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Viete, čo je SAIA, n. o.?
SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna
nezisková organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami
posilňuje občiansku spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania
a vedy na Slovensku.
PROGRAMY SAIA A INTERNETOVÉ PORTÁLY, KTORÉ SPRAVUJE:
 Akademické mobility (štipendiá

na základe medzivládnych
bilaterálnych dohôd a ponúk
zahraničných vlád)
www.saia.sk

www.granty.saia.sk
(databáza štipendií a grantov)
 Národný štipendijný program SR

www.stipendia.sk

www.scholarships.sk
 CEEPUS – Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá

www.ceepus.saia.sk

 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

www.aktion.saia.sk

 Servisné centrá EURAXESS pre výskumných pracovníkov

www.euraxess.sk

www.saia.sk
Štúdium v zahraničí







Informácie o štúdiu vo vybraných
krajinách
Štipendiá a granty (databáza)
Štandardizované jazykové
a vedomostné testy

SAIA (Slovenská akademická informačná agentúra) už viac ako 25 rokov poskytuje poradenstvo záujemcom
o štúdium v zahraničí a administratívne zabezpečuje niekoľko štipendijných programov financovaných najmä
Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR.

Užitočné informácie



Výskum v zahraničí


Štipendiá a granty (databáza)



Národný portál EURAXESS
pre výskumných pracovníkov



Európsky portál EURAXESS
pre výskumných pracovníkov



Centrálny informačný portál
pre výskum, vývoj a inovácie



CORDIS – Informačný servis
pre výskum a vývoj Európskych
spoločenstiev

Publikácia ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020 je určená všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá
alebo iné formy finančnej podpory mobilít. V ponuke sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných
a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl do vyše 50 krajín sveta.

Pravidelní čitatelia informačného mesačníka Bulletin SAIA, návštevníci SAIA v Bratislave alebo regionálnych
pracovísk v Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre a Žiline či návštevníci webovej stránky www.saia.sk vedia, že
okrem štipendií ministerstva školstva existujú aj iné štipendijné ponuky/granty.
Našou snahou bolo spracovať informácie o štipendiách a grantoch čo najprehľadnejšie a najzrozumiteľnejšie.
V publikácii nájdete dve skupiny štipendií, podľa toho, či sú určené do konkrétnej krajiny, alebo do viacerých
krajín, prípadne bez určenia krajiny. Ak hľadáte informácie o vzdelávacom systéme niektorej z krajín, pri
každej krajine nájdete aj zoznamy zaujímavých webových stránok. V publikácii sme zosumarizovali aj základné
informácie o uznávaní štúdia a prehľad štandardizovaných jazykových a vedomostných testov.



Databáza štipendií a grantov


Aktuálne uzávierky štipendií
a grantov v SAIA


Programy SAIA

Podrobnejšie a aktualizované informácie sú zverejňované v databáze štipendií
a grantov na www.granty.saia.sk a na uvedených webových stránkach.



Akademické mobility



CEEPUS



Akcia Rakúsko – Slovensko



Národný štipendijný program



Servisné centrá EURAXESS



Štipendium pre francúzskych lektorov
na Slovensku (BPDFS)



Ukončené programy

ŠTIPENDIÁ A GRANTY 2019/2020, 2. aktualizované vydanie
S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR vydala SAIA, n. o., Bratislava.



Výsledky výberových konaní
(štipendisti)


Bulletin SAIA a iné publikácie


Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase prípravy 2. vydania začiatkom decembra 2018.

Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1, e-mail: bulletin@saia.sk
Zodpovedný redaktor: Ján Chlup, e-mail: jan.chlup@saia.sk
Redakcia: Katarína Košťálová, Michal Fedák, Karla Zimanová, Milica Ivovič, Daniela Remenar Kirdová,
Silvia Kotuličová, Lukáš Marcin, Júlia Neiplová, Adela Poláčková.
ISBN 978-80-89521-71-5

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Podávanie žiadostí na www.granty.saia.sk
Predpokladom podania žiadosti na www.granty.saia.sk
je registrácia užívateľa v databáze štipendií a grantov.
Registráciou získate prihlasovacie meno a heslo, s ktorým si môžete
vytvárať a priebežne upravovať žiadosť o zvolené štipendium, resp.
aj žiadosť odoslať (podať). Spravidla platí, že vytvorenie žiadosti ku
konkrétnemu štipendiu je možné dva mesiace pred uzávierkou; žiadosť
môžete priebežne upravovať a dopĺňať, no je nevyhnutné, aby ste
žiadosť v on-line systéme nakoniec aj odoslali (nielen uložili), inak sa
považuje za nepodanú.
Snažte sa zaregistrovať do systému čo najskôr, aby ste získali
prihlasovacie meno a heslo. Vytvorte si žiadosť o štipendium
v dostatočnom predstihu a priebežne ju vypĺňajte a ukladajte.
Skontrolujte si, či máte vyplnené všetky povinné polia a vložené všetky požadované prílohy.
Nezabudnite žiadosť v on-line systéme odoslať, a to pred termínom uzávierky.
Začnite na žiadosti pracovať v dostatočnom predstihu.
Nespoliehajte sa, že ste jediný, kto si necháva prihlásenie
„na poslednú chvíľu“. Môže sa stať, že systém bude preťažený
a nepodarí sa vám prihlásiť, resp. odoslať žiadosť. Pri podávaní
žiadosti on-line si zistite, ktoré materiály musia byť do
stanoveného termínu doručené aj v papierovej verzii
(poštou/osobne), aby vaša práca nevyšla nazmar.
Odporúčame vám pozrieť si Často kladené otázky (help), kde
nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať
žiadosť.
Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti, v ponuke je tlačidlo
„Podaj žiadosť“.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Programy SAIA v skratke
Štipendiá na základe medzivládnych dohôd
a ponúk zahraničných vlád

Národný štipendijný program SR

študijné/výskumné mobility a letné kurzy podľa podmienok
bilaterálnych medzivládnych zmlúv a ponúk zahraničných vlád

študijné, prednáškové a výskumné/umelecké pobyty občanov
s trvalým pobytom v SR v zahraničí a cudzincov na Slovensku

študenti, doktorandi, učitelia VŠ a vedeckí pracovníci

študenti, doktorandi, učitelia VŠ a vedeckí/umeleckí pracovníci

Cieľová krajina

cca 30 krajín (tie, ktoré uzavreli zmluvu s MŠVVaŠ, resp. zaslali
notiﬁkáciu o ponuke)

všetky krajiny sveta (občania s trvalým pobytom v SR),
Slovensko (občania všetkých krajín)

Druh podpory

štipendiá na študijné a výskumné pobyty, letné jazykové
kurzy, celé štúdium (vo vybraných prípadoch prepláca MŠVVaŠ
cestovné)

štipendiá na pokrytie životných nákladov (všetky kategórie);
cestovné granty (občania s trvalým pobytom v SR – všetky
kategórie; uchádzači zo zahraničia – kategória študent
a doktorand)

Dĺžka pobytu/
podpory

podľa podmienok uvedených v medzivládnej dohode/programe
spolupráce/notiﬁkácii

študenti: 1 až 2 semestre;
doktorandi, učitelia VŠ a výskumníci: 1 až 10 mesiacov

Financie

výška štipendia závisí od podmienok v dohode/programe
spolupráce, resp. od pravidiel prijímajúcej strany

podľa cieľovej krajiny

podľa jednotlivých krajín 1x ročne

30. apríl, 31. október

on-line, niektoré materiály poštou/osobne

on-line, niektoré materiály poštou/osobne (originál pozývacieho
listu v prípade uchádzačov zo zahraničia)

www.saia.sk, www.granty.saia.sk

www.stipendia.sk, www.scholarships.sk

Program/Kritériá
Zameranie
programu

Cieľová skupina

Uzávierka
Forma podania
žiadosti
Ďalšie informácie

6

pozri tabuľky na stranách 22 – 101

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

pozri strany 14 – 17

Programy SAIA v skratke
CEEPUS

Akcia Rakúsko – Slovensko

EURAXESS

Program/Kritériá

študentské a učiteľské mobility
v rámci spolupracujúcich sietí s cieľom
spolupráce v oblasti štúdia

bilaterálna spolupráca vo vede
a vzdelávaní

odstraňovanie prekážok pri výskumnej mobilite,
pomoc výskumníkom s riešením praktických otázok
súvisiacich s mobilitou do/zo zahraničia, podpora
kariérneho rozvoja výskumníkov

Zameranie
programu

študenti, doktorandi, učitelia VŠ

doktorandi, postdoktorandi
a študenti

zahraniční a slovenskí výskumníci
a ich rodiny; výskumné organizácie
a vysoké školy prijímajúce zahraničných
výskumníkov

Cieľová skupina

15 krajín strednej a juhovýchodnej Európy

Rakúsko

bez obmedzenia

študenti a doktorandi: štipendiá na
semestrálne a krátkodobé pobyty
učitelia: štipendiá na prednáškové pobyty

individuálne štipendiá
a projektová podpora

poradenstvo, poskytovanie informácií
o finančnej podpore pre výskum a mobilitu,
o legislatívnych otázkach v súvislosti
s výskumnou mobilitou a pod.

podľa typu pobytu

pri štipendiách podľa typu pobytu;
pri projektoch spravidla 1 rok

Dĺžka pobytu/
podpory

štipendium + cestovné na miesto pobytu
a späť

pri štipendiách podľa typu
pobytu; pri projektoch podľa
zdôvodnených výdavkov

Financie

15. jún, 31. október pobyt v rámci sietí;
30. november mimosieťové mobility
(freemoveri)

15. marec, 15. máj, 15. október

on-line

on-line

www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info

www.aktion.saia.sk

pozri strany 18 – 19

Cieľová krajina

Druh podpory

Uzávierka
Forma podania
žiadosti

pozri strany 82 – 83

www.euraxess.sk,
http://euraxess.ec.europa.eu/

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Ďalšie informácie
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AKO SA UCHÁDZAŤ O ŠTIPENDIUM
Ako začať?
 Položte si otázku, kam chcete ísť, prečo a na ako dlho, čo pobytom v zahraničí chcete získať, v akom jazyku dokážete študovať/skúmať.
 Vyhľadajte si štipendijný program, oboznámte sa s jeho podmienkami.
 Vyhľadajte si vysokú školu/univerzitu, výskumné pracovisko v zahraničí, kde chcete realizovať svoj pobyt.
Kedy sa začať zaujímať o možnostiach štipendií?
 Aspoň rok pred plánovanou cestou, aby ste mali dosť času splniť všetky podmienky štipendia (termín podania žiadosti, podkladové
materiály atď.).
Prečo tak skoro?
 Každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach a v žiadosti; bez splnenia čo i len jednej podmienky môže
byť vaša námaha márna.
 Aby vaše úsilie a finančné prostriedky venované žiadosti nevyšli nazmar a neprišli ste neskoro. Uzávierky predkladania žiadostí bývajú zväčša
jedenkrát ročne, často aj rok pred nástupom na pobyt.
 Uchádzačov môže byť viac, a tak okrem študijných a vedeckých výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie všetkých
požadovaných dokladov (akceptačný list, doklady o jazykových znalostiach, študijné a vedecké výsledky, motivačný list, štruktúrovaný životopis,
odporúčania vysokoškolských učiteľov/zamestnávateľa a v niektorých prípadoch aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.).
Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?






Žiadosť musí byť doručená a/alebo podaná on-line do termínu uzávierky podľa podmienok štipendijného programu.
Akceptovaná je len kompletná žiadosť (vrátane príloh), s požadovaným počtom originálov a fotokópií materiálov.
Žiadosť vás reprezentuje a často je jediným obrazom o vás.
Urobte si kópiu odovzdávaných materiálov.
Ak sa v podkladových materiáloch požaduje doloženie kópie cestovného pasu, treba priložiť kópiu dvojstrany s fotografiou; dátum platnosti
pasu sa musí končiť najskôr 18 mesiacov po dátume začiatku vstupného víza do krajiny pobytu alebo podľa podmienok konkrétnej ponuky.

Kde hľadať kontakty na vysoké školy/univerzity, ústavy?
 Na internete, napríklad www.saia.sk (Štúdium v zahraničí).
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Uchádzač o štipendium by mal vedieť, čo je...
...akceptačný/pozývací list
▪ je to predbežný písomný súhlas zahraničnej vysokej školy, fakulty, katedry, ústavu o tom, že v prípade získania štipendia súhlasia s pobytom
uchádzača; mal by obsahovať informácie o tom, kto uchádzača akceptuje, v akom termíne, čo mu poskytne, aký bude jeho štatút,
▪ zväčša je potrebné predložiť originál akceptačného listu (t. j. poslať poštou).
Ako žiadať o akceptačný list?
▪ obráťte sa na zahraničné oddelenie fakulty, katedru, ústav (neexistuje žiadne pravidlo), predstavte seba (životopis, motivačný list) a svoje
študijné výsledky, uveďte, aký program by ste chceli u nich študovať, v akom období a dokedy vám majú originál akceptačného listu
zaslať poštou. Nezabudnite uviesť, o aký typ štipendia sa uchádzate (v prípade štipendia vyplývajúceho z bilaterálnej medzivládnej dohody
uveďte jej názov).
Čo by mal akceptačný list obsahovať?
▪ termín, v ktorom sa štipendijný pobyt na zvolenej inštitúcii uskutoční,
▪ v prípade výskumného pobytu súhlas zahraničného vysokoškolského učiteľa, vedeckého pracovníka s odborným programom,
resp. uvedenie garanta pobytu, prípadne aj hodnotenie výskumného zámeru uchádzača,
▪ v prípade, že sa bude pobyt realizovať v inom jazyku, ako je jazyk cieľovej krajiny, súhlas s tým, že komunikačným jazykom bude iný
cudzí jazyk.
...motivačný list, esej
▪ jasné, konkrétne a logické zdôvodnenie štipendijného pobytu a stanovenie cieľov,
▪ uveďte, prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt v zahraničí, v čom vidíte jeho prínos,
▪ uveďte, čo vám môže ponúknuť zvolená inštitúcia, v čom sa odlišuje od vašej (v čom je pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k danej téme,
zameraniu, výsledkom, čo nenachádzate u nás doma),
▪ uveďte, aký je váš cieľ, čo všetko chcete dosiahnuť, čo chcete pobytom získať,
▪ uveďte, ako súvisí vaše doterajšie štúdium/vaša výskumná činnosť s vaším študijným/výskumným zámerom na zahraničnej univerzite,
▪ uveďte, ako využijete výsledky z pobytu po návrate na domácu inštitúciu a pre vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru,
▪ uveďte, čo získa vaším pobytom katedra/škola, ústav,
▪ opíšte kroky, ktoré boli vykonané v súvislosti s plánovaným študijným/výskumným pobytom,
▪ motivačný list je vaše vyjadrenie, ktoré nezabudnite podpísať a uviesť dátum.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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...odborný program študijného/výskumného pobytu
▪ je to zdôvodnenie výberu témy pre váš štipendijný pobyt, opis metodológie, časového horizontu realizácie programu, vašu doterajšiu prácu
v tejto oblasti a využitie výsledkov pobytu pre vaše ďalšie štúdium alebo vedeckú dráhu, aké možnosti vám vami zvolená vysoká škola/
výskumné pracovisko ponúka po odbornej stránke,
▪ program by mal obsahovať názov vysokej školy/výskumného pracoviska, kde sa bude pobyt realizovať,
▪ odborný program študijného pobytu by mal obsahovať zoznam seminárov a prednášok s odôvodnením ich výberu a prínosu pre terajšie
štúdium, počet získaných kreditov, ako aj informáciu, či bude absolvovanie daných predmetov uznané domácou vysokou školou,
▪ odborný program výskumného pobytu by mal byť odsúhlasený prijímajúcou inštitúciou a mal by obsahovať aj časový a odborný
harmonogram; z programu má byť zjavný prínos pre uchádzača.
...životopis (curriculum vitae, CV)
▪ má to byť stručná, prehľadná prezentácia vášho doterajšieho vzdelania, prípadných pracovných skúseností, publikačnej činnosti,
dosiahnutých úspechov a pod. (písaný štruktúrovanou formou),
▪ v životopise píšte výlučne iba o sebe,
▪ v životopise uveďte aj svoje záujmy, mimoškolské aktivity, dobrovoľnícku činnosť a pod., aby o vás komisia získala komplexnú predstavu
– uveďte všetky skutočnosti, ktoré považujete za dôležité pri hodnotení, či ste vhodný kandidát na štipendium,
▪ pri zostavení CV môžete využiť formulár, ktorý je dostupný v úradných jazykoch Európskej únie na http://europass.cedefop.europa.eu
alebo na portáli Internetový sprievodca trhom práce www.istp.sk/europsky-zivotopis).
...odporúčania
▪ hodnotenia napísané vašimi učiteľmi, v ktorom opíšu vaše predpoklady pre študijný pobyt, vyzdvihnú vaše osobnostné a študijné výsledky,
zhodnotia odborný zámer pobytu s ohľadom na vaše aktuálne pôsobenie a schopnosti zužitkovať poznatky z pobytu pre štúdium, prácu,
▪ sú dôležitým podkladom pre výberovú komisiu pri posudzovaní žiadosti,
▪ nemajú byť formálne, a tak si ich vyžiadanie od učiteľov nenechávajte na poslednú chvíľu,
▪ kompletné odporúčania musia obsahovať kontaktnú adresu a pracovné zaradenie odporúčajúceho a musia byť napísané na hlavičkovom
papieri školy (ak neexistuje predpísaný formulár) a podpísané odporúčajúcimi.
Pozor!
▪ doktorand musí mať jeden z odporúčacích listov od domáceho školiteľa,
▪ študent v predposlednom roku štúdia, ktorý chce ísť do zahraničia kvôli diplomovej práci, by mal mať jeden z odporúčacích listov
od vedúceho diplomovej práce.
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...doklad o zdravotnom stave
▪ pri niektorých typoch štipendií sa vyžaduje predloženie lekárskej správy o spôsobilosti absolvovať študijný/výskumný pobyt v zahraničí, ktorú
vystaví váš lekár na základe lekárskeho vyšetrenia. Zároveň sa ako súčasť vyšetrenia môžu (v rámci podmienok tej-ktorej krajiny) vyžadovať
aj röntgen pľúc alebo potvrdenie, že uchádzač netrpí AIDS/HIV, resp. inými infekčnými ochoreniami. Vždy si overte, aké konkrétne vyšetrenia
budete musieť absolvovať. Lekárske správy, resp. dokumenty o vyšetreniach, musia byť vystavené v anglickom jazyku alebo v jazyku krajiny,
do ktorej sa uchádzate o štipendium; ak lekár nevie vystaviť potvrdenie v cudzom jazyku, musí si uchádzač zabezpečiť úradný preklad
dokumentov.
...úradný preklad
▪ je preklad vyhotovený prekladateľom, ktorý je na túto činnosť oficiálne menovaný Ministerstvom spravodlivosti SR (tzv. súdny alebo úradný
prekladateľ); ich zoznam je na http://jaspi.justice.gov.sk. Jednotlivé strany písomne vyhotoveného prekladu musia byť očíslované, zviazané
a zošité šnúrou (trikolórou) spolu s originálom – t. j. predlohou, podľa ktorej sa úradný preklad vyhotovuje. Voľné konce šnúry sa prekryjú
nálepkou, ktorú prekladateľ opatrí odtlačkom svojej úradnej pečiatky (okrúhlej).
...termín uzávierky a spôsob predkladania žiadosti
Ak vás niektorá ponuka zaujme, podrobne sa oboznámte so znením výzvy. Zamerajte sa najmä na termín uzávierky a spôsob, akým musia byť
žiadosť a vyžadované podkladové materiály predložené.
Ako môže byť stanovený termín?
- priebežne,
- do určitého dátumu (prípadne aj hodiny).
Ako predložiť žiadosť?
Je viacero možností (vždy sa treba držať podmienok konkrétneho štipendia):
- v papierovej forme (originál, kópie – ak je vo výzve uvedené, v akom poradí majú byť jednotlivé dokumenty v sade zoradené, dodržte ho),
- v papierovej forme a súčasne aj elektronickej (napríklad e-mailom),
- on-line, niektoré materiály musia byť naskenované a priložené,
- on-line, niektoré materiály musia byť doručené v papierovej forme.
Ak to z výzvy nie je jasné, overte si, či termín uzávierky znamená, že v tento deň stačí žiadosť podať (rozhoduje dátum poštovej pečiatky),
alebo v tento deň musí byť žiadosť fyzicky na určenom mieste (často býva stanovená aj hodina uzávierky). V tom druhom prípade musíte
počítať s tým, že doručenie (najmä do zahraničia) môže trvať niekoľko dní. Niektorí vyhlasovatelia/administrátori programov upozorňujú,
že majú zriadený poštový priečinok a nepreberajú zásielky od doručovacích služieb, ktoré vyžadujú osobné prevzatie. Nespoliehajte sa, že
termín stihnete, ak podklady pošlete e-mailom alebo faxom. Niektorí vyhlasovatelia/administrátori programov upozorňujú, že takéto žiadosti
neakceptujú.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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ŠTIPENDIÁ A PROGRAMY FINANČNEJ PODPORY
V tejto časti sme sa snažili zhrnúť pravidelne sa opakujúce štipendijné a grantové ponuky, pri ktorých uvádzame základné
informácie a podmienky. Podrobnejšie informácie získate na webových stránkach uvedených pri konkrétnej ponuke. Musíme však
upozorniť, že ide o informácie, ktoré sú spracované s veľkým časovým predstihom, a teda sa môže pri niektorých ponukách stať, že pre
akademický rok 2019/2020 nakoniec nebudú vyhlásené. Rovnako aj konkrétne podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, môžu byť každý
rok iné. Pri viacerých ponukách nájdete informáciu „uzávierka spravidla...“. Je veľmi málo štipendií, ktoré majú každoročne sa opakujúci
pevne stanovený termín. Niekedy vyhlasovateľ štipendia potvrdí termín uzávierky na príslušný rok iba mesiac-dva vopred. Zhromaždenie
podkladových materiálov však môže trvať dlhšie, a keďže len v minime prípadov sa z roka na rok požadované materiály zásadne
zmenia, pri príprave podkladov sa dá orientovať aj podľa doterajších informácií. Netreba však zabúdať, že pred odoslaním žiadosti treba
skontrolovať aktuálne podmienky pre danú ponuku.
Okrem štipendií, štipendijných a projektových programov, ktoré administratívne zabezpečuje SAIA, existujú rôzne ďalšie štipendijné
programy a programy finančnej podpory mobilít, napríklad:
● štipendiá zahraničných vlád,
● Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu Erasmus+,
● štipendiá na základe bilaterálnych dohôd medzi slovenskými a zahraničnými
univerzitami, informácie o nich poskytujú zahraničné oddelenia rektorátov vysokých
škôl a univerzít,
● štipendiá a mobility na základe dohôd o vedeckej spolupráci medzi Slovenskou
akadémiou vied a príslušnými partnerskými akadémiami v jednotlivých krajinách,
informácie o nich poskytuje Odbor medzinárodnej spolupráce SAV,
● štipendiá a/alebo finančné príspevky na študijné pobyty v zahraničí poskytované
prostredníctvom rôznych slovenských a zahraničných nadácií (napríklad Nadácia
otvorenej spoločnosti, Nadácia Tatra banky), informácie o nich záujemcovia získajú
aj na ich webových stránkach.
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Odporúčanie uchádzačom
Odporúčame všetkým uchádzačom
o štipendiá, na ktoré prijíma žiadosti SAIA,
aby pred podaním alebo zaslaním žiadosti
kontaktovali niektoré z jej pracovísk
v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach,
Nitre a Žiline a poradili sa, či ich žiadosť
obsahuje všetky potrebné podkladové
materiály, či je správne vyplnená.
Je vo vlastnom záujme uchádzača, aby
jeho žiadosť bola v poriadku po formálnej
stránke. Nekompletné materiály nebudú
zaradené do výberového konania.
Predkladané dokumenty majú byť v zásade
čo najaktuálnejšie.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

