American Center of Oriental Research) ponúka niekoľko štipendií,
o ktoré sa môžu uchádzať vysokoškolskí študenti a doktorandi z celého sveta. Tieto štipendiá podporujú účasť na projektoch
archeologického výskumu v Jordánsku (napríklad Bertt and Sally de Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, Pierre and
Patricia Bikai Fellowship).
Bližšie informácie: www.acorjordan.org; https://orcfellowships.fluidreview.com/res/p/orcfellowshipsacor/

 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
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 MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný liﬆ.

 MAĎARSKO
Štipendiá 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
Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu – Vyšehradský literárny rezidenčný program
Uzávierka: 31. január 2019
Štipendiá sú určené na 6-týždňový alebo 3-mesačný rezidenčný pobyt. Uchádzať sa môžu spisovatelia beletrie, faktu, poeti,
esejisti, kritici, ako aj prekladatelia literatúry, publicisti a žurnalisti. Partnerom v Maďarsku je Petőfiho literárne múzeum/Petőfi
Irodalmi Múzeum v Budapešti (http://www.pim.hu).
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 5. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých

pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk
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 NEMECKO
DAAD – študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna
komunikácia, ﬁlm
Uzávierka: 30. november 2018 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de
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 DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 1. december 2018 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de; zároveň aj v SAIA
(on-line na www.granty.saia.sk a v papierovej podobe)
 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl

– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische Studierende und Graduierte

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
Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá na rok 2020
Uzávierka: 31. január 2019

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

Bližšie informácie: www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html
Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. január 2019

Klassik Stiftung Weimar poskytuje štipendiá na 1- až 6-mesačný výskum absolventom, postdoktorandom a vedeckým
pracovníkom v oblasti dejín kultúry, ktorí pre svoj výskum potrebujú dokumentačné materiály z weimarských fondov.
Bližšie informácie: www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
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 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 19. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu
poľského jazyka).
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov
2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ,

študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa základná znalosť poľského jazyka. Prednosť
majú slovakisti a polonisti.

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu – Vyšehradský literárny rezidenčný program
Uzávierka: 31. január 2019
Štipendiá sú určené na 6-týždňový alebo 3-mesačný rezidenčný pobyt. Uchádzať sa môžu spisovatelia beletrie, faktu, poeti,
esejisti, kritici, ako aj prekladatelia literatúry, publicisti a žurnalisti. Partnerom v Poľsku je Villa Decius v Krakowe
(http://villa.org.pl/)
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 RAKÚSKO
Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: priebežne on-line na www.scholarships.at
 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)
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/

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 5. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
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Štipendiá a granty
 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry

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

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončených minimálne 4 semestre; rusisti 2 semestre) a študentom
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list (u študentov ruského jazyka je akceptačný list vítaný).
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.
 2-mesačná jazyková stáž

Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

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

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy.
 celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy

a technológie a základné lekárstvo

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ a absolventom 1.
stupňa VŠ.

 SINGAPUR
Program SINGA
Uzávierka: 31. december 2018 (na pobyty začínajúce sa v auguste 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/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku do 26 rokov na štúdium
a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
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Štipendiá a granty
 letná škola a seminár slovinského jazyka

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

 SRBSKO
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania na roky
Uzávierka: 7. február 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo
iný dohodnutý jazyk.
 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy).
 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list.

 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu
Uzávierka: 15. január 2019
Chiang Ching-kuova nadácia pre medzinárodnú akademickú výmenu (The Chiang Ching-kuo Foundation for International
Scholarly Exchange; CCKF) v rámci programu CCK Fellowships for Ph.D. Dissertations and Postdoctoral Research ponúka
doktorandom akreditovaných európskych univerzít štipendiá na dokončenie dizertačnej práce v oblasti čínskych štúdií a mladým
výskumníkov (do 5 rokov od získania titulu PhD), ktorí nemajú zamestnanie na plný úväzok, štipendiá na postgraduálnu stáž.
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/en/programs/european/DDPD

 TALIANSKO
Štipendium Nadácie Bogliasco v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia
Uzávierka: 15. január 2019
Nadácia Bogliasco (Fondazione Bogliasco – http://www.bfge.org) ponúka štipendium na mesačný pobyt výskumným
pracovníkom v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia v Centro Studi Ligure per le Arti e le lettere v Bogliascu
neďaleko Janova. Podkladové materiály možno predložiť v angličtine, francúzštine, nemčine, taliančine alebo španielčine.
Bližšie informácie: http://www.bfny.org/en/apply/requirements.