ŠTIPENDIÁ NA ZÁKLADE MEDZIVLÁDNYCH BILATERÁLNYCH DOHÔD A PONÚK ZAHRANIČNÝCH VLÁD
PRE OBČANOV SR, KTORÉ ADMINISTRATÍVNE ZABEZPEČUJE SAIA
Ide najmä o štipendiá poskytované na základe dohôd o spolupráci, resp. programov spolupráce prijatých Ministerstvom školstva,
vedy, výskumu a športu SR a partnerskými ministerstvami asi v 30 krajinách sveta. Okrem toho ide aj o ďalšie ponuky štipendií
zahraničných vlád, o zverejnenie ktorých bolo ministerstvo požiadané zahraničnou stranou. Jednotlivé štipendiá sú uvedené pri
konkrétnej krajine (od strany 20). Pri každom type štipendia je uvedený termín uzávierky. Keďže sa táto informácia spracúva s veľkým
časovým predstihom, upozorňujeme, že pri štipendiách a grantoch v tejto publikácii ide o predpokladané štipendiá; štipendiá, ako aj podmienky
ich získania sa nemusia, ale môžu zmeniť s ohľadom na aktuálnu výzvu v danom roku. O zmenách SAIA, n. o., priebežne informuje v databáze
štipendií a grantov www.granty.saia.sk a v Bulletine SAIA, ktorý vychádza v elektronickej podobe a je zverejnený na adrese www.saia.sk.
Úloha SAIA pri výberovom konaní
Úlohou SAIA pri výberovom konaní je skontrolovať žiadosti uchádzačov o štipendium, či spĺňajú stanovené podmienky a či sú podkladové materiály
skompletizované tak, ako to stanovuje zahraničná prihláška, resp. ako je uvedené v podmienkach, ak zahraničná prihláška neexistuje.
SAIA pripravuje podkladové materiály uchádzačov pre prácu výberovej komisie, nerozhoduje však o výbere uchádzačov, to je úloha komisie.
Výberové komisie zasadajú spravidla do mesiaca po uzávierke na predkladanie žiadostí. Tvoria ich vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci,
zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zastupiteľského úradu danej krajiny.
Pri výbere rozhodujú:
● kvalita predloženej žiadosti o štipendium,
● dobre vypracovaný odborný program pobytu a motivácia pre študijný alebo výskumný pobyt,
● akceptačný list,
● hodnotenie odborných a osobnostných predpokladov uchádzača v odporúčaniach,
● študijné, resp. vedecké výsledky,
● jazykové znalosti.
SAIA na základe rozhodnutia výberovej komisie postupuje podkladové materiály odporúčaných
kandidátov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR. Ministerstvo nominuje odporúčaných
kandidátov svojmu zahraničnému partnerovi. Rozhodnutie výberovej komisie oznámi SAIA
uchádzačom písomne e-mailom alebo listom (neodporúčaným uchádzačom zašle ich materiály
späť na vyžiadanie) a zverejní ho na webovej stránke www.saia.sk a v Bulletine SAIA.

Uchádzate sa o viac štipendií?
Pri štipendiách, na ktoré prijíma žiadosti
SAIA, sa síce môžete uchádzať o viac
štipendií súčasne, pre všetky pobyty
však platí, že jeden uchádzač môže
v tom istom čase poberať len jeden typ
štipendia.

Definitívne rozhodnutie o pridelení alebo nepridelení štipendia zasiela zahraničný partner Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR,
resp. priamo na adresu štipendistu.
Vybavovanie cestovných (vrátane vízových) náležitostí štipendistov ministerstva vysielaných na základe bilaterálnych dohôd je v kompetencii Odboru
rozvojovej pomoci a služieb pre zabezpečenie medzinárodnej spolupráce Sekcie medzinárodnej spolupráce a európskych záležitostí MŠVVaŠ SR
(Stromová 9, 813 30 Bratislava, tel.: 02/59374 606, e-mail: jana.rybarikova@minedu.sk).

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
uzávierka: každoročne 30. apríl a 31. október,
bližšie informácie: www.stipendia.sk, www.scholarships.sk

 Štipendiá a cestovné granty pre študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých

pracovníkov slovenských vysokých škôl, pracovísk Slovenskej akadémie vied a iných externých vzdelávacích inštitúcií

Národný štipendijný program SR poskytuje štipendiá a cestovné granty osobám s trvalým pobytom na Slovensku, ktoré študujú/pracujú na
Slovensku, na študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt kdekoľvek vo svete.
O štipendium zo zdrojov NŠP sa môžu uchádzať:
a) študenti verejných, súkromných alebo štátnych vysokých škôl v SR, s trvalým pobytom v SR, ktorí v čase poberania štipendia budú na
Slovensku študentmi študijných programov 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo v 4. a ďalších rokoch štúdia v študijných
programoch, ktoré sa nedelia na bakalársky a magisterský stupeň, a to s cieľom realizovať:
• študijný pobyt na zahraničnej vysokej škole v trvaní minimálne 1 semestra (resp. 1 trimestra, ak má zahraničná vysoká škola organizovaný
akademický rok na trimestre), maximálne však v trvaní jedného akademického roka,
• výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole, úzko súvisiaci s prípravou diplomovej práce, a to v trvaní minimálne
3 a maximálne 6 mesiacov;
b) doktorandi – študenti študijných programov 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania na Slovensku, ktorí majú trvalý pobyt
v Slovenskej republike, a to s cieľom realizovať študijný a/alebo výskumný/umelecký pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo na inej
výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 10 mesiacov súvisiaci s ich doktorandským štúdiom a jeho zameraním.
c) postdoktorandi – vysokoškolskí učitelia a výskumní pracovníci pôsobiaci na inštitúcii so sídlom na Slovensku s platným osvedčením
o spôsobilosti vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou, ktorým bol udelený titul PhD. (alebo jeho ekvivalent),
pričom k termínu uzávierky na predkladanie žiadostí od udelenia tohto titulu neuplynulo viac ako 10 rokov, a to s cieľom realizovať výskumný
pobyt na zahraničnej vysokej škole alebo inej výskumnej inštitúcii v trvaní 3 – 6 mesiacov súvisiaci so získaním nových zručností a výsledkov
potrebných pre kariérny rast, pričom nevyhnutnou podmienkou pre udelenie štipendia je aj návrat na domácu inštitúciu.
Uchádzači podľa písmena a) musia mať v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske štúdium, resp. 6 semestrov štúdia, ak sa
štúdium nedelí na 1. a 2. stupeň. Počas štipendijného pobytu na zahraničnej vysokej škole musí byť uchádzač riadnym študentom magisterského/
inžinierskeho/doktorského štúdia (2. stupeň vysokoškolského vzdelávania) na slovenskej vysokej škole a po ukončení pobytu sa musí vrátiť
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a ukončiť štúdium na slovenskej vysokej škole. Študenti, ktorí sú v čase podávania žiadosti v poslednom ročníku bakalárskeho štúdia, musia byť pred
nástupom na štipendijný pobyt zapísaní na štúdium študijného programu 2. stupňa na slovenskej vysokej škole v príslušnom akademickom roku.
Uchádzači podľa písmena a) a b), ak sa ich štúdium realizuje v externej forme, môžu získať štipendium len v prípade, že sú zároveň
zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona o vysokých školách, a to na plný
pracovný úväzok.
Cestovný grant
O cestovný grant (finančný príspevok na prepravu na miesto pobytu a späť) sa možno uchádzať len súčasne so žiadosťou o štipendium v rámci
NŠP. V prípade, že uchádzač má záujem aj o cestovný grant, je potrebné, aby v rámci žiadosti o štipendium uviedol výšku požadovaného
cestovného grantu a doložil ju dokladom (napr. cenová kalkulácia cestovnej kancelárie, prepravnej spoločnosti, alebo printscreen webstránky
s relevantnou cenovou ponukou).
Študenti v externej forme štúdia, doktorandi v externej forme štúdia a postdoktorandi sa môžu uchádzať o cestovný grant (tak ako aj
o štipendium NŠP) iba v prípade, ak sú zamestnancami vysokej školy na Slovensku, SAV, resp. inej externej vzdelávacej inštitúcie v zmysle zákona
o vysokých školách, a to na plný pracovný úväzok.
Podávanie žiadostí
Žiadosti o štipendium a cestovný grant sa podávajú iba on-line na www.stipendia.sk. Žiadosť musí
byť podaná v on-line systéme do termínu uzávierky – to znamená, že uchádzač musí on-line žiadosť
vyplniť, vložiť prílohy v predpísanom formáte a odoslať žiadosť stlačením tlačidla „Odoslať“ (žiadosť
je možné odoslať len v prípade, že sú vyplnené všetky polia a nahrané všetky povinné prílohy).
Výška štipendia
Výška štipendií v krajinách, do ktorých boli v rámci NŠP štipendiá už v minulosti udelené,
a ktorých výšku schválilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, sú zverejnené na
www.stipendia.sk/sk/main/podmienky-pre-predkladanie-ziadosti/uchadzaci-zo-sr/vyska-stipendia.

Bližšie informácie:
SAIA, n. o., Sasinkova 10,
812 20 Bratislava 1
Mgr. Daniela Remenar Kirdová,
administrátorka programu pre uchádzačov
s trvalým pobytom v Slovenskej republike,
e-mail: nsp-sk@saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 02/5930 4711,
priama linka: 02/5930 4738

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých pracovníkov
(O štipendiá na pobyty na Slovensku sa môžu uchádzať občania ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov SR.)
O štipendium zo zdrojov NŠP na pobyty na slovenských vysokých školách
a výskumných inštitúciách sa môžu uchádzať:
a) študenti, ktorí:
• sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí,
• sú študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, alebo sú študentmi,
ktorí v čase podávania žiadosti už absolvovali minimálne 2,5 roka
svojho vysokoškolského štúdia v tom istom študijnom odbore/programe,
• budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci svojho zahraničného
vysokoškolského štúdia, a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna
vysoká škola v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu na
štúdium v SR.
Splnené musia byť všetky 3 uvedené podmienky. Táto kategória sa nevzťahuje na
doktorandské štúdium (alebo jeho ekvivalent).
• Trvanie štipendijného pobytu: 1 – 2 semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov),
resp. 1 – 3 trimestre, ak sa akademický rok delí na trimestre (t. j. 3 – 4 alebo
6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov);
b) doktorandi, ktorých vysokoškolské štúdium alebo vedecká príprava
sa uskutočňuje v zahraničí, a ktorých niektorá verejná, súkromná alebo štátna
vysoká škola alebo výskumná inštitúcia oprávnená realizovať doktorandský
študijný program (napríklad SAV) v Slovenskej republike akceptuje na účely
prijatia na akademickú mobilitu na štúdium/výskum v Slovenskej republike.

Výška mesačného štipendia
a cestovné pre zahraničných štipendistov
a) vysokoškolský študent

350 €

b) doktorand

580 €

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

580 €

850 €

1 000 €

Študenti a doktorandi môžu požiadať aj o príspevok na
cestovné. Jeho výška závisí od vzdialenosti (vzdušnou čiarou)
medzi miestom pobytu uchádzača v zahraničí a miestom
plánovaného pobytu na Slovensku:
• Trvanie štipendijného pobytu: 1 – 10 mesiacov;
do 750 km – 0 €,
od 751 do 1 500 km – 100 €,
c) zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci, ktorých od 1 501 do 5 000 km – 300 €,
pozve inštitúcia so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti
viac ako 5 000 km – 700 €.

vykonávať výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou, na
prednáškový/výskumný/umelecký pobyt v SR.
• Trvanie štipendijného pobytu: 1 – 10 mesiacov.
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Príspevok bude vyplatený spolu s poslednou splátkou
štipendia na konci pobytu.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Štipendijný program nepodporuje:
• zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé vysokoškolské štúdium 1. alebo 2. stupňa alebo na celé doktorandské štúdium
na Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium v SR už realizujú a chceli by si jeho časť financovať zo zdrojov NŠP;
• zahraničných záujemcov, ktorí v období 36 mesiacov pred dňom uzávierky strávili na území Slovenskej republiky obdobie 12 alebo viac
mesiacov (a to aj v súčte);
• zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond,
Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.).
Opakované udelenie štipendia: Ak žiadateľ poberal ku dňu uzávierky štipendium NŠP počas 5 alebo viac štipendijných mesiacov (samostatne
a/alebo v súčte), ďalšie štipendium mu môže byť udelené najskôr po uplynutí 3 rokov od ukončenia posledného pobytu podporeného štipendiom
z NŠP.
Podávanie žiadostí
Žiadosti o štipendium sa podávajú on-line na www.scholarships.sk. Do termínu uzávierky uchádzač musí on-line žiadosť vyplniť, vložiť prílohy
v predpísanom formáte a odoslať ju stlačením tlačidla „Odoslať“ (žiadosť je možné odoslať len v prípade, že sú vyplnené všetky polia a nahrané
všetky povinné prílohy). Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu na adresu: SAIA, n. o., Sasinkova 10,
812 20 Bratislava 1, a to tak, aby dokument bol doručený najneskôr 3. pracovný deň nasledujúci po dni uzávierky, a to do 12:00 hod.
Bližšie informácie:
SAIA, n. o., Sasinkova 10,
812 20 Bratislava 1
Mgr. Lukáš Marcin,
administrátor programu pre uchádzačov
zo zahraničia,
e-mail: nsp-foreign@saia.sk
tel.: 02/5930 4700, 02/5930 4711,
priama linka: 02/5930 4733

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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CEEPUS
STREDOEURÓPSKY VÝMENNÝ PROGRAM PRE UNIVERZITNÉ ŠTÚDIÁ

Uzávierky na prihlasovanie sa na mobility on-line na www.ceepus.info:
● 15. jún (mobility v zimnom semestri v rámci sietí),
● 31. október (mobility v letnom semestri v rámci sietí),
● 30. november (mobility mimo sietí, tzv. freemoveri).
Uzávierka na podávanie projektov sietí on-line na www.ceepus.info:
● 15. január (nové siete, predĺženie sietí, pripojenie nových partnerov k existujúcim sieťam).
Program podporuje:
● vytváranie sietí spolupracujúcich VŠ,
● štipendijné pobyty vysokoškolských študentov, doktorandov a učiteľov,
● študentské exkurzie a intenzívne kurzy v rámci schválených sietí.
Spolupráca sa realizuje v rámci sietí pozostávajúcich aspoň z troch vysokých škôl z rôznych
členských krajín programu. Školy musia byť akreditovanými inštitúciami vysokoškolského vzdelávania
členskej krajiny. Súkromné vysoké školy sú oprávnené zúčastňovať sa pod podmienkou, že nebudú
vyžadovať od prijímaných účastníkov programu školné.
Štipendijné pobyty
Štipendijné pobyty môžu byť realizované v rámci schválených sietí alebo ako mimosieťová mobilita
(freemover):
● semestrálne pobyty pre študentov a doktorandov (3 až 10 mesiacov),

Členské krajiny
programu:
● Albánsko
● Bosna a Hercegovina
● Bulharsko
● Česká republika
● Čierna Hora
● Chorvátsko
● Macedónsko
● Maďarsko
● Moldavsko
● Poľsko
● Rakúsko
● Rumunsko
● Slovensko
● Slovinsko
● Srbsko
● univerzity v Kosove

● krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov spojené s vypracovaním
bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce (1 až 2 mesiace),
● prednáškové pobyty pre učiteľov (maximálne 1 mesiac).
Študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne
2 semestre štúdia.
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Študentské exkurzie a intenzívne kurzy
Študentské exkurzie alebo intenzívne kurzy (letné odborné školy alebo
školenia) môžu byť organizované v rámci niektorej zo schválených sietí
spolupracujúcich vysokých škôl. Študentské exkurzie a koordinačné
stretnutia musia byť organizované v dĺžke minimálne 3 a maximálne
6 dní, intenzívne kurzy v dĺžke minimálne 7 dní a maximálne 1 mesiac
a študenti získavajú za účasť ECTS kredity.
Financovanie programu
Program CEEPUS financujú národné ministerstvá členských krajín.
Štipendium vypláca štipendistom národná kancelária programu
v hostiteľskej krajine. Slovenským štipendistom refunduje cestovné
náklady v prípade podania žiadosti po návrate z pobytu slovenská
Národná kancelária programu CEEPUS – SAIA, n. o.
Informácie o výške štipendií v jednotlivých členských krajinách
programu, ako aj zoznam schválených sietí s účasťou slovenských
vysokých škôl sú dostupné na www.ceepus.saia.sk a www.ceepus.info.
Bližšie informácie: Národná kancelária programu CEEPUS, SAIA, n. o.,
Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1

Bližšie informácie o programe sú zverejnené na stránkach
www.ceepus.info a www.ceepus.saia.sk.

Mgr. Júlia Neiplová, koordinátorka programu
– vysielané mobility zo Slovenska do zahraničia, administrácia sietí
e-mail: ceepus@saia.sk, tel.: 02/5930 4736
Mgr. Milica Ivovič, koordinátorka programu
– prichádzajúce mobility zo zahraničia na Slovensko,
e-mail: ceepus-incoming@saia.sk, tel.: 02/5930 4735

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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A

ŠTIPENDIÁ A GRANTY PODĽA KRAJÍN
ALBÁNSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský štipendijný
program – pozri stranu 116
uzávierka: 15. marec (každoročne)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Zaujímavé webové stránky
www.arsimi.gov.al – ministerstvo školstva a športu
www.aaal.edu.al – Agentúra pre akreditáciu vysokého
školstva
www.erasmusplus.al – národný portál programu
Erasmus+
www.euraxess.al – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov
http://nasri.gov.al – Národná agentúra pre výskum
a inovácie

ARMÉNSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský štipendijný
program – pozri stranu 116
uzávierka: 15. marec (každoročne)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Zaujímavé webové stránky
www.edu.am – ministerstvo školstva a vedy
www.studyinarmenia.org – všeobecné informácie
o vyššom vzdelávaní v Arménsku, zoznam vysokých škôl
www.armedu.am – arménsky vzdelávací portál
www.armenia.am – všeobecné informácie o Arménsku
www.education.am – informácie o vysokoškolskom
vzdelávaní, zoznam univerzít
www.erasmusplus.am – národný portál programu
Erasmus+

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

A

AUSTRÁLIA
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Endeavour Leadership Program – vládne štipendiá
uzávierka: spravidla v júli/auguste, bližšie informácie:
http://internationaleducation.gov.au/endeavour

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),

Zaujímavé webové stránky
www.education.gov.au – ministerstvo školstva
www.studyinaustralia.gov.au – zoznam univerzít,
databáza štipendií a vyhľadávač študijných programov
www.australiaawards.gov.au – informácie o štipendiách
http://cricos.education.gov.au/ – CRICOS, zoznam
austrálskych vzdelávacích inštitúcií, ktoré ponúkajú kurzy
zahraničným študentom so študentským vízom
www.aqf.edu.au – zoznam akreditovaných vzdelávacích
inštitúcií a akreditačných orgánov
http://mobility.anu.edu.au/ – portál výskumných mobilít

- Vocational Education and Training – VET (1- až 2,5-ročné odborné
štúdium),
- Executive (1- až 4-mesačný pobyt zameraný na profesionálny rozvoj).

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

AZERBAJDŽAN
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský štipendijný
program – pozri stranu 116
uzávierka: 15. marec (každoročne)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Zaujímavé webové stránky
www.edu.gov.az – ministerstvo školstva
www.tqdk.gov.az – Štátna komisia pre prijímanie
študentov
www.azerbaijan.az – všeobecné informácie
o Azerbajdžane

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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BELGICKO

B

 Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho spoločenstva a vládou Valónskeho
regiónu (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Podmienky v čase
podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège; www.ulg.ac.be), 3 týždne
● učiteľ francúzskeho jazyka
na SŠ a VŠ
● študent 1. stupňa VŠ
odboru učiteľstvo
francúzskeho jazyka
● študent 2. stupňa VŠ
odboru učiteľstvo
francúzskeho jazyka

● francúzsky jazyk

● zameranie letného kurzu: didaktika
francúzskeho jazyka

uzávierka: 21. február 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (Slobodná univerzita v Bruseli; www.ulb.ac.be), 3 týždne
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● francúzsky jazyk
minimálne na úrovni
A1

● uprednostnení budú študenti
francúzskeho jazyka
● informácie o kurze: www.ulb.ac.be/
facs/ltc/coursVacances.html

letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov
(Univerzita v Mons; http://portail.umons.ac.be/), 2 týždne
● diplomat
● vedúci pracovník štátnej
správy
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● francúzsky jazyk
(pokročilý,
minimálne úroveň
B1)

● informácie o kurze:

cfe@umons.ac.be

Prijímajúca strana
poskytuje

● ubytovanie
● zápisné
● stravné

uzávierka: 21. február 2019

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● ubytovanie
● zápisné
● stravné

uzávierka: 21. február 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

● ubytovanie
● zápisné
● stravné

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 NATO – interné stáže, uzávierka: spravidla v marci/apríli,
bližšie informácie: www.nato.int/cps/en/natolive/71157.htm

Program spravidla 6-mesačných stáží v sídle centrály NATO v Bruseli je určený
občanom členských krajín NATO vo veku od 21 rokov (v čase nástupu na stáž).
Uchádzač musí byť študent (ukončené aspoň 2 roky štúdia) alebo absolvent
VŠ (titul získaný pred menej ako 12 mesiacmi) v rôznych odboroch: politológia,
medzinárodné vzťahy, bezpečnostné štúdie, právo, ekonomika a financie,
účtovníctvo a audit, ľudské zdroje, informačné technológie, žurnalistika,
archívnictvo, tlmočníctvo (komparatívnou výhodou je znalosť arabského,
ruského a ukrajinského jazyka), ale aj stavebníctvo a architektúra a ďalšie.
Uchádzač musí ovládať výborne aspoň jeden z dvoch oficiálnych jazykov
NATO (angličtina, francúzština), pričom praktická znalosť druhého jazyka je
vítaná. Nevyhnutná je schopnosť vykonávať samostatný výskum a analýzu.
Podmienkou pre nástup na stáž je získanie bezpečnostnej previerky.

 Francúzske spoločenstvo – štipendiá excelentnosti WBI, uzávierka:
na dlhodobý pobyt spravidla 1. marca, na krátkodobý pobyt (1 – 3 mesiace)
spravidla 1. februára, 1. mája a 1. októbra, bližšie informácie:
www.wbi.be/fr/inwbi

Wallonie-Bruxelles International (WBI) ponúka pre doktorandov,

Zaujímavé webové stránky
https://onderwijs.vlaanderen.be/en – ministerstvo
školstva Flámskeho spoločenstva
www.enseignement.be – ministerstvo školstva
Francúzskeho spoločenstva
www.wbi.be – Oddelenie medzinárodných vzťahov
komunity Wallonie-Bruxelles
www.belgium.be – všeobecné informácie o Belgicku
www.flanders.be – oficiálna stránka vlády Flámskeho
spoločenstva, všeobecné informácie o Flámsku
www.studyinbelgium.be – informácie o štúdiu
vo Francúzskom spoločenstve
www.studyinflanders.be – študijné možnosti vo Flámsku
www.vlir.be – Flámska medziuniverzitná rada
www.vlhora.be – Flámska rada vyšších odborných škôl
www.siep.be – informačný servis o štúdiu a zamestnaní
www.belnet.be – národná výskumná sieť
www.euraxess.be – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov
www.research.be – národný portál pre výskum a inovácie
v Belgicku

postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 2 typy pobytov:
dlhodobé v trvaní minimálne 1 roka a krátkodobé v trvaní 1 až 3 mesiace. Prioritné oblasti: transport a logistika, strojárstvo, vedy o živote,
agropotravinársky priemysel, aeronautika – kozmonautika, technológie týkajúce sa životného prostredia, prípustné sú aj ostatné študijné
odbory z iných vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné).

 Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné štipendiá, uzávierka: 1. február (každoročne), bližšie informácie:
http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/114-scholarship-fund-research

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt v holandskej jazykovej oblasti (maximálne 6 mesiacov). Cieľom pobytu je výskum v rámci
doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje postdoktorandské projekty.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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B

 College of Europe – 10-mesačné postgraduálne štúdium, uzávierka: 16. január 2019, bližšie informácie:
www.coleurope.eu

O postgraduálne štúdium na College of Europe v oblasti európskych štúdií, medzinárodných vzťahov, ekonómie, európskeho práva a verejnej
správy sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka 2. stupňa VŠ a absolventi 2. stupňa VŠ štúdia do 30 rokov, ktorí ovládajú anglický
a francúzsky jazyk. College of Europe sídli v belgických Brugách a poľskom Natoline. Prijatie na štúdium nie je automaticky spojené
s pridelením štipendia, ktoré majú možnosť získať vynikajúci študenti.

B

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

BIELORUSKO
 Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania
žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
● študent 1. stupňa VŠ
(ukončené minimálne
4 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list vítaný
● bieloruský alebo ruský jazyk

● môžu byť uprednostnení
študenti bieloruského
jazyka
● štipendista si musí
zabezpečiť zdravotné
poistenie na svoje
náklady

uzávierka: 14. marec 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
150 USD/mes.

1- až 10-mesačný výskumný pobyt
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ
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● akceptačný alebo pozývací
● štipendista si musí
list
zabezpečiť zdravotné
● bieloruský alebo ruský jazyk,
poistenie na svoje
náklady
príp. iný dohodnutý jazyk

Prijímajúca strana
poskytuje

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok
platných pre bieloruských
občanov

uzávierka: 14. marec 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu:
153 – 166 USD/mes.

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok
platných pre bieloruských
občanov

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania
žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace)
● študent 1. stupňa VŠ
(ukončené minimálne
4 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● bieloruský alebo ruský jazyk

Prijímajúca strana
poskytuje
uzávierka: 14. marec 2019

● štipendista si musí
zabezpečiť zdravotné
poistenie na svoje
náklady

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský štipendijný
program – pozri stranu 116
 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

● bezplatné vzdelávanie
● štipendium
● ubytovanie za podmienok
platných pre bieloruských
občanov

Zaujímavé webové stránky

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

uzávierka: 15. marec (každoročne)

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

http://edu.gov.by – ministerstvo školstva
http://studyin.edu.by – portál Strediska pre
medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní
http://erasmus-plus.belarus.unibel.by – národná
kancelária programu Erasmus+

BOSNA A HERCEGOVINA
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský
štipendijný program – pozri stranu 116
uzávierka: 15. marec (každoročne)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Zaujímavé webové stránky
www.fmon.gov.ba – federálne ministerstvo vzdelávania a vedy
www.hea.gov.ba – Agentúra pre rozvoj a kvalitu vysokoškolského
vzdelávania
http://cip.gov.ba – Centrum pre informácie a uznávanie kvalifikácií
vo vysokom školstve
www.euraxess.ba – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov
www.erasmusbih.com – národná kancelária programu Erasmus+

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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B

BULHARSKO

B

 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania žiadosti

MŠVVaŠ SR hradí

5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list
● bulharský jazyk

uzávierka: 5. február 2019
● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť
● príplatok k štipendiu
100 USD/mes.

1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● akceptačný alebo pozývací list
● bulharský jazyk alebo iný dohodnutý
jazyk potvrdený v akceptačnom liste

● základy bulharského jazyka

Poznámka:

● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť
● príplatok k štipendiu:
120 USD/mes.

● štipendium podľa vnútroštátnych
predpisov (90 leva/mes.)
● bezplatné štúdium
● pomoc pri zabezpečení ubytovania
a stravovania

● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť

● stravovanie
● ubytovanie
● kultúrny program
● vnútroštátnu dopravu

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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uzávierka: 5. február 2019

● uprednostnení môžu byť študenti
slovanských jazykov

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

● štipendium podľa vnútroštátnych
predpisov (90 leva/mes.)
● bezplatné štúdium
● pomoc pri zabezpečení ubytovania
a stravovania
uzávierka: 5. február 2019

letný kurz bulharského jazyka
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

Prijímajúca strana poskytuje

Zaujímavé webové stránky
www.mon.bg – ministerstvo školstva a vedy
www.neaa.government.bg – Národná agentúra pre hodnotenie
a akreditáciu, zoznam akreditovaných vysokoškolských inštitúcií
www.euraxess.bg – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

ČESKÁ REPUBLIKA
 Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR
o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na
www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase
podávania žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list
● študent verejnej vysokej
školy na Slovensku

● pobyt sa musí uskutočniť
na verejnej vysokej škole
● nevyžadujú sa preklady
dokladov o vzdelaní do
českého jazyka

uzávierka: 14. február 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
● doktorand

● akceptačný list
● doktorand verejnej
vysokej školy na
Slovensku

● bezplatné štúdium
● štipendium 9 000 CZK
● ubytovanie a stravovanie
na internáte za úhradu
uzávierka: 14. február 2019

● pobyt sa musí uskutočniť
na verejnej vysokej škole
● nevyžadujú sa preklady
dokladov o vzdelaní do
českého jazyka

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

Prijímajúca strana
poskytuje

● bezplatné štúdium
● štipendium 9 500 CZK
● ubytovanie a stravovanie
na internáte za úhradu
uzávierka: 14. február 2019

● nevyžadujú sa preklady
dokladov o vzdelaní do
českého jazyka
● česká prihláška sa vypĺňa
po slovensky
● uchádzači si môžu vybrať
letnú školu v Prahe, alebo
v Olomouci:

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť (študentom
a učiteľom
slovenských
vysokých škôl)

● poplatky spojené s výučbou
a exkurziami
● náklady na ubytovanie
a stravovanie

http://lsss.ﬀ.cuni.cz
http://lsss.upol.cz

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Č

Oprávnený uchádzač

B
C
Č

Podmienky v čase
podávania žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní)
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● odborný program
prednáškového, resp.
výskumného pobytu
● akceptačný/pozývací list
prijímajúcej inštitúcie

uzávierka: 23. máj 2019
● o pobyt sa nemôžu
uchádzať doktorandi
● pobyt sa môže uskutočniť
na verejných VŠ alebo
vedeckých a výskumných
inštitúciách a organizáciách
pod správou MŠMT ČR
● v prípade nevyčerpania
kvóty bude možné
priebežné prihlasovanie na
dočerpanie ostávajúcich miest

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Medzinárodný vyšehradský fond
 Vyšehradský štipendijný program – pozri stranu 116
uzávierka: 15. marec (každoročne)
 Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov V4
- Visual & Sound Arts, uzávierka: 15. október
- Performing Arts, uzávierka: 15. október
- Visegrad Literary Residency Program, uzávierka: 30. november

 Nadácia pre rozvoj vzdelávania – štipendiá pre slovenských
študentov 1. ročníka českej VŠ, uzávierka: spravidla v septembri,
bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz

Štipendijný program Ľahší rozbeh podporuje slovenských študentov prijatých
do 1. ročníka na českej VŠ jednorazovým finančným grantom.
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Prijímajúca strana
poskytuje

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● bezplatné ubytovanie
● stravné a vreckové
vo výške 500 Kč na deň

Zaujímavé webové stránky
www.msmt.cz – ministerstvo školstva, mládeže
a telovýchovy; adresáre vysokých škôl v ČR; informácie
o uznávaní dokladov o vzdelaní
www.csvs.cz – Centrum pre štúdium vysokého školstva,
vyhľadávacia databáza českých vysokých škôl
www.czech.cz – portál ministerstvom zahraničných vecí
v šiestich jazykoch, informácie o štúdiu v Česku
www.vysokeskoly.cz – informácie o vysokých školách
www.dzs.cz – Dom zahraničných služieb MŠMT (DZS),
informácie o štipendiách
www.edumenu.cz – databáza študijných programov,
kurzov, konferencií a poradenských firiem
www.naep.cz – Národná agentúra pre európske vzdelávacie
programy
www.euraxess.cz – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 AIPES – letný kurz v oblasti politickej ekonómie, uzávierka: 31. január 2019 a 1. apríl 2019,
bližšie informácie: www.tfasinternational.org/?programs=aipes

Americký inštitút pre politické a ekonomické systémy (The American Institute on Political and Economic Systems – AIPES) umožňuje
každoročne získať čiastočné štipendiá na letný kurz v oblasti politickej ekonómie v anglickom jazyku v Prahe.