 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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Štipendiá a granty
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
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.
Letné kurzy Benjamina Franklina
Uzávierka: 1. február 2019
Program Benjamin Franklin Summer Institute umožňuje stredoškolským študentom (vo veku 16 až 18 rokov) štvortýždňový
pobyt v USA. Kurzy sú zamerané na riešenie globálnych problémov, ktorým čelí európska a americká mládež. Hostiteľskou
inštitúciou v roku 2019 bude Purdue University vo West Lafayette v štáte Indiana.
Bližšie informácie: https://sk.usembassy.gov/education-culture/academic-exchange-programs/ben-franklin-tfsi/
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V skratke
 LEKTORI/ASISTENTI VÝUČBY ANGLICKÉHO JAZYKA Z USA
PRE SLOVENSKÉ STREDNÉ ŠKOLY
Slovenské stredné školy majú možnosť uchádzať sa o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok
2019/2020. Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom podmienkou je nástup
na začiatku školského roka. Školy môžu zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15
vyučovacích hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť
prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie. Fulbrigtova komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium
a hradí zdravotné poistenie, a tak škole nevzniká žiadna finančná záťaž. Lektor/asistent nepotrebuje pracovné
povolenie a všetky záležitosti spojené s pobytom v SR vybavuje komisia. Na základe finančných prostriedkov, ktoré
má komisia na školský rok 2019/2020 k dispozícii, môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta.
Prednosť budú mať školy, ktoré doteraz nemali možnosť zúčastniť sa tohto programu.
Žiadosti možno podať elektronicky do 15. januára 2019.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/194-lektori-asistenti-vyucby-anglickeho-jazyka-z-usa-preslovenske-stredne-skoly-2019-2020

 EURÓPSKA CENA KAROLA VEĽKÉHO PRE MLÁDEŽ
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež.
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie
rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym
rozmerom. Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov
Európskej únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny.
Termín na podávanie prihlášok je 28. januára 2019.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk

 SÚŤAŽ ECONOMICUS 2018
Nadácia VÚB v záujme podpory a rozvoja ekonomickej vedy a výskumu na Slovensku, s osobitným zreteľom
na výchovu mladých ekonómov a zvýšenie ich publikačnej činnosti, vyhlásila súťaž vedeckých prác v oblasti
ekonomických vied Economicus – Cena Nadácie VÚB pre mladých ekonómov. Súťaž je spojená s ocenením za
najlepšiu publikovanú vedeckú prácu v oblasti ekonómie a financií (oblasť 3 podľa klasifikácie Akreditačnej komisie)
uverejnenú v renomovaných zahraničných časopisoch.
Do súťaže možno do 31. januára 2019 prihlásiť vedecké články, ktoré boli publikované v anglickom jazyku
v karentovaných zahraničných ekonomických časopisoch v roku 2018. Svoje odborné práce môžu prihlásiť
mladí ekonómovia (doktorandi, pedagógovia...) trvalo pôsobiaci na slovenských univerzitách a vysokých školách
ekonomického zamerania, ekonomických fakultách VŠ a ostatných vedecko-výskumných pracoviskách (veková
hranica je 40 rokov v čase publikovania súťažnej práce).
Bližšie informácie: https://www.nadaciavub.sk/sutaze/economicus/

 KONFERENCIE O VZDELÁVANÍ
 14th Conference & Exhibition of Asia-Pacific Association for International Education (APAIE)
25. až 29. marec 2019, Kuala Lumpur, Malajzia
Bližšie informácie: https://www.apaie2019.org/
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V skratke
 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 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
 International Education Fair IEFG 2019
22. a 23. február 2019, Tbilisi, Gruzínsko
Bližšie informácie: http://educationfair.ge/
 Study and Go Abroad Fair, február – marec 2019, Kanada
Vancouver (28. február), Montreal (2. marec), Toronto (3. marec)
Bližšie informácie: http://recruitincanada.com/
 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
7. – 10. marec 2019, Viedeň, Rakúsko
Bližšie informácie: http://bestinfo.at

 ZurichEduCaExpo 2019 – 3rd International Education & Career Exhibition
12. a 13. marec 2019, Zürich, Švajčiarsko
Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/ZurichEduCaExpo-2019/
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