 CERGE-EI – štúdium v oblasti ekonómie
CERGE-EI je spoločné pracovisko Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity v Prahe (The Center for Economic
Research and Graduate Education – CERGE) a Národohospodárskeho ústavu Českej akadémie vied (Economic Institute – EI).

 doktorandské štúdium v oblasti ekonómie, uzávierka: 31. marec 2019, bližšie informácie: www.ei.cas.cz,
www.cerge-ei.cz/phd-admissions/tuition#h2-financial-support-for-the-phd-in-economics-program

Č

4-ročný študijný program Ekonómia a ekonometria je akreditovaný v ČR a USA. Prijatí uchádzači môžu získať čiastočné štipendium.
Štúdium je určené absolventom VŠ s výbornou znalosťou anglického jazyka (doložená certifikátom); ekonomické vzdelanie je výhodou,
nie je však povinné; solídne matematické znalosti sú výhodou.
 magisterské štúdium v oblasti aplikovanej ekonómie, uzávierka: 31. marec 2019, bližšie informácie:
www.cerge-ei.cz/masters-in-applied-economics;
www.cerge-ei.cz/masters-in-applied-economics-admissions/masters-in-applied-economics-financial-aid
1-ročný študijný program je určený absolventom bakalárskeho alebo magisterského stupňa štúdia s ekonomickým zameraním. Výhodou
sú získané pracovné skúsenosti alebo absolvovaná stáž. Prijatí uchádzači môžu získať čiastočné štipendium.

 Akadémia vied Českej republiky – Fellowship Josefa Dobrovského, uzávierka: 28. február a 31. august (každoročne),
bližšie informácie: http://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/podpora-vyzkumu/fellowshipy/fellowship-j.-dobrovskeho/

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.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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ČIERNA HORA

B
Č

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský štipendijný
program – pozri stranu 116
uzávierka: 15. marec (každoročne)

Zaujímavé webové stránky
www.mpin.gov.me/ministarstvo – ministerstvo školstva
a športu
www.neomontenegro.ac.me – stránka národnej
kancelárie programu Erasmus+
www.euraxess.me – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

ČÍNA
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania
žiadosti

Poznámky

ročný študijný pobyt
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand

30

Prijímajúca strana
poskytuje

MŠVVaŠ SR hradí

uzávierka: 7. február 2019
● študenti: akceptačný list je
výhodou, čínsky jazyk alebo iný
dohodnutý jazyk, súčasťou
pobytu môže byť aj jazyková
príprava
● doktorandi zo všetkých odborov:
akceptačný list je výhodou,
čínsky jazyk alebo iný dohodnutý
jazyk – súčasťou pobytu môže
byť aj jazyková príprava
● notársky overená kópia diplomu
z najvyššie dosiahnutého
vzdelania + úradný preklad

● súčasťou výberu
je osobný pohovor
● platnosť pasu nesmie
skončiť skôr ako
6 mesiacov po
ukončení štipendijného
pobytu

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
- 100 USD/mes. počas
bakalárskeho štúdia
- 150 USD/mes. počas
magisterského štúdia
- 200 USD/mes. počas
doktorandského štúdia

● štipendista neplatí školné,
poplatky za ubytovanie
a za základné študijné
materiály
● štipendium 1 400 až
1 700 jüanov/mes.
● zdravotné zabezpečenie

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Podmienky v čase podávania
žiadosti

Oprávnený uchádzač

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

ročný študijný pobyt pre študentov medicíny
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand

● akceptačný list je výhodou,
čínsky jazyk alebo iný dohodnutý
jazyk – súčasťou pobytu môže
byť aj jazyková príprava
● notársky overená kópia diplomu
z najvyššie dosiahnutého
vzdelania + úradný preklad

uzávierka: 7. február 2019
● súčasťou výberu
je osobný pohovor
● platnosť pasu nesmie
skončiť skôr ako
6 mesiacov po
ukončení štipendijného
pobytu

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
- 100 USD/mes. počas
bakalárskeho štúdia
- 150 USD/mes. počas
magisterského štúdia
- 200 USD/mes. počas
doktorandského štúdia

ročný výskumný pobyt
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

Prijímajúca strana
poskytuje
● štipendista neplatí školné,
poplatky za ubytovanie
a za základné študijné
materiály
● štipendium 1 400 až
1 700 jüanov/mes.
● zdravotné zabezpečenie

uzávierka: 7. február 2019
● pozývací list
● čínsky jazyk alebo iný
dohodnutý jazyk
● vek do 50 rokov
● overená kópia z najvyššie
dosiahnutého vzdelania + úradný
preklad

● súčasťou výberu
je osobný pohovor
● platnosť pasu nesmie
skončiť skôr ako
6 mesiacov po
ukončení štipendijného
pobytu

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Štipendiá čínskej vlády-EU Program, uzávierka: spravidla
1. apríla, bližšie informácie: www.chinamission.be

Chinese Government Scholarship-EU Program ponúka štipendiá na
celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium. Žiadosti sa
podávajú prostredníctvom Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie
Čínskej ľudovej republiky pri Európskej únii.

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
200 USD/mes.

● štipendista neplatí školné,
poplatky za ubytovanie
a za základné študijné
materiály
● štipendium 1 700
až 2 000 jüanov/mes.
● zdravotné zabezpečenie

Zaujímavé webové stránky
www.moe.edu.cn – ministerstvo školstva
www.konfucius.sk – Konfuciov inštitút v Bratislave
www.edu.cn – Čínska sieť pre vzdelávanie a výskum, informácie
o vzdelávaní, vede a výskume v Číne
www.cucas.edu.cn – informácie o štúdiu v Číne
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/china –
portál pre európskych výskumníkov dlhodobo pôsobiacich v Číne
a čínskych výskumníkov so záujmom o výskum v Európe

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Č

B

 Štipendiá čínskej vlády-WMO, bližšie informácie: www.wmo.int/pages/prog/dra/etrp/_fellowships.php
Chinese Government Scholarship-World Meteorological Organisation (WMO) ponúka štipendiá pre študentov bakalárskeho a magisterského
stupňa na Nanjing University of Information Science and Technology a Hohai University v odboroch meteorológia, hydrológia a monitorovanie
a manažment vodných zdrojov. Žiadosti sa podávajú na sekretariáte Svetovej meteorologickej organizácie, Divízia vzdelania a štipendií,
Oddelenie rozvoja a regionálnych aktivít (e-mail: yadebayo@wmo.int, tel: +41 22 730 8156).

 Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie:
https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky (výnimočne na 4 roky).
Umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong, Hong Kong Baptist University, Lingnan
University, The Chinese University of Hong Kong, The Hong Kong Institute of Education, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong
University of Science and Technology a The University of Hong Kong.

Č

 Štipendium Lingnan University v Hongkongu pre cudzincov, uzávierka: spravidla v decembri a v apríli, bližšie informácie:
www.ln.edu.hk/admissions/ug/overseas/

Hongkonská Lingnan University ponúka cudzincom možnosť získať Non-local Student Scholarships. O štipendium sa môžu uchádzať absolventi
stredných škôl (s diplomom International Baccalaureate; alebo s maturitným vysvedčením + minimálne 1 650 bodov v teste SAT I), študenti
1. stupňa vysokoškolského štúdia (úspešne ukončený 1. ročník) a absolventi uznávaných univerzít/vysokoškolských inštitúcií. Štipendium môže
byť úplné (pokrýva školné, hostel a čiastočné výdavky spojené so štúdiom a životnými nákladmi), alebo na pokrytie školného (celého alebo jeho
polovice).
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

DÁNSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Štipendiá dánskej vlády pre cudzincov na letné kurzy dánskeho
jazyka, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:
http://ufm.dk/en/education-and-institutions/programmes-supportingcooperation-and-mobility/the-cultural-agreements-programme
Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandov,
ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku.

Zaujímavé webové stránky
www.uvm.dk – ministerstvo pre vzdelávanie
www.ufm.dk – ministerstvo pre vysoké školstvo a vedu
www.studyindenmark.dk – portál o štúdiu v Dánsku
http://dkuni.dk – portál Universities Denmark, spoločný
portál všetkých ôsmich dánskych univerzít
www.euraxess.dk – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

Č

 Vzdelávacie kurzy na ľudových školách (Højskolerne),

D

uzávierka: priebežne, v závislosti od konkrétnej školy, bližšie informácie: http://www.danishfolkhighschools.com/prices-and-practicalinformation/financial-support/ a ľudové školy, ktoré sú zodpovedné za administráciu štipendií
Dánske ľudové školy (Højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport,
filozofia, divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku. Každá škola poskytuje určitý počet štipendií cudzincom, ktorí sa
hlásia na kurz v minimálnej dĺžke 8 týždňov.

 Výskumné štipendiá OBSE, uzávierka: 1. máj a 1. október (každoročne), bližšie informácie:
www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

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.
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EGYPT

B

 Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého školstva
a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na
www.granty.saia.sk)

Oprávnený
uchádzač

Podmienky v čase podávania
žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

3- až 5-mesačný študijný pobyt
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

E

● akceptačný list (nepredkladajú
študenti arabistiky)
● arabský alebo iný dohodnutý
jazyk

uzávierka: 7. marec 2019
● uprednostnení
sú študenti
spoločenských
vied a arabistiky

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu
60 USD/mes.

3- až 5-mesačný výskumný pobyt
● doktorand

● akceptačný list (nepredkladajú
študenti arabistiky)
● arabský alebo iný dohodnutý
jazyk

krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozývací list
● arabský alebo iný dohodnutý
jazyk
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● pozývací list
● arabský alebo iný dohodnutý
jazyk

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravu
za úhradu
● štipendium 500 EGP
uzávierka: 7. marec 2019

● uprednostnení
sú študenti
spoločenských
vied a arabistiky

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu
120 USD/mes.

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravu
za úhradu
● štipendium 600 EGP

uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu
● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu

2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

Prijímajúca strana
poskytuje

● cestovné v rámci krajiny
● 70 EGP/deň
● náklady na ubytovanie
vrátane raňajok
uzávierka: 7. marec 2019

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu
120 USD/mes.

● ubytovanie a stravu
za úhradu
● štipendium 600 EGP

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Oprávnený
uchádzač

Podmienky v čase podávania
žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, 1 mesiac)
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

● základy arabského jazyka

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

● uskutočňuje sa počas
akademického roka,
spravidla v októbri

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Prijímajúca strana
poskytuje
uzávierka: 7. marec 2019

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● úhradu stravy
a ubytovania
v študentských domovoch
● cestovné v rámci exkurzií

Zaujímavé webové stránky
www.egypt.gov.eg – portál egyptskej vlády
http://wcm.portal.eun.eg – Egyptian Univerisites
Network, informácie o vysokých školách
http://en.egypt.travel – všeobecné informácie o Egypte
www.erasmusplus-egypt.eu – národná kancelária
programu Erasmus+

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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ESTÓNSKO

B

E

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

Zaujímavé webové stránky

www.hm.ee – ministerstvo školstva a výskumu
www.studyinestonia.ee – portál o vzdelávaní v Estónsku
uzávierka: 1. marec a 1. október (každoročne),
www.archimedes.ee – Nadácia Archimedes, koordinuje
bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship
a zabezpečuje medzinárodné a národné programy a projekty
z oblasti vzdelávania a výskumu
Estónske ministerstvo školstva a výskumu ponúka cudzincom – študentom
http://adm.archimedes.ee/enic/ – estónsky ENIC/
magisterského a doktorandského štúdia, ako aj absolventom doktorandského
štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber NARIC, informácie o vysokoškolskom systéme, zoznam
akreditovaných univerzít
materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom. Štipendium,
www.erkf.ee – Estónska národná kultúrna nadácia
ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na pokrytie
www.euraxess.ee – národný portál EURAXESS pre
nákladov na pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť
výskumných pracovníkov
estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.

 Estophilus – štipendiá pre študentov a doktorandov,

 Štipendiá DORA Plus, bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/dora-phd-mobility
Štipendiá DORA Plus sú na magisterské štúdium (10 mesiacov) a na 1- až 10-mesačné pobyty pre hosťujúcich doktorandov. O štipendium
na magisterské štúdium sa môžu uchádzať iba študenti, ktorí už začali študovať tento stupeň štúdia v Estónsku. Štipendium je možné udeliť
najviac na jeden akademický rok. 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.
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

FÍNSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Program Fínsky jazyk a kultúra – štipendium pre absolventov
a výskumníkov

Štipendiá Suomen kielen ja kulttuurin administruje Fínska národná rada
pre vzdelávanie (Opetushallitus)
Uzávierka: 31. október, 30. apríl 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

B
C

Zaujímavé webové stránky
www.minedu.fi – ministerstvo školstva a kultúry
www.studyinfinland.fi – informácie o štúdiu vo Fínsku
www.edu.fi – všeobecné informácie o vzdelávacom systéme
www.infopankki.fi – základné informácie o živote vo
Fínsku
www.oph.fi – Fínska národná rada pre vzdelávanie,
informácie o ekvivalencii dokladov o vzdelávaní
www.skr.fi – Fínska kultúrna nadácia
www.aka.fi – Fínska akadémia
www.syl.fi – Národná únia fínskych študentov
www.kesayliopistot.fi – letné univerzity
www.euraxess.fi – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

 EDUFI Fellowships – štipendium pre doktorandov a výskumníkov, uzávierka: 5 mesiacov pred plánovaným začiatkom pobytu,
bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/edufi_scholarships/edufi_fellowships
Štipendium je určené 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.
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F

A

FRANCÚZSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 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/vedaa-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

F

• 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

Zaujímavé webové stránky
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.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.cge.asso.fr – Rada Grandes Ecoles
www.auf.org – Univerzitná frankofónna agentúra
www.euraxess.fr – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

• 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.

 Kofinancované štipendium COLAS – MAEE, uzávierka: 31. marec 2019, bližšie informácie:
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/

Štipendium je určené študentom 4. až 6. ročníka inžinierskeho štúdia v odbore stavebné inžinierstvo (pozemné stavby, riadenie projektov
výstavby…) na ročný študijný pobyt na Univerzite Cergy Pontoise s možnosťou získať diplom Master 2 (Stavebné inžinierstvo; špecializácia
Projektovanie a inžinierstvo verejných stavieb). Udelenie štipendia je podmienené prijatím uchádzača na Univerzitu Cergy Pontoise
(Université de Cergy-Pontoise; https://www.u-cergy.fr/fr/index.html)
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Eiffelove štipendiá excelentnosti, uzávierka: 11. január 2019, bližšie informácie:

https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel; (e-mail: martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)

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

B
C

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)

F

Štipendium je určené pre študentov (do 30 rokov) prijatých na štúdium na Master 1 a/alebo Master 2 na Univerzite Paris-Saclay; 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.

 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.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Štipendiá na výskumné pobyty na renomovaných výskumných pracoviskách v Paríži/Île de France, uzávierka: spravidla

A

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

F

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: 9. február 2019, bližšie informácie: www.lestudium-ias.com
Regionálna agentúra Le Studium ponúka v rámci štipendijného programu Smart Loire Valley Programme štipendiá pre výskumných pracovníkov
na 1-ročné výskumné pobyty vo francúzskom regióne Centre-Val de Loire.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

GRÉCKO
 Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou

B

(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase
podávania žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

5- až 10-mesačný výskumný pobyt
● doktorand
● vedecký pracovník

● akceptačný list
● grécky, anglický
alebo francúzsky
jazyk

uzávierka: 26. február 2019
● školné nebude odpustené;
ak si štipendista vyberie
študijný program, za ktorý
sa platí školné, musí si ho
pokryť z vlastných zdrojov

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● 450 eur/mesiac
● jednorazový príspevok vo výške
500 – 550 eur
● jednorazový príspevok na cestovné
v rámci krajiny (ak si to vyžaduje
výskumný zámer) vo výške 150 eur

● štipendium je určené
uchádzačom, ktorí ešte
nezískali toto štipendium

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● celé pobytové náklady

letný kurz modernej gréčtiny
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

● základy gréckeho
jazyka

uzávierka: 26. február 2019

krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
● vysokoškolský učiteľ

● pozývací list
● grécky, anglický
alebo francúzsky
jazyk

Prijímajúca strana poskytuje

uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začatím pobytu
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● denné diéty 110 eur na pokrytie
všetkých pobytových nákladov
● cestovné náklady vo vnútri krajiny
spojené so študijným programom
● 1- až-2-dňová prehliadka
archeologických lokalít alebo
historických miest

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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G

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

A

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Onassisova nadácia, uzávierka: 28. február 2019,

bližšie informácie: www.onassis.org/en/scholarships-foreigners.php

Štipendiá sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre
vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov, postdoktorandov, umelcov,
prekladateľov gréckej literatúry, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej
škole, postgraduálnych študentov a doktorandov.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Zaujímavé webové stránky
www.minedu.gov.gr – ministerstvo školstva, výskumu
a cirkevných záležitostí
www.iky.gr – portál gréckej nadácie štátnych štipendií
http://en.greekcourses.uoa.gr – Jazykové centrum
vyučovania modernej gréčtiny na Národnej univerzite
v Aténach
www.doatap.gr – grécky NARIC, informácie o uznávaní
diplomov
www.eie.gr/index-en.html – národný mobilitný portál pre
výskumníkov
www.euraxess.gr – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

GRUZÍNSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

G

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský štipendijný
program – pozri stranu 116
uzávierka: 15. marec (každoročne)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Zaujímavé webové stránky
www.mes.gov.ge – ministerstvo školstva a vedy
www.eqe.ge – Národné centrum pre zvýšenie kvality
vzdelávania
www.erasmusplus.org.ge – národná kancelária programu
Erasmus+

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

A

HOLANDSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Únia holandského jazyka (Nederlandse Taalunie) – výskumné
štipendiá, uzávierka: 1. február (každoročne), bližšie informácie:

http://taalunieversum.org/inhoud/dutch-worldwide/114-scholarship-fundresearch

Štipendiá sú určené na výskumný pobyt (maximálne 6 mesiacov). Cieľom
pobytu je výskum v rámci doktorandskej práce. Štipendijný fond nepodporuje
postdoktorandské projekty.

 Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného
práva, uzávierka: 31. január 2019, bližšie informácie:

https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/

Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva
(ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom VŠ a doktorandom vo
veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk.

Zaujímavé webové stránky
www.rijksoverheid.nl/ministeries/ocw – ministerstvo
školstva, kultúry a vedy
www.nuffic.nl – Holandská organizácia pre medzinárodnú
spoluprácu vo vysokom školstve, informácie o vzdelávacom
systéme, výmenných projektoch a programe pre
talentovaných zahraničných študentov
www.studyinholland.nl – informácie o štúdiu v Holandsku
www.vsnu.nl – Asociácia holandských univerzít
www.vereniginghogescholen.nl – Asociácia holandských
vyšších odborných škôl
www.idw.nl – uznávanie diplomov v Holandsku
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie
o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku
www.euraxess.nl – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

 Medzinárodný trestný súd v Haagu, uzávierka: 31. december 2018, bližšie informácie:
https://www.icc-cpi.int/internships-and-visiting-professionals

Medzinárodný trestný súd v Haagu umožňuje kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať 3- až 6-mesačnú stáž
v niektorom z orgánov súdneho dvora.

 Letný kurz pre právnikov so zameraním na medzinárodné právo, uzávierka: spravidla v decembri/januári, bližšie informácie:
www.un.org/law/ilfp/

The United Nations International Law Fellowship Programme poskytuje každoročne štipendium na 6-týždňovú letnú odbornú školu
v holandskom Haagu, ktorá je určená absolventom práva vo veku od 24 do 45 rokov so skúsenosťami v oblasti medzinárodného práva.
Odborná škola sa spravidla v párnom roku koná vo francúzskom a v nepárnom roku v anglickom jazyku.
 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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H

A

CHORVÁTSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej
republiky (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania žiadosti

MŠVVaŠ SR hradí

Prijímajúca strana poskytuje

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 1 300 HRK/mesiac na pokrytie
nákladov na ubytovanie v študentských
domovoch, na stravovanie v študentských
jedálňach a poplatky MHD

semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list
● chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk
● vyplnená prihláška Ministerstva vedy,
školstva a športu Chorvátskej republiky

uzávierka: 7. február 2019

študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)
● doktorand

● akceptačný list
● chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk
● vyplnená prihláška Ministerstva vedy,
školstva a športu Chorvátskej republiky

uzávierka: 7. február 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium 1 500 HRK/mesiac na pokrytie
nákladov na ubytovanie v študentských
domovoch, na stravovanie v študentských
jedálňach a poplatky MHD

letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole

CH

● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník
● vysokoškolský učiteľ

● základy chorvátskeho jazyka
● vyplnená prihláška Ministerstva vedy,
školstva a športu Chorvátskej republiky

uzávierka: 7. február 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● kurzovné
● ubytovanie
● stravné
● cestovné na miestnu dopravu

prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
● vysokoškolský učiteľ

44

● pozývací list
● odborný program

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

uzávierka: 7. február 2019

● bezplatné ubytovanie hotelového typu
● stravné a vreckové v súlade s vnútroštátnymi
právnymi predpismi (170 HRK/deň)

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 15

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Zaujímavé webové stránky
https://mzo.hr/ – ministerstvo vedy, školstva a športu
www.studyincroatia.hr – portál o štúdiu v Chorvátsku
www.studij.hr – informácie o prijímacom konaní
www.azvo.hr – Agentúra pre vedu a vysoké školstvo
www.euraxess.hr – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov
www.mobilnost.hr – Agentúra pre mobilitu a programy EÚ

B

INDIA
 Štipendiá indickej vlády (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Podmienky
v čase podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

Poznámky

Prijímajúca strana poskytuje

ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre
● záujemcovia o štúdium
hindského jazyka

● občan SR
● 12 rokov ukončenej
školskej dochádzky
● vek od 21 do 35 rokov
● dobrá znalosť
anglického jazyka
● základy hindčiny
(jazyková úroveň A2)

● ubytovanie je zabezpečené
v hosteli (za 250 rupií
mesačne), v ktorom je
povinné bývanie
● v hosteli je podávaná
výlučne vegetariánska
strava

uzávierka: spravidla vo februári
● 3 500 rupií mesačne
● jednorazový príspevok 1 000 rupií
na knihy
● spiatočnú letenku
● dopravu z letiska do Agry

odborný kurz v rámci Programu ITEC – (min. 2 týždne), napr. anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, IT kurzy atď.
uzávierka: priebežne, približne 4 mesiace pred začiatkom kurzu
● zamestnanec štátnej
alebo verejnej správy,
obchodnej alebo
priemyselnej komory
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● ukončené VŠ vzdelanie
● aktívna znalosť
anglického jazyka
● vek 25 – 45 rokov
● zdravotná spôsobilosť

● zoznam kurzov je na

http://itec.mea.gov.in

● uchádzač si vyberá jeden
● pri niektorých kurzoch sa
vyžaduje pracovná
skúsenosť

●
●
●
●
●
●

spiatočnú letenku
školné
ubytovanie
zdravotnú starostlivosť
vreckové
príspevok na knihy a študijnú cestu

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

CH
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 Národný štipendijný program SR
– pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

B

Zaujímavé webové stránky
http://mhrd.gov.in/higher_education – ministerstvo rozvoja ľudských zdrojov, sekcia
vysokoškolského vzdelávania
http://india.gov.in – Indický národný portál
www.ugc.ac.in/ – University Grants Commission, zoznamy vysokoškolských inštitúcií
www.studyguideindia.com – portál o štúdiu v Indii
http://iccr.gov.in/ – Indická rada pre kultúrne vzťahy
www.icssr.org – Indická rada pre výskum v oblasti spoločenských vied
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/india – portál pre európskych výskumníkov
dlhodobo pôsobiacich v Indii a indických výskumníkov so záujmom o výskum v Európe

INDONÉZIA
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Program indonézskej vlády Darmasiswa, uzávierka:
spravidla vo februári, bližšie informácie:
https://www.kemlu.go.id/bratislava/lc/default.aspx;
http://darmasiswa.kemdikbud.go.id/darmasiswa/

Zaujímavé webové stránky
https://kemdikbud.go.id/ – ministerstvo školstva
a kultúry
www.kemlu.go.id/ – ministerstvo zahraničných vecí
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/asean
– portál pre európskych výskumníkov dlhodobo pôsobiacich
v krajinách ASEAN (Association of Southeast Asian Nations)
a výskumníkov z tejto oblasti so záujmom o výskum v Európe

Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na štúdium indonézskeho
jazyka, tradičného tanca, tradičnej hudby a indonézskych remesiel. Uchádzač
si môže vybrať miesto štúdia na jednej zo 45 univerzít. Sú dva varianty
pobytov:
● ročný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka a umenia:
tradičný tanec, tradičná hudba a indonézske remeslá (september – júl);
● 6-mesačný štipendijný program na štúdium indonézskeho jazyka (september – február).

I
46

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

ISLAND
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka,
uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie:
www.arnastofnun.is/page/studentastyrkir_menntamalaraduneytis_en

B

Zaujímavé webové stránky
https://www.government.is/ministries/ministry-ofeducation-science-and-culture/ – ministerstvo školstva,
vedy a kultúry
www.hi.is – Islandská univerzita
www.euraxess.is – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

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).

B

 Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov, uzávierka: 31. október (každoročne),
bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/styrkir_snorra_sturlusonar_en

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.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

CH

I

I
Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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IZRAEL
 Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR
hradí

8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

B

● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand

● akceptačný list
● ukončené vysokoškolské
vzdelanie
● anglický jazyk alebo
hebrejčina
● vek do 35 rokov
● ďalšie podmienky
stanovené univerzitou

uzávierka: 7. január 2019
● výber prebieha formou
osobného pohovoru
● štipendisti na
študijnom pobyte môžu
navštevovať prednášky
● štipendisti na
výskumnom pobyte
neplatia školné, ale
nemôžu sa zúčastňovať
prednášok

● cestovné
náklady
do miesta
pobytu a späť

letný kurz modernej hebrejčiny

I

● študent 1. stupňa VŠ
(rok pred ukončením
bakalárskeho štúdia)
● študent 2. stupňa VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand
● postdoktorand
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● základy hebrejčiny
alebo ivritu a anglický
jazyk
● vek do 35 rokov

Prijímajúca strana poskytuje

● študijný pobyt: štipendium môže
byť čiastočné alebo výnimočne
úplné
● čiastočné štipendium zahŕňa:
zdravotné poistenie a bezplatné
štúdium alebo mesačný
príspevok na životné náklady
● plné štipendium zahŕňa:
bezplatné štúdium, mesačný
príspevok na životné náklady
a zdravotné poistenie
● výskumný pobyt: štipendium
pokrýva všetky náklady
uzávierka: 7. január 2019

● výber prebieha formou
osobného pohovoru

● cestovné
náklady
do miesta
pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● diéty na pokrytie životných
nákladov (podľa podmienok
jazykovej školy)
● základné zdravotné poistenie

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Národný štipendijný program SR
– pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu
pre profesorov, uzávierka: 31. december 2018,

B

bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/
visiting-professors-program-information-and-application

Zaujímavé webové stránky
www.education.gov.il – ministerstvo školstva
http://studyinisrael.che.org.il – portál o štúdiu v Izraeli
www.universities-colleges.org.il – informácie o vysokoškolskom
štúdiu
www.euraxess.org.il – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov
www.erasmusplus.org.il – národná kancelária programu Erasmus+

B

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. Pobyt sa uskutoční
medzi októbrom 2019 a septembrom 2020.

 Štipendiá Nadácie Dana Davida, uzávierka: 10. marec 2019, bližšie informácie: www.dandavidprize.org
Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom na ročný výskumný pobyt. Výskumné pobyty sú
zamerané na tri oblasti – past/minulosť, present/prítomnosť a future/budúcnosť. V roku 2019 sú to oblasti Macro History (past), Defending
Democracy (present) a Combatting Climate Change (future).
 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Teletext

Rozhlasu a televízie Slovenska...
...najaktuálnejšie informácie na dosah...
I

CH

I

...vyše 1 600 strán o aktuálnom dianí v politike, spoločnosti,
ekonomike, kultúre a v športe...
...informácie o štipendijných ponukách − strana 636...
Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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ÍRSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Walsh Fellowship Programme – výskumné štipendiá,

uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie: https://www.teagasc.ie/
about/research--innovation/postgraduate-fellowships/call-for-applications/
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 inštitútu. Pobyt sa realizuje na rôznych inštitútoch
írskeho Úradu pre rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva Teagasc.

B

 Írska národná univerzita: Hardimanove doktorandské štipendiá,
uzávierka: 15. február 2019, bližšie informácie: www.nuigalway.ie/
hardiman-scholarships/

Zaujímavé webové stránky
www.education.ie – ministerstvo školstva a zručností
www.hea.ie – Higher Education Authority (HEA)
– informácie o štúdiu
www.educationinireland.com – portál o štúdiu
v Írsku
www.cao.ie – Central Application Office – podávanie
prihlášok na štúdium
www.qqi.ie – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.research.ie – Írska výskumná rada, informácie
o štipendiách
www.gradireland.com – vyhľadávač postgraduálnych
kurzov
www.euraxess.ie – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of Ireland, Galway/
Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka občanom EÚ Hardimanove doktorandské štipendiá (The Hardiman PhD Scholarships)

na doktorandský 4-ročný výskumný pobyt. Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových oblastí výskumu: sociálne vedy a verejná politika;
biomedicínske vedy a inžinierstvo; životné prostredie, námorníctvo a energie; humanitné vedy v kontexte; informatika, fyzikálne
a výpočtové vedy.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Í
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

JAPONSKO
 Program japonskej vlády Monbukagakusho (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania žiadosti

Poznámka

výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium
● študent 1. stupňa VŠ
(v poslednom ročníku)
● absolvent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● absolvent 2. stupňa VŠ
● doktorand

● japonský alebo anglický jazyk
● ochota učiť sa japončinu (výučba prebieha
v japončine)
● pre uchádzačov narodených po 1. apríli 1985
● dobrý zdravotný stav
● akceptačný list treba predložiť po osobnom
pohovore, do konca augusta 2019

● začiatok štipendijného pobytu:
apríl alebo október 2020
● prvých šesť mesiacov kurz
japonského jazyka
● súčasťou výberu je osobný
pohovor a test na japonskom
veľvyslanectve

celé bakalárske štúdium (5 rokov)
● študent SŠ
(v poslednom ročníku)
● absolvent SŠ
● študent 1. stupňa VŠ
do 21 rokov

● japonský alebo anglický jazyk
● narodený medzi 1. aprílom 1998 a 1. aprílom 2003
● ochota učiť sa japončinu a študovať v japončine
● povinná zdravotná prehliadka
● test z anglického alebo japonského jazyka
(respektíve z oboch jazykov), vedomostný test
a ústny pohovor

Prijímajúca strana
poskytuje
uzávierka: máj 2019
● letenku turistickej
triedy
● od 143 000 do
145 000 jenov/mes.
podľa zamerania
pobytu
● školné

B

uzávierka: máj 2019
● 5-ročné štúdium:
ročná jazyková príprava
+ 4-ročné bakalárske štúdium
● žiadateľ musí pricestovať
od 1. do 7. apríla 2020
● súčasťou výberu je osobný
pohovor a test na japonskom
veľvyslanectve

● letenku turistickej
triedy
● 117 000 jenov/mes.
● školné

J
Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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I

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania žiadosti

Poznámka

odborné nadstavbové štúdium pre absolventov stredných škôl

B

● študent SŠ
(v poslednom ročníku)
● absolvent SŠ
● študent 1. stupňa VŠ
do 21 rokov

● japonský alebo anglický jazyk
● absolvent strednej školy s maturitou, ktorý
absolvoval minimálne 12 rokov školskej
dochádzky (k marcu 2020)
● narodený medzi 1. aprílom 1998 a 1. aprílom
2003
● ochota učiť sa japončinu a študovať v japončine
● povinná zdravotná prehliadka
● test z anglického alebo japonského jazyka
(respektíve z oboch jazykov), test z matematiky
a ústny pohovor

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Ročný študijný pobyt pre študentov japonológie
uzávierka: 25. január 2019, bližšie informácie:
http://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/00_000126.html

Štipendium je určené pre občanov SR vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú
na vysokej škole japonský jazyk alebo japonskú kultúru (hlavný odbor štúdia)
a chcú sa zdokonaliť v japonskom jazyku štúdiom na japonskej univerzite,
rozšíriť si znalosti o Japonsku.

 Štipendijný program Minerva, uzávierka: 15. jún 2019,

bližšie informácie: http://www.eu-japan.eu/events/minerva-fellowshipprogramme

I
J

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom

Prijímajúca strana
poskytuje
uzávierka: máj 2019

● štúdium v odboroch: technické
odbory, ošetrovateľstvo a výživa,
vzdelávanie a sociálne vedy,
kancelárske štúdiá, biznis, módne
návrhárstvo, domáce hospodárstvo,
kultúra a všeobecné vzdelávanie,
ostatné odbory (treba presne
špecifikovať, o aký odbor ide)
● pobyt trvá 3 roky od začiatku
októbra 2020 do marca 2023
vrátane intenzívnej ročnej
jazykovej a odbornej prípravy

● letenku turistickej
triedy
● 117 000 jenov/mes.
● školné

Zaujímavé webové stránky
www.mext.go.jp – ministerstvo školstva, kultúry, športu,
vedy a technológií
www.jasso.go.jp – Japan Student Services Organization,
všeobecné informácie o štúdiu v Japonsku, štipendiá, zoznam
vysokých škôl
www.studyjapan.go.jp – portál pre záujemcov
o štúdium v Japonsku
www.jpf.go.jp – Japonská nadácia, organizácia zaoberajúca
sa medzinárodnými kultúrnymi výmenami
www.mofa.go.jp – ministerstvo zahraničných vecí
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/japan
– portál pre európskych výskumníkov dlhodobo pôsobiacich
v Japonsku a japonských so záujmom o výskum v Európe

(obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom, vedcom a úradníkom)
so záujmom o Japonsko a spoluprácu EÚ 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.
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Matsumaeho medzinárodná nadácia – program pre postdoktorandov, uzávierka: 31. august (každoročne),
bližšie informácie: www.mif-japan.org

Štipendiá Matsumae International Foundation na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku sú určené pre mladých vedcov, ktorí už dosiahli
titul PhD. Ďalšími podmienkami sú vek do 49 rokov v čase podávania prihlášky a znalosť anglického alebo japonského jazyka. Štipendium nie je
určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti
prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav
a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie.

 Japonská nadácia – program intelektuálnej výmeny, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie: www.jpf.go.jp,

www.sk.emb-japan.go.jp
Program je určený pre vedcov, výskumníkov, absolventov, žurnalistov a profesionálov, ktorí sa zaoberajú výskumnými aktivitami na poli
humanitných a spoločenských vied, alebo ktorí majú skúsenosti z výskumu, médií alebo neziskových organizácií. Podmienkou účasti na
programe je, aby predmet výskumu uchádzača súvisel s Japonskom (odbor japonológia je z programu vylúčený). Program je určený pre
projekty zamerané napríklad na tradície a kultúru, tvorenie občianskej spoločnosti, vzdelávanie a rozvoj ľudských zdrojov, rodové role,
urbanizáciu a regionálnu revitalizáciu, nastoľovanie mieru, súžitie, presadzovanie a nastoľovanie sociálneho poriadku a práva, ekonomickú
globalizáciu a medzinárodnú spoluprácu, energetické otázky, otázky bezpečnosti, trhovej ekonomiky, environmentálne problémy, národnú
diskusiu a interakciu, bilaterálne otázky...

B

 Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov, uzávierka: 20. január 2019, bližšie informácie:

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

 Japonská spoločnosť na propagáciu vedy – štipendiá pre zahraničných výskumníkov, uzávierka: v stanovených termínoch
niekoľkokrát do roka, bližšie informácie: www.jsps.go.jp/english
Postdoctoral Fellowship Program for Foreign Researcher Japonskej spoločnosti na propagáciu vedy (Japan Society for Promotion
of Science) je určený mladým výskumníkom (postdoktorandom). Podmienkou je kontakt na japonského školiteľa pred podaním žiadosti.
Dlhodobé štipendium je na 12 až 24 mesiacov, krátkodobé na 1 až 12 mesiacov. Žiadosti sa podávajú buď prostredníctvom japonskej
prijímajúcej organizácie, alebo prostredníctvom nominačnej autority pre Slovensko, ktorou je Slovenská akadémia vied (Odbor medzinárodnej
spolupráce Úradu SAV – www.oms.sav.sk).

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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J

I

 Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov, uzávierka: 15. september (každoročne),

bližšie informácie: www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/
O štipendium Canon Foundation na 3-mesačný až ročný pobyt v japonskej inštitúcii podľa vlastného výberu (súčasťou prihlášky je akceptačný
list prijímajúcej organizácie, ako aj návrh výskumného projektu dohodnutý s prijímajúcou organizáciou) sa môžu uchádzať mladí výskumní
pracovníci (do 40 rokov) s ukončeným minimálne magisterským vzdelaním.

 Slovanské výskumné centrum Hokkaidskej univerzity (SRC) – štipendiá na výskumné pobyty, uzávierka: spravidla
v septembri, bližšie informácie: http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/index-e.html; http://src-h.slav.hokudai.ac.jp/fvfp/index1.html#

B

The Slavic Research Center (SRC) Hokkaidskej univerzity v japonskom Sappore v rámci Štipendijného programu pre zahraničných návštevníkov
(Foreign Visitors Fellowship Program) ponúka vedeckým pracovníkom a vysokoškolským učiteľom 5- a 10-mesačné výskumné pobyty v oblasti
slovanistiky (štúdiá zamerané na krajiny východnej Európy a krajiny bývalého Sovietskeho zväzu).

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

JORDÁNSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR)
– štipendiá pre študentov a výskumných pracovníkov,
uzávierka: 1. február (každoročne), bližšie informácie:
www.acorjordan.org

Zaujímavé webové stránky
www.mohe.gov.jo – ministerstvo vysokého školstva a vedeckého
výskumu
www.moe.gov.jo – ministerstvo školstva
www.visitjordan.com – všeobecné informácie o Jordánsku;
informácie o vzdelávacom systéme a zoznam vysokých škôl (General
Information > Education)
www.erasmus-plus.org.jo – národná kancelária programu Erasmus+

Americké centrum orientálneho výskumu (ACOR – The American
Center of Oriental Research) ponúka niekoľko štipendií, o ktoré sa
môžu uchádzať vysokoškolskí študenti a doktorandi z celého sveta.
Tieto štipendiá podporujú účasť na projektoch archeologického
výskumu v Jordánsku (napr. Bertt and Sally de Vries Fellowship, Harrell Family Fellowship, Pierre and Patricia Bikai Fellowship).

I
J

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

K

JUHOAFRICKÁ REPUBLIKA
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Nadácia Clauda Leona – štipendiá pre postdoktorandov

uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.leonfoundation.co.za

Zaujímavé webové stránky
www.dhet.gov.za – ministerstvo pre vysokoškolské
vzdelávanie a odbornú prípravu

Claude Leone Foundation ponúka štipendiá pre postdoktorandov (titul PhD. alebo ekvivalent udelený pred menej ako 5 rokmi) z celého

sveta na výskumné pobyty na prírodovedeckých, technických a lekárskych fakultách univerzít a vo výskumných organizáciách v Juhoafrickej
republike. Štipendijný pobyt trvá 2 roky. Prihlášku nadácii predkladá prijímajúca inštitúcia.

B

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

KANADA
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na
doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v októbri/novembri,
bližšie informácie: www.vanier.gc.ca

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.

 Program vlády kanadskej provincie Ontário (Ontario Graduate
Scholarship Program), uzávierka: stanovujú jednotlivé univerzity,
bližšie informácie: https://www.sgs.utoronto.ca/currentstudents/Pages/
Ontario-Graduate-Scholarship.aspx

Vláda provincie Ontário poskytuje zahraničným študentom s vynikajúcimi
študijnými výsledkami postgraduálne štipendiá na 2 až 3 trimestre. Uchádzači
musia byť prijatí na niektorú z uznávaných ontárijských inštitúcií a musia mať
platné povolenie na štúdium, získané z kanadského imigračného úradu.

Zaujímavé webové stránky
www.cmec.ca – Rada ministrov vzdelávania
www.cbie.ca – Kanadský úrad pre medzinárodné
vzdelávanie
www.studycanada.ca – Kanadské vzdelávacie centrum
www.cicic.ca – Kanadské informačné centrum pre
uznávanie dokladov o vzdelaní
www.univcan.ca – Asociácia kanadských univerzít
a vysokých škôl (databáza vysokých škôl)
www.nacc.ca – asociácia súkromných inštitúcií pre
profesionálne vzdelávanie
www.canada.ca – informácie o študentských pôžičkách,
grantoch a štipendiách pre domácich študentov
www.scholarships-bourses.gc.ca/ – informácie
o štipendiách a grantoch
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/northamerica – portál pre európskych výskumníkov dlhodobo
pôsobiacich v Severnej Amerike a severoamerických
so záujmom o výskum v Európe

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Nadácia Jeanne Sauvé – ročný pobyt na McGill University, uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie:
http://jeannesauve.org

Nadácia ponúka mladým ľuďom, budúcim lídrom (od 25 do 30 rokov), ktorí dosiahli aspoň bakalársky titul a majú minimálne 3-ročnú
prax, štipendium v rámci programu Jeanne Sauvé Public Leadership Program, ktoré pokrýva ročné školné na McGill University v Montreale,
ubytovanie a stravovanie, dopravu aj akékoľvek doplnkové aktivity.

 Štúdium quebeckej literatúry v Montreale, uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.crilcq.org/bourses-prix-soutien/

B

Stredisko medziuniverzitného výskumu quebeckej literatúry a kultúry (CRILCQ) spolu s Montrealskou univerzitou ponúka dve štipendiá
pre nequebeckých študentov, ktorí sa venujú quebeckej literatúre. Štipendium Daston-Mirona je určené študentom magisterského alebo
doktorandského štúdia na minimálne 2-mesačný pobyt; o postdoktorandské štipendium CRILCQ sa môžu uchádzať doktorandi, ktorí už
predložili doktorandskú prácu na obhajobu.

 Výskumné štipendium v oblasti fyziky, uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: www.perimeterinstitute.ca
PSI štipendium je určené študentom teoretickej fyziky na 10-mesačný Master program s možnosťou získať MSc vo fyzike. PSI zároveň ponúka
doktorandom v posledných rokoch ich štúdia štipenium na na 4- až 12-mesačný pobyt na Perimeter Institute vo Waterloo v Ontáriu.

 Štipendiá na výskumné pobyty v kanadských špičkových laboratóriách v oblasti prírodných a technických vied,
uzávierka: priebežne (podľa vybranej univerzity), bližšie informácie: www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_eng.asp

Natural Sciences and Engineering Research Council of Canada ponúka štipendiá na 12- až 36-mesačné výskumné pobyty v laboratóriách počas
doktorandského štúdia absolventom vysokých škôl a doktorandom.

 Medzinárodná rada pre kanadské štúdiá – štipendiá pre absolventov a postdoktorandov, uzávierka: spravidla v novembri,
bližšie informácie: www.iccs-ciec.ca
The International Council for Canadian Studies ponúka absolventom vysokých škôl a postdoktorandom štipendiá na 1- až 2-mesačné výskumné
pobyty v oblasti kanadských štúdií.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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KAZACHSTAN
 Memorandum medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci
v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania
žiadosti

MŠVVaŠ SR hradí

3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list vítaný

● štipendium
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť

3- až 10-mesačný výskumný pobyt
● doktorand

● kazašský alebo anglický jazyk
● akceptačný list vítaný

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14
uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Prijímajúca strana poskytuje
uzávierka: 14. marec 2019

B

● bezplatné štúdium
● štipendium
uzávierka: 14. marec 2019

● štipendium
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť

● bezplatné štúdium
● štipendium

Zaujímavé webové stránky
http://edu.gov.kz – ministerstvo školstva a vedy
www.erasmusplus.kz – národná kancelária programu Erasmus+

J
Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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KÓREJSKÁ REPUBLIKA
 Štipendiá kórejskej vlády (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Podmienky
v čase podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

Poznámky

Prijímajúca strana poskytuje

celé magisterské alebo doktorandské štúdium

B

● študent 1. stupňa VŠ
(v poslednom ročníku)
● študent 2. stupňa VŠ
● absolvent 1. stupňa VŠ
● absolvent 2. stupňa VŠ
● doktorand

● bakalársky alebo
magisterský diplom
● vek do 40 rokov
● kórejský alebo anglický
jazyk
● dobrý zdravotný stav

uzávierka: február 2019
● štúdiu predchádza
ročná jazyková
príprava
● súčasťou výberového
konania je osobný
pohovor

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 KDI School of Public Policy and Management, uzávierka: spravidla
v máji a v novembri, bližšie informácie: www.kdischool.ac.kr

Štipendium na celé magisterské štúdium so zameraním verejná politika
a manažment sú určené absolventom VŠ štúdia so znalosťou anglického jazyka.
Uprednostnení sú uchádzači s pracovnými skúsenosťami.

I

 Graduate School of Korean Studies, uzávierka: spravidla v máji,
bližšie informácie: www.aks.ac.kr

Štipendium na doktorandské štúdium a výskumný pobyt so zameraním na
humanitné vedy, umenie a spoločenské vedy.
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● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● 900 000 wonov/mesačne
● príspevok na výskum (humanitné a spoločenské
vedy 210 000 wonov/semester, prírodné a technické
vedy 240 000 wonov/semester)
● 200 000 wonov pri príchode do krajiny
● ročnú jazykovú prípravu
● školné
● náklady na tlač dizertačnej práce (od 500 000
do 800 000 wonov)
● zdravotné poistenie 20 000 wonov
Zaujímavé webové stránky
www.moe.go.kr – ministerstvo školstva
www.mofa.go.kr – ministerstvo zahraničných vecí
www.studyinkorea.go.kr – informácie pre zahraničných
študentov o štúdiu v Kórei
www.niied.go.kr – kórejský Národný inštitút pre
medzinárodné vzdelávanie; stránka obsahuje informácie
pre zahraničných študentov
www.keris.or.kr – Kórejské informačné centrum
pre vzdelávanie a vedu
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/southkorea – portál pre európskych výskumníkov dlhodobo
pôsobiacich v Južnej Kórei a kórejských so záujmom
o výskum v Európe

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 KAIST – štipendiá na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v októbri, novembri
a marci, bližšie informácie: https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=688

KAIST (Korea Advanced Institute of Science and Technology) ponúka v rámci programu Embassy Recommendation Program
občanom SR dve štipendiá na 4-ročné bakalárske, 2-ročné magisterské a 4-ročné doktorandské štúdium. O štipendium sa môžu
uchádzať absolventi strednej školy, študenti a absolventi 1. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú anglický alebo kórejský
jazyk.

L

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

B

LITVA
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Litovské štipendiá na letné jazykové kurzy,

uzávierka: spravidla do februári, bližšie informácie:
http://stipendijos.lt; https://studyin.lt/scholarships/lithuanian-language
-and-culture-courses-summer-and-winter/
Litovská vláda ponúka študentom 1., 2. a 3. stupňa vysokých škôl
štipendiá na 4-týždňové letné jazykové kurzy, ktoré sa uskutočnia v júli
a v auguste. Občania SR sa môžu uchádzať o štipendiá v rámci kvóty pre
„ostatné krajiny“.

Zaujímavé webové stránky
www.smm.lt – ministerstvo školstva a vedy
www.smpf.lt – Servisné centrum pre akademické výmeny
www.skvc.lt – centrum pre hodnotenie kvality vysokého
školstva; stredisko na uznávanie dokladov o vzdelávaní
www.studyinlithuania.lt – portál o štúdiu v Litve
www.lss.lt – Litovská únia študentov
www.euraxess.lt – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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LOTYŠSKO

L

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Lotyšské štipendiá, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:
http://www.viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/
Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.

Zaujímavé webové stránky
www.izm.gov.lv – ministerstvo školstva a vedy
www.studyinlatvia.eu – portál o štúdiu v Lotyšsku
www.aic.lv – portál lotyšského Akademického
informačného centra
www.viaa.gov.lv – Štátna agentúra pre rozvoj školstva
(VIAA), informácie o štipendiách lotyšskej vlády
www.euraxess.lv – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

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

B

 výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov
Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho výška je 30 eur/deň, štipendista dostane aj príspevok na ubytovanie, maximálne
300 eur/mesiac. Štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.
 letná škola
O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia. Štipendijný príspevok
vo výške 711 eur dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť
štipendista z vlastných zdrojov.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

LUXEMBURSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Stáže v Európskom parlamente - stáže Roberta Schumana/
Schuman traineeships, uzávierka: 30. jún 2019
bližšie informácie: https://ep-stages.gestmax.eu/website/homepage

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.

 Stáže na Súdnom dvore Európskej únie,

uzávierka: 15. február 2019, bližšie informácie:
https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

Zaujímavé webové stránky

L

www.men.public.lu – ministerstvo národného školstva
a odborného vzdelávania
www.mcesr.public.lu – ministerstvo kultúry,
vysokoškolského vzdelávania a výskumu
www.uni.lu – Luxemburská univerzita
www.cedies.public.lu – Centrum dokumentácie
a informácií o vysokoškolskom vzdelávaní
www.euraxess.lu – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

B

Stáže sa uskutočňujú v rôznych útvaroch Európskej komisie. 5-mesačné stáže sú primárne určené pre absolventov VŠ v odbore právo alebo
politické vedy (so zameraním na právo). Stáže na Riaditeľstve tlmočenia (10 až 12 týždňov) sú určené predovšetkým mladým absolventom
odboru konferenčného tlmočenia. Dobrá znalosť francúzštiny je podmienkou pre všetky stáže.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

I
Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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MACEDÓNSKO
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 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva a vedy
Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na
www.granty.saia.sk)

Oprávnený
uchádzač

Podmienky v čase
podávania žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

Prijímajúca strana poskytuje

študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
● študent
1. stupňa VŠ
● študent
2. stupňa VŠ
● doktorand

● akceptačný list
● znalosť macedónskeho
jazyka alebo iného
dohodnutého jazyka

uzávierka: 7. február 2019
● povinnosť zabezpečiť si
individuálne zdravotné
poistenie na vlastné
náklady

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský štipendijný
program – pozri stranu 116

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● bezplatné štúdium
● študijné materiály
● štipendium:
50 eur študenti 1. stupňa,
70 eur študenti 2. stupňa, doktorandi
● ubytovanie na vysokoškolských internátoch
● strava v jedálni (nie doktorandi)
● verejná doprava

Zaujímavé webové stránky
www.mon.gov.mk – ministerstvo školstva a vedy
www.na.org.mk – Národná agentúra pre európske
vzdelávacie programy a mobilitu
www.euraxess.mk – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

uzávierka: 15. marec (každoročne)

 Štipendiá Ministerstva školstva a vedy Macedónskej republiky, uzávierka: spravidla v máji/júni, bližšie informácie:
http://stipendii.mon.gov.mk/foreign-stpaulohrid; http://www.mon.gov.mk (v sekcii konkursi)

I

 štipendium na bakalárske štúdium v macedónskom jazyku
Štipendium je určené cudzincom vo veku do 28 rokov na celé bakalárske štúdium na macedónskych verejných vysokých školách,
na ktorých je vyučovacím jazykom macedónčina: Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Skopje (www.ukim.edu.mk/en_index.php), Univerzita
sv. Klimenta Ochridského v Bitole (www.uklo.edu.mk) a Univerzita Goce Delčeva v Štipe (www.ugd.edu.mk/index.php/en/).
Vyžaduje sa dobrá znalosť angličtiny (súčasťou štipendia je intenzívny kurz macedónčiny).
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 štipendium na bakalárske štúdium informačných a komunikačných vied a technológií v anglickom jazyku
Štipendium je určené cudzincom vo veku do 22 rokov, ktorí chcú študovať na Univerzite informačných vied a technológií Sv. Pavla Apoštola
v Ochride (www.uist.edu.mk) odbory: Komunikačné siete a bezpečnosť, Počítačová veda a inžinierstvo, Informačné systémy, vizualizácia,
multimédiá a animácia, Informačná teória a analýza, Umelá inteligencia a robotika, Elektronická vláda (E-Government), elektronické
podnikanie (E-Business) a elektronická kultúra (E-Culture).

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

MAĎARSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti školstva, vedy, športu
a mládeže (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Oprávnený
uchádzač

Podmienky v čase podávania
žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR
hradí

5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
● študent 1. stupňa
VŠ (ukončený
min. 1 semester)
● študent 2. stupňa
VŠ

● študent denného štúdia
● akceptačný list
● potvrdenie o znalosti
maďarského jazyka
● potvrdenie o zdravotnom stave
v maďarskom/anglickom jazyku

● maďarský jazyk alebo
iný dohodnutý jazyk
potvrdený v akceptačnom
liste

● akceptačný list
● potvrdenie o znalosti
dohodnutého jazyka
● potvrdenie o zdravotnom stave
v maďarskom/anglickom jazyku

Prijímajúca strana poskytuje
uzávierka: 17. december 2018

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● štipendium
199,16 eur/mes.

1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
● interný doktorand

L
M
B

● 7 000 HUF/mes. na ubytovanie
a zdravotnú starostlivosť

uzávierka: 17. december 2018
● maďarský jazyk alebo
iný dohodnutý jazyk
potvrdený v akceptačnom
liste

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● štipendium
298,74 eur/mes.

● ubytovanie na internáte
za úhradu

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Oprávnený
uchádzač

L
M
B

Podmienky v čase podávania
žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR
hradí

5- až 20-dňový krátkodobý pobyt
● vysokoškolský
učiteľ
● vedecký
pracovník

● pozývací list
● maďarský alebo iný dohodnutý
jazyk
● potvrdenie o zdravotnom stave
v maďarskom/anglickom jazyku

uzávierka: 17. december 2018
● maďarský jazyk alebo
iný dohodnutý jazyk
potvrdený v pozývacom
liste

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● pozývací list
● maďarský alebo iný dohodnutý
jazyk
● potvrdenie o zdravotnom stave
v maďarskom/anglickom jazyku

uzávierka: 17. december 2018
● maďarský jazyk alebo
iný dohodnutý jazyk
potvrdený v pozývacom
liste

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne)

I

● študent 1. stupňa
VŠ
● študent 2. stupňa
VŠ
● doktorand
● vysokoškolský
učiteľ
● iné

● potvrdenie o znalosti
maďarského jazyka;
uchádzači o jazykový kurz
v anglickom jazyku potvrdenie
o úrovni anglického jazyka
● potvrdenie o zdravotnom stave
v maďarskom/anglickom jazyku

● mesačné štipendium
uchádzači bez PhD titulu:
do 15 dní 75 000 HUF,
nad 15 dní 150 000 HUF
postdoktorandi:
do 15 dní 100 000 HUF,
nad 15 dní 200 000 HUF

1- až 3-mesačný výskumný pobyt
● vysokoškolský
učiteľ
● vedecký
pracovník

Prijímajúca strana poskytuje

● mesačné štipendium
uchádzači bez PhD titulu:
80 000 HUF,
postdoktorandi: 120 000 HUF
● príspevok na ubytovanie
uchádzači bez PhD titulu:
70 000 HUF,
postdoktorandi: 80 000 HUF
uzávierka: 17. december 2018

● jazykové kurzy sa konajú

spravidla v:
Budapešti

ww.summeruniversity.hu,
Debrecíne

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● účastnícky poplatok (náklady
na štúdium, exkurzie
a ubytovanie)
● strava

www.nyariegyetem.hu,
Pécsi

www.isc.feek.pte.hu,
Szegede

www.arts.u-szeged/
hungarianstudies
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Medzinárodný vyšehradský fond
 Vyšehradský štipendijný program – pozri stranu 112
uzávierka: 15. marec (každoročne)
 Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov V4
- Visual & Sound Arts, uzávierka: 15. október
- Performing Arts, uzávierka: 15. október
- Visegrad Literary Residency Program, uzávierka: 30. november
 Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives (Budapešť)
uzávierka: 25. júl a 15. november, bližšie informácie:
https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/;
www.osaarchivum.org
V spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka Medzinárodný
vyšehradský fond 12 dvojmesačných štipendií ročne (výška štipendia
je 2 000 eur) pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov.
Prioritné témy sú vyhlasované každý rok.

Zaujímavé webové stránky
www.nefmi.gov.hu – ministerstvo národných zdrojov, do
ktorého kompetencie patrí aj školstvo; informácie o systéme
VŠ vzdelávania
http://tka.hu/ – Verejná nadácia Tempus, ktorá
administruje maďarské vládne štipendiá
www.campushungary.hu – centrálna kancelária pre
štúdium v Maďarsku
www.studyinhungary.hu – informačný portál pre
zahraničných študentov (v angličtine)
http://hirmagazin.sulinet.hu/hu – školský portál
www.felvi.hu – informácie o prijímaní študentov, zoznam
študijných programov v cudzích jazykoch
www.mfa.gov.hu – ministerstvo zahraničných vecí
www.balassiintezet.hu – Inštitút Balassi Bálinta, ktorý
poskytuje štipendiá na ročné jazykové kurzy
www.euraxess.hu – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov
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 Verejná nadácia Tempus, bližšie informácie: http://tka.hu/ (žiadosti sa podávajú na www.scholarship.hu);
 Štipendiá na celé bakalárske a magisterské štúdium, uzávierka: spravidla v januári/februári
Podmienkou je plynulá znalosť maďarčiny. Štipendium je podmienené následným prijatím na štúdium na univerzite, kde sa nevyžaduje
školné.
 Štipendiá na čiastočné alebo celé doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v januári/februári
Určené pre absolventov VŠ a doktorandov všetkých vedných odborov. Podmienkou je plynulá znalosť maďarčiny. Štipendium je
podmienené následným prijatím na doktorandské štúdium na univerzite, kde sa nevyžaduje školné. Trvanie podpory je 36 mesiacov.

I

Na ďalšie štipendiá, ktoré administruje nadácia Tempus, sa prihlasuje prostredníctvom SAIA.

 Krajanské štipendiá Úradu zahraničných Maďarov, uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.szakc.sk
Štipendiá pre občanov Slovenskej republiky maďarskej národnosti administruje Združenie za spoločné ciele – Szövetség a Közös Célokért.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov, uzávierka: priebežne, bližšie informácie: www.forditohaz.hu
Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyt v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. Rada nadácie sa
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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.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

MALAJZIA
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Malajzijské medzinárodné štipendium MIS na celé postgraduálne
a postdoktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:
www.mohe.gov.my/penajaan/antarabangsa/mis

Program malajzijskej vlády Malaysia International Scholarship (MIS) poskytuje
cudzincom štipendiá na celé postgraduálne a postdoktorandské štúdium v Malajzii.
Štipendium je určené absolventom 1. stupňa VŠ a študentom 2. stupňa VŠ
(na postgraduálne štúdium) do veku 40 rokov, a absolventom 3. stupňa VŠ do veku
45 rokov, s výbornou znalosťou anglického jazyka (doloženie jazykového certifikátu
TOEFL alebo IELTS podmienkou). Vyžaduje sa akceptačný list.

Zaujímavé webové stránky
www.moe.gov.my – ministerstvo školstva, zoznam
vysokoškolských inštitúcií
www.educationmalaysia.gov.my – portál
o štúdiu v Malajzii, informácie o prijímacom konaní
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/
asean – portál pre európskych výskumníkov
dlhodobo pôsobiacich v krajinách ASEAN (Association
of Southeast Asian Nations) a výskumníkov z tejto
oblasti so záujmom o výskum v Európe

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

MEXIKO
 Štipendiá mexickej vlády (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Podmienky v čase
podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

Poznámky

1- až 12-mesačný postgraduálny alebo postdoktorandský výskumný pobyt
● doktorand
● vedecký pracovník
● pedagogický pracovník VŠ

● španielsky jazyk
● akceptačný list

● zoznam škôl, na ktorých je možné
realizovať pobyt, je súčasťou
výzvy

celé magisterské štúdium
● absolvent 1. stupňa VŠ

• španielsky jazyk
• akceptačný list

● zoznam škôl, na ktorých je možné
realizovať pobyt, je súčasťou
výzvy

● školné
● štipendium 12 066 pesos
● vnútroštátne cestovné z Mexico City
do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu
● školné
● štipendium 9 605 pesos
● vnútroštátne cestovné z Mexico City
do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu
uzávierka: spravidla v júli

• španielsky jazyk
• akceptačný list

● zoznam škôl, na ktorých je možné
realizovať pobyt, je súčasťou
výzvy

● školné
● štipendium 12 066 pesos
● vnútroštátne cestovné z Mexico City
do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

● zoznam škôl, na ktorých je možné
realizovať pobyt, je súčasťou
výzvy

● školné
● štipendium 9 605 pesos
● vnútroštátne cestovné z Mexico City
do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

3- až 6-mesačný študijný pobyt
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

uzávierka: spravidla v júli
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uzávierka: spravidla v júli

celé doktorandské štúdium
● absolvent 2. stupňa VŠ

Prijímajúca strana poskytuje

• španielsky jazyk
• akceptačný list

uzávierka: spravidla v júli

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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I

Podmienky v čase
podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač
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Poznámky

ročný špecializačný pobyt
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand

uzávierka: spravidla v júli
• španielsky jazyk
• akceptačný list

● zoznam škôl, na ktorých je možné
realizovať pobyt,je súčasťou
výzvy

● školné
● štipendium 9 605 pesos
● vnútroštátne cestovné z Mexico City
do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

● zoznam škôl, na ktorých je možné
realizovať pobyt, je súčasťou
výzvy

● školné
● štipendium 12 066 pesos
● vnútroštátne cestovné z Mexico City
do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie od 3. mesiaca pobytu

3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny
● študent 2. stupňa VŠ
● absolvent VŠ

Prijímajúca strana poskytuje

• španielsky jazyk
• akceptačný list

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14
uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

uzávierka: spravidla v júli

Zaujímavé webové stránky
www.sep.gob.mx – ministerstvo školstva
https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/que-es-lacooperacion-internacional-para-el-desarrollo-29339 – informácie
o štipendiách pre cudzincov
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/brazil – portál pre
európskych výskumníkov dlhodobo pôsobiacich v krajinách Latinskej Ameriky
a Karibiku a výskumníkov z tejto oblasti so záujmom o výskum v Európe
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

MOLDAVSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky
v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Oprávnený
uchádzač

Podmienky v čase podávania
žiadosti

MŠVVaŠ SR hradí

Prijímajúca strana poskytuje

3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● znalosť moldavského alebo
anglického jazyka

uzávierka: 5. február 2019
● v prípade potreby príplatok
k štipendiu
● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● štipendium podľa vnútroštátnych predpisov
● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie a stravovanie za rovnakých
podmienok ako pre domácich študentov

5- až 10-mesačný študijný pobyt
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● znalosť moldavského alebo
anglického jazyka
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uzávierka: 5. február 2019
● v prípade potreby príplatok
k štipendiu
● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský štipendijný
program – pozri stranu 112

● štipendium podľa vnútroštátnych predpisov
● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie a stravovanie za rovnakých
podmienok ako pre domácich študentov

Zaujímavé webové stránky
www.edu.gov.md – ministerstvo školstva
www.euraxess.md – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov
www.erasmusplus.md – Národná kancelária programu
Erasmus+

uzávierka: 15. marec (každoročne)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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NEMECKO
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 Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line
na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de)
Podmienky v čase
podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

Poznámky

DAAD poskytuje

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ
postgraduálne štúdium pre absolventov VŠ (Aufbau- alebo Masterstudium) (10 – 24 mesiacov)
● študent 1. stupňa VŠ
(v poslednom ročníku)
● absolvent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● absolvent 2. stupňa VŠ

● nemecký a/alebo
anglický jazyk

● ponuka kurzov na Aufbau- a Masterstudium:

www.hochschulkompass.de,
www.daad.de

● v čase uchádzania sa o štipendium sa nesmie
uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie ako
15 mesiacov
● program nie je pre doktorandov
● súčasťou výberu je osobný pohovor
s vybranými uchádzačmi

ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou (4 mesiace)
● absolvent 1. stupňa VŠ
● absolvent 2. stupňa VŠ

● nemecký jazyk,
● skúsenosti s učením
nemčiny na škole

● opätovné získanie štipendia nie je možné
● štipendista sa pred nástupom na pobyt
nesmie zdržiavať v Nemecku dlhšie ako
15 mesiacov

uzávierka: 15. november
● 850 eur/mes.
● príplatok k poisteniu
● paušál na cestovné
● príplatok na študijný materiál

uzávierka: 28. september
● 750 – 1 000 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu

ŠTIPENDIÁ NA LETNÉ KURZY

I

letný jazykový kurz

uzávierka: 1. december

● študent 1. stupňa VŠ
(ukončené minimálne
2 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ
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● nemecký jazyk
(minimálne na úrovni
A2)

● 950 eur
● 250 eur príplatok na cestovné

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ
krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 – 6 mesiacov)
uzávierka: 15. november a 30. apríl
● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● akceptačný list
● nemecký a/alebo
anglický jazyk

● štipendista sa pred nástupom na pobyt
nesmie zdržiavať v Nemecku dlhšie ako
15 mesiacov
● mladí vedeckí pracovníci v čase uchádzania sa
o štipendium ukončené doktorandské štúdium
maximálne pred 4 rokmi

● 850 – 1 200 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu

dlhodobé výskumné pobyty pre doktorandov (7 – 10 mesiacov)
● doktorand

● akceptačný list
● nemecký a/alebo
anglický jazyk

● štipendista sa pred nástupom na pobyt
nesmie zdržiavať v Nemecku dlhšie ako
15 mesiacov

výskumné pobyty (1 – 3 mesiace)
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● pozývací list
● nemecký a/alebo
anglický jazyk
● pozývací list
● nemecký a/alebo
anglický jazyk

●
●
●
●

850 – 1 200 eur/mes.
cestovné
príplatok k poisteniu
príplatok na študijný materiál
a výskum
● prípadne príplatok na nájomné
a rodinu
uzávierka: 15. november a 30. apríl

● opätovné udelenie štipendia je možné
najskôr po 3 rokoch

výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)
● bývalý štipendista po
3 rokoch od absolvovania
6-mesačného
štipendijného pobytu

uzávierka: 15. november
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● opätovné udelenie štipendia je možné
najskôr po 3 rokoch

● 2 000 – 2 150 eur/mes.

uzávierka: 15. november a 30. apríl
● 2 000 – 2 150 eur/mes.

I

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 DAAD – Nemecká akademická výmenná služba
 Umelecké štipendiá, uzávierka: 30. september (architekti),
15. október (hudobníci), 31. október (umelci: herectvo)
a 30. november (umelci: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna
komunikácia a film) na adrese DAAD a zároveň on-line na
www.funding-guide.de, bližšie informácie: www.saia.sk
a www.daad.de
Ročný študijný pobyt pre absolventov umeleckých odborov
a architektúry, uchádzať sa môžu študenti posledného ročníka alebo
absolventi VŠ odborov výtvarné umenie, dizajn, film, hudba
a architektúra. DAAD hradí 850 eur/mes., cestovné, príplatok
k poisteniu.
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 Odborné exkurzie (7 – 12 dní), uzávierka: 1. február, 1. máj,
1. november, bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
Odborné exkurzie sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené
minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb pod vedením
vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ
na www.daad.de.

Zaujímavé webové stránky
www.bmbf.de – spolkové ministerstvo vedy a vzdelávania
www.daad.de – DAAD, informácie o štipendiách a možnostiach
štúdia v Nemecku, ako aj ďalších krajinách sveta, vyhľadávač
študijných programov
www.stiftungen.org – databáza nemeckých štipendií
www.study-in.de – portál o vzdelávaní v Nemecku
www.hochschulkompass.de – možnosť vyhľadávania
študijných odborov na nemeckých vysokých školách
www.hrk.de – Rektorská konferencia
www.stifterverband.org – informácie o nadáciách na podporu
vedy a výskumu
www.dfg.de – Nemecká spoločnosť pre výskum
www.studienwahl.de – informácie o študijných programoch
www.euraxess.de – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov
www.research-in-germany.org – výskum v Nemecku

 Študentské praxe (7 – 12 dní) pre skupiny študentov VŠ od 10 do 15 osôb pod vedením učiteľa VŠ, uzávierka: 1. február, 1. máj,
1. november, bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
Študenti musia mať ukončené minimálne 3 semestre. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ na www.daad.de. DAAD hradí 50
eur na osobu na deň a poistenie.
 Program podpory výmeny osôb pracujúcich na spoločnom projekte (PPP) medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu
a športu SR, SAV a DAAD, uzávierka: 30. jún, bližšie informácie: www.minedu.sk, www.oms.sav.sk
Mobilita v rámci PPP (Programm des Projektbezogenen Personenaustauschs) sa týka výlučne riešenia slovensko-nemeckých
projektov schválených pre nasledujúce dvojročné obdobie. Nemeckí riešitelia podávajú projekty na DAAD (Bonn), slovenskí na Odbor
medzinárodnej spolupráce SAV alebo MŠVVaŠ SR. Podmienkou úspešnosti projektu je aj účasť mladých vedeckých pracovníkov,
doktorandov, aktuálna medzinárodne významná téma. Projekt nesmie byť financovaný z iných zdrojov.

I

 Berlínsky program pre umelcov, uzávierka: spravidla v decembri, bližšie informácie: www.berliner-kuenstlerprogramm.de

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 dostanú štipendium na pokrytie životných nákladov a budú mať zabezpečené
ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 KAAD (Katolícka akademická zahraničná služba) – študijné a výskumné pobyty
uzávierka: 15. január a 30. jún (každoročne), bližšie informácie: www.kaad.de

Štipendijná organizácia katolíckej cirkvi v SRN ponúka pre katolíkov z východnej a juhovýchodnej Európy štipendiá pre študentské a vedecké
pobyty. O štipendium sa môžu uchádzať študenti (po skončení šiesteho semestra na vysokej škole) na jednosemestrálny študijný pobyt, ktorý
má slúžiť predovšetkým na zbieranie materiálov na vypracovanie magisterskej, resp. diplomovej práce. Uchádzať sa môžu aj mladí vedeckí
pracovníci, ktorí pracujú na svojej habilitačnej práci alebo si rozširujú a prehlbujú svoj vedecký rozhľad po ukončení skúšok, na jeden až
dvojročný vzdelávací pobyt, príp. nadstavbové štúdium. V odôvodnených výnimočných prípadoch môže byť tiež pobyt predĺžený na 3 roky.
Vysokoškolskí učitelia sa môžu uchádzať o štipendium na krátkodobý (max. 6 mesiacov) výskumný pobyt.

 Medzinárodné stáže v parlamente, uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.bundestag.de/ips;
https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowakei/245054

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

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.

 Copernicus – študijné štipendiá pre študentov spoločenských vedných disciplín, uzávierka: spravidla 1. septembra
a 1. marca, bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

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

 Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny, uzávierka: 1. február, 1. jún

II

a 1. október, bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

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.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Nadácia Friedricha Eberta – študijné a výskumné pobyty, bližšie informácie: www.fes.de
Friedrich Ebert Stiftung poskytuje štipendiá nemeckým a zahraničným študentom a mladým vedeckým pracovníkom (absolventom vysokých
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škôl), ktorí sú prijatí na štúdium na nemeckej štátnej alebo štátom akreditovanej univerzite. Nadácia poskytuje aj čiastkové štipendiá pre
absolventov zahraničných vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov.

 Nadácia Fritza a Helgy Exnerových, uzávierka: spravidla koncom apríla, augusta a decembra, bližšie informácie:
www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti ekonomických,
humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku. Výskum štipendistu musí byť
zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy.

 Nadácia Alexandra von Humboldta – výskumné pobyty pre postdoktorandov a špičkových vedeckých pracovníkov,
bližšie informácie: www.humboldt-foundation.de

Alexander von Humboldt Stiftung poskytuje výskumné štipendiá vo všetkých vedných odboroch. Uprednostňujú sa uchádzači z pracovísk
základného výskumu ako zdroja poznania.

 Nadácia Friedricha Naumanna – študijné a výskumné pobyty, bližšie informácie: https://www.freiheit.org/stipendien
Friedrich Naumann Stiftung podporuje nadaných nemeckých a zahraničných študentov, absolventov a doktorandov na vysokých školách

v Nemecku. Pri výbere sú uprednostnené ženy, študenti, absolventi a doktorandi prírodných a technických vied a uchádzači z vyšších odborných
škôl. Nadácia nepodporuje doktorandov v odbore medicína a stomatológia a postdoktorandov.

 Nadácia Hannsa Seidela – štipendiá pre študentov a doktorandov zapísaných na nemeckých vysokých školách,
bližšie informácie: www.hss.de/stipendium.html

Hanns Seidel Stiftung podporuje nadaných nemeckých a zahraničných študentov a doktorandov všetkých vedných disciplín, ktorí sú riadne
zapísaní na vysokých školách v Nemecku.

 Nadácia Fritza Thyssena – výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov,
bližšie informácie: www.fritz-thyssen-stiftung.de

I

Fritz Thyssen Stiftung podporuje mladých vedeckých pracovníkov na vysokých školách a výskumných ústavoch bezprostredne po získaní PhD.
Uzávierka prihlášok je priebežne na adrese nadácie.
 Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum, uzávierka: 31. január a 31. júl (každoročne), bližšie informácie:
www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215

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.
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE, uzávierka: spravidla v auguste, bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie (Deutsche
Bundesstiftung Umwelt – www.dbu.de/stipendien_international). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa)

so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až 12-mesačné pobyty na odborných pracoviskách
(vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne organizácie, úrady a pod.); začína sa 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.

 Štipendiá Bayerových nadácií pre študentov a mladých výskumníkov, uzávierka: spravidla v júli, bližšie informácie:
www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx

Bayerove nadácie ponúkajú v rámci projektu Sciences for a better Life štipendiá na štúdium, výskum a prax študentom a mladým výskumníkom
z oblasti prírodných a lekárskych vied, ktorí nemajú viac ako dva roky pracovných skúseností.
 Štipendium Otta Bayera je určené študentom a mladým odborníkom v oblastiach biológia a molekulárna biológia, biochemické
inžinierstvo a bioinformatika, chémia, biochémia a farmácia.
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 Štipendium Carla Duisberga podporuje študentov a mladých odborníkov v oblastiach humánna a veterinárna medicína, lekárske vedy,
verejné zdravie a ekonomika zdravia.
 Štipendium Jeffa Schella je určené uchádzačom z oblasti poľnohospodárskych vied, agronómie, biotechnológie a environmentálnych
vied.
 Štipendium Kurta Hansena je určené študentom učiteľstva biológie a chémie (do úrovne magisterského štúdia) na študijné projekty,
stáže, letné a postgraduálne kurzy.
 Štipendium Hermanna Strengera je určené študentom a mladým odborníkom neakademických povolaní na projekty, stáže, doplnkové
kurzy.

 Štipendijný program Knižnice kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli, uzávierka: 31. január 2019, bližšie informácie:
www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html

Herzog August Bibliothek ponúka postdoktorandské štipendiá na 6- až 10-mesačný výskumný pobyt a štipendiá na krátkodobé 1- až 3-mesačné
výskumné pobyty zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov.

 Medzinárodná knižnica pre mládež v Mníchove – výskumné štipendiá, uzávierka: spravidla v septembri, bližšie informácie:
www.ijb.de/stipendien.html

I

Cieľom štipendijného programu Medzinárodnej knižnice pre mládež (Internationale Jugendbibliothek) v Mníchove je podporovať výskum
v oblasti literatúry pre deti a mládež a umožniť výmenu vedeckých pracovníkov. Podporované sú 6-týždňové až 3-mesačné pobyty. V žiadosti
o štipendium je potrebné uviesť relevantnosť vybranej témy a odôvodniť nevyhnutnosť pobytu. Prioritne sú podporované pobyty vedeckých
pracovníkov. Vyžaduje sa dobrá znalosť nemeckého a/alebo anglického jazyka.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Univerzita vo Würzburgu – štipendiá na študijné pobyty, uzávierka: spravidla 1. decembra, bližšie informácie:
www.studienboerse.germanistik.uni-wuerzburg.de

Gemeinnützige Hermann-Niermann-Stiftung v spolupráci s Inštitútom pre nemeckú filológiu Univerzity vo Würzburgu ponúka štipendiá pre
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kvalifikovaných germanistov v týchto kategóriách:
1. Krátkodobé pobyty pre študentov germanistiky na vypracovanie diplomovej práce.
2. Ročné pobyty s cieľom získania vysokej úrovne jazykových schopností, napr. pre budúcich učiteľov nemeckého jazyka na školách pre
nemecké menšiny a pod.
3. Ročné alebo dvojročné postgraduálne pobyty (Aufbaustudium) pre vynikajúcich absolventov germanistiky. V prípade, že na Univerzite
vo Würzburgu neexistuje postgraduálne štúdium v špecializácií uchádzača, je možné podporiť aj pobyt na inej univerzite.
4. Doktorandské štúdium:
a. pre doktorandov germanistiky na slovenskej univerzite,
b. pre záujemcov o získanie doktorandského titulu na univerzite vo Würzburgu.
5. Habilitácia pre mladých vysokoškolských učiteľov germanistky.
Štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho predĺžiť.

 Univerzita v Bonne – štipendium na celé magisterské štúdium, uzávierka: spravidla 30. apríla, bližšie informácie:
www.ecumenical-studies.de/

Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity Bonn ponúka plné a čiastkové štipendium na
magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie. Po úspešnom absolvovaní ročného magisterského štúdia študent získa titul Master of
the Arts (MA).

 Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium, uzávierka: 31. marec 2019, bližšie informácie:
www.hector-fellow-academy.de; https://www.hector-fellow-academy.de/promotion/bewerbung.html

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti prírodných a technických
vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú podporu na tri roky a zároveň 15 000 EUR ročne
na ostatné výdavky.

I

 Európske prekladateľské centrum, bližšie informácie: www.euk-straelen.de
Europäisches Übersetzer-Kollegium v Straelene bolo založené pod patronátom Heinricha Bölla a Samuela Becketta, nositeľov Nobelovej ceny za

literatúru. O štipendijný pobyt sa môžu uchádzať prekladatelia umeleckej literatúry. Hlavnou podmienkou udelenia štipendia sú dva publikované
knižné preklady a vydavateľská zmluva na prekladané dielo.
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Artists Unlimited: Umelecké rezidencie, uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie: www.artists-unlimited.de/1985/stipendium/
Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gastkünstlerstipendien) na rezidenčný pobyt v Bielefelde.
Združenie tu v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa k dispozícii ateliér (40 m2),
byt a mesačný grant 570 eur. Štipendium nepokrýva cestovné náklady. Rezident musí usporiadať výstavu v Galérii Artists Unlimited.

 Inštitút Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá v Berlíne – výskumné granty na výskum v knižnici inštitútu,
uzávierka: 31. máj a 31. október (každoročne), bližšie informácie: www.jfki.fu-berlin.de/en/library/researchgrant/index.html

Výskumné granty 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. 4- až 6-týždňový pobyt 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).

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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NOVÝ ZÉLAND
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Univerzita v Otagu – štipendium na doktorandské štúdium,

uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: www.otago.ac.nz/study/
scholarships/database/search/otago665476.html
Univerzita v Otagu poskytuje štipendium na doktorandské štúdium
v interdisciplinárnom odbore BEATS (Buid Environmental and Active Trasport
to School).

Zaujímavé webové stránky
www.education.govt.nz – ministerstvo školstva a výskumu
www.universitiesnz.ac.nz – Universities New Zealand
– Te Pōkai Tara – spoločný portál ôsmich novozélandských
univerzít, informácie o štúdiu a štipendiách
www.studyingnewzealand.com – štúdium na Novom
Zélande

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

I
Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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NÓRSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14
uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
uzávierka: 1. február 2019, bližšie informácie:
www.uio.no/english/studies/summerschool/

Občania Európskej únie sa môžu uchádzať o čiastkové
štipendiá na bakalárske a magisterské kurzy, ktoré sa
uskutočnia v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS,
International Summer School) Univerzity v Oslo.
Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť anglického jazyka
(potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS).

 Medzinárodné Ibsenove štipendiá, uzávierka:

Zaujímavé webové stránky
www.regjeringen.no/nn/dep/kd – ministerstvo školstva a výskumu
www.study-norway.net – stránka o štúdiu v Nórsku
www.studyinnorway.no – stránka o štúdiu v Nórsku
www.samordnaopptak.no/info – portál agentúry NUCAS, informácie
o prihlasovaní na nórske vysoké školy
www.siu.no – Nórske centrum pre medzinárodnú univerzitnú spoluprácu
www.nokut.no – nórsky ENIC-NARIC, uznávanie dokladov o vzdelaní
www.forskningsradet.no – Nórska rada pre výskum
www.euraxess.no – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov
www.knn.no – Národné akademické informačné centrum
www.udi.no – Nórsky imigračný úrad, informácie o pobyte v Nórsku,
o registrácii pobytu
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1. apríl 2019, bližšie informácie:
www.internationalibsenaward.com/about/

Nórska vláda ponúka jednotlivcom a organizáciám (umeleckým, kultúrnym) štipendiá na realizáciu projektov, týkajúcich sa nórskeho dramatika
Henrika Ibsena.

 Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách, uzávierka: 1. apríl 2019, bližšie informácie:
www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

Semestrálne granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom magisterského a doktorandského štúdia, ktorí na
univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac
a maximálne 3 mesiace.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

POĽSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania žiadosti

MŠVVaŠ SR hradí

semestrálny študijný pobyt – polonistika
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● študent polonistiky, slovakistiky, slavistiky
● vyplnená prihláška Úradu pre uznávanie
vzdelávania a medzinárodné výmenné pobyty

uzávierka: 19. február 2019
● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť
● štipendium 200 USD/mes.

semestrálny študijný pobyt – iné odbory
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk
● vyplnená prihláška Úradu pre uznávanie
vzdelávania a medzinárodné výmenné pobyty
● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk
uvedený v akceptačnom liste
● vyplnená prihláška Úradu pre uznávanie
vzdelávania a medzinárodné výmenné pobyty

● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť
● štipendium 200 USD/mes.

● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk
uvedený v akceptačnom liste
● vyplnená prihláška Úradu pre uznávanie
vzdelávania a medzinárodné výmenné pobyty

● bezplatné štúdium,
● ubytovanie a stravovanie
za úhradu
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uzávierka: 19. február 2019
● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť
● štipendium 210 – 240 USD/
mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie
a stravovanie za úhradu

● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť
● štipendium 250 USD/mes.

● bezplatné štúdium, ubytovanie
a stravovanie za úhradu

1- až 10-mesačný výskumný pobyt
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● bezplatné štúdium, ubytovanie
a stravovanie za úhradu
uzávierka: 19. február 2019

1- až 3-mesačný výskumný pobyt
● doktorand

Prijímajúca strana poskytuje

uzávierka: 19. február 2019

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Oprávnený uchádzač
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Podmienky v čase podávania žiadosti

MŠVVaŠ SR hradí

letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne)
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

● základná znalosť poľského jazyka
● prednosť majú slovakisti a polonisti

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Medzinárodný vyšehradský fond
 Vyšehradský štipendijný program – pozri stranu 112
uzávierka: 15. marec (každoročne)
 Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov V4
- Visual & Sound Arts, uzávierka: 15. október
- Performing Arts, uzávierka: 15. október
- Visegrad Literary Residency Program, uzávierka: 30. november

Prijímajúca strana poskytuje
uzávierka: 19. február 2019

● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť

● náklady na letný kurz
● ubytovanie, stravovanie
a vreckové podľa
vnútroštátnych predpisov

Zaujímavé webové stránky
www.men.gov.pl – ministerstvo národného vzdelávania
https://nawa.gov.pl/en – Národná agentúra pre akademické
výmenné pobyty
www.go-poland.pl – portál pre zahraničných záujemcov
o štúdium v Poľsku
www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií
a jazykových škôl
www.studyinpoland.pl – portál o štúdiu v Poľsku
www.euraxess.pl – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

 Štipendijný program Thesaurus Poloniae, uzávierka: spravidla január/február a jún/júl, bližšie informácie:
http://mck.krakow.pl/thesaurus-poloniae

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

I

 College of Europe – 10-mesačné postgraduálne štúdium, uzávierka: 16. január 2019, bližšie informácie:
www.coleurope.eu

O postgraduálne štúdium na College of Europe v oblasti európskych štúdií, medzinárodných vzťahov, histórie, ekonómie, európskeho práva
a verejnej správy sa môžu uchádzať študenti posledného ročníka 2. stupňa VŠ a absolventi 2. stupňa VŠ štúdia do 30 rokov, ktorí ovládajú
anglický a francúzsky jazyk. College of Europe sídli v belgických Brugách a poľskom Natoline. Prijatie na štúdium nie je automaticky spojené
s pridelením štipendia, ktoré majú možnosť získať vynikajúci študenti.

80

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Nadácia Krzysztofa Skubiszewského – štipendiá a granty pre končiacich doktorandov a výskumných pracovníkov,
uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie: www.skubi.net

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego ponúka štipendium na ročnú stáž a grant na dvojmesačnú stáž na Varšavskej
univerzite alebo inej poľskej univerzite so zameraním na právo, politické vedy a súčasnú históriu.
 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

PORTUGALSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Štipendiá portugalskej vlády, uzávierka: spravidla v auguste/
septembri, bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt

Štipendiá sú zamerané na štúdium a výskum portugalského jazyka a kultúry,
od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka. Udeľované sú
štipendiá:
● štipendiá na 1-mesačný letný kurz portugalského jazyka
a kultúry a na 8-mesačný študijný pobyt v oblasti portugalského
jazyka a kultúry pre študentov,
● program Fernãa Mendesa Pintu pre študentov na podporu výskumu
a vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry (max. 12 mesiacov),
● výskumný program – štipendiá pre pedagogických alebo vedeckých
pracovníkov na špecializované štúdiá v oblasti portugalského jazyka
a kultúry,

Zaujímavé webové stránky
www.dges.mctes.pt/DGES/ – ministerstvo vedy,
technológií a vysokoškolského vzdelávania
www.studyinportugal.edu.pt – portál Štúdium
v Portugalsku
www.instituto-camoes.pt – Inštitút Camões, štipendiá pre
cudzincov, prihlasovanie sa na štipendiá
www.portugal.sk – Portugalský inštitút; informácie
o kurzoch portugalčiny, informácie o Portugalsku
www.universia.pt – portál o portugalských univerzitách
http://caple.letras.ulisboa.pt/ – informácie
o certifikátoch z portugalského jazyka
www.euraxess.pt – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov
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● program Pessoa na projekty odbornej prípravy a výskumu v oblasti portugalského jazyka a kultúry pre vedúcich katedier
portugalského jazyka alebo portugalských štúdií,
● program Vieira pre portugalčinárov – prekladateľov alebo tlmočníkov.

I

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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RAKÚSKO
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 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní (www.aktion.saia.sk; uzávierka žiadostí on-line na www.scholarships.at)
Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania žiadosti

štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace)
● študent 2. stupňa VŠ

● uchádzač musí mať stanovenú tému diplomovej práce
● akceptačný list od vysokoškolského učiteľa z Rakúska
● dve odporúčania

štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov)
● doktorand

● akceptačný list
● dve odporúčania (z toho jedno od školiteľa)

štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov)
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● vysokokvalifikovaný postdoktorand s titulom PhD. (alebo ekvivalent),
bez habilitácie, od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac ako 10 rokov
● pozývací list
● zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú činnosť

AKCIA hradí
uzávierka: 15. marec, 15. október
● mesačné štipendium max. 800 eur
● štipendista je oslobodený od poplatkov
za štúdium
uzávierka: 15. marec, 15. október
● mesačné štipendium max. 1 050 eur
● štipendista je oslobodený od poplatkov
za štúdium
uzávierka: 15. marec, 15. október
● mesačné štipendium max. 1 400 eur

štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník
● doktorand

● pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie

uzávierka: priebežne
● štipendium 90 eur/deň

štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)

I

● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
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● odporúčanie od vysokoškolského učiteľa vítané (v prípade
doktoranda od školiteľa)
● v roku 2019 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi
zo spoločenskovedných odborov

uzávierka: 15. marec
● štipendium 345 eur
● náklady na letný kurz
● ubytovanie

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

PROJEKTY (uzávierka žiadostí on-line na www.scholarships.at)
Oblasti podpory

Ciele

I. Cielená projektová podpora Akcie

uzávierka: 15. október

Podporované oblasti:
● organizácia rakúsko-slovenských školení,
● organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových kurzov,
● doktoráty pod dvojitým vedením, trvanie projektu max. 36 mesiacov, podpora max. 20 000 EUR na rok
II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie

uzávierka: 15. marec, 15. máj, 15. október

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
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk
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 CEEPUS – pozri stranu 18

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie,
vedu a výskum (uzávierka on-line na www.scholarships.at)
 Štipendium Ernsta Macha, uzávierka: 1. február 2019,
bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých
vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia
1 – 9 mesiacov, výška štipendia 1 050 eur/mes. (v prípade
postdoktorandov 1 150 eur/mes.).
 Štipendiá Franza Werfela, uzávierka: 1. marec 2019,
bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at

Zaujímavé webové stránky
www.bmbwf.gv.at – Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu
a výskum
www.oead.at – OeAD-GmbH – Rakúska výmenná služba
www.grants.at – databáza štipendií
https://cee-you.eu/ – spoločná stránka programov, Akcia Rakúsko
– Slovensko, Česká republika, Maďarsko
https://studyinaustria.at/ – portál o štúdiu v Rakúsku
www.studyguide.at – zoznam vysokých škôl a umeleckých
vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa odborov
www.aq.ac.at – zoznam súkromných vysokých škôl
www.help.gv.at – pomocník pri vybavovaní náležitostí na pobyt
a prácu v Rakúsku (bývanie, pobyt, prihlásenie, sobáš a pod.).
www.euraxess.at – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt
s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 mesiacov, s možnosťou predĺženia
na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu má štipendista následne viacero výhod. Výška
štipendia 1 150 eur/mes. + mesačný príspevok na mobilitu 600 eur.
 Štipendiá Richarda Plaschku, uzávierka: 1. marec 2019, bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúske dejiny. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt
s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 12 mesiacov. V prípade absolvovania
minimálne 12-mesačného pobytu má štipendista viacero výhod. Výška štipendia 1 150 eur/mes. + mesačný príspevok na mobilitu
600 eur.

 Program Lise Meitnerovej (FWF) pre vedcov zo zahraničia, uzávierka: priebežne,

bližšie informácie: https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

Program 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) 12 000 eur.
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Rakúska akadémia vied
 Cena Ignáca Liebena, uzávierka: spravidla v apríli/máji, bližšie informácie: www.oeaw.ac.at/stipref;
https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-preis/
Rakúska akadémia vied každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu
biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul
PhD.) vo veku do 40 rokov (v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej
z týchto krajín: Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
 Štipendium Moritza Csákyho, uzávierka: 15. marec (každý nepárny rok), bližšie informácie:
https://stipendien.oeaw.ac.at/preise/geisteswissenschaften/moritz-csaky-stipendium/
Štipendium M. Csákyho vo výške 2 500 eur udeľuje Rakúska akadémia vied každý nepárny rok mladým vedeckým pracovníkom
s výskumnou činnosťou v oblasti humanitných vied, kultúrnych štúdií a spoločenských vied, ktorí majú významné vedecké úspechy.
Štipendium sa udeľuje na výskumný pobyt v Rakúsku. Uchádzač musí mať ukončené magisterské štúdium, vek do 40 rokov a trvalo pôsobiť
v jednej z týchto krajín: Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko,
Srbsko, Ukrajina.

 Európske fórum Alpbach – štipendiá na kongres a letnú školu, uzávierka: 29. marec 2019, bližšie informácie: www.alpbach.org
V rámci Európskeho fóra Alpbach (EFA) sa každoročne uskutočňujú letné školy so zameraním na ekonómiu a európske záležitosti. Študenti
vysokých škôl do 30 rokov a učitelia vysokých škôl do 40 rokov získavajú v prípade úspešného výberu zľavu zo školného (podrobnosti na
webovej stránke fóra). Študenti VŠ a absolventi do 30 rokov sa môžu uchádzať o štipendium na pobyt na fóre a sprievodných podujatiach.
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 Výskumné štipendiá OBSE, uzávierka: 1. máj a 1. október (každoročne), bližšie informácie:
www.oscepa.org/about-osce-pa/international-secretariat/staff/research-fellowship

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE) ponúka štipendiá pre
študentov politických vied, práva a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Dĺžka pobytu je
6 mesiacov. Štipendium je určené študentom vo veku 21 až 26 rokov, ktorí majú výborné znalosti anglického jazyka.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom národného školstva
Rumunska v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Podmienky
v čase podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

MŠVVaŠ SR hradí

5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list
● rumunský alebo anglický
jazyk

uzávierka: 5. február 2019

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť
● príplatok ku štipendiu 150 USD mesačne

3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ

● akceptačný alebo
pozývací list
● rumunský alebo anglický
jazyk

● základy rumunského
jazyka

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14
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● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť
● príplatok ku štipendiu 153 – 166 USD
podľa ročníka doktorandského štúdia,
resp. 166 USD mesačne
(vedecko-pedagogický pracovník)

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

86

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravovanie
za rovnakých podmienok
ako pre občanov Rumunska

uzávierka: 5. február 2019
● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

● bezplatné štúdium
● ubytovanie a stravovanie
za rovnakých podmienok
ako pre občanov Rumunska
uzávierka: 5. február 2019

letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ

Prijímajúca strana
poskytuje

● náklady spojené s kurzom
vrátane cestovného
v Rumunsku
● stravu, ubytovanie

Zaujímavé webové stránky
www.edu.ro – ministerstvo národného školstva a výskumu
www.studyinromania.gov.ro – informácie o štúdiu
v Rumunsku, zoznam vysokých škôl, vyhľadávanie programov
www.cnred.edu.ro – informácie o uznávaní dokladov o vzdelaní
www.euraxess.gov.ro – národný portál EURAXESS
pre výskumných pracovníkov

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

RUSKÁ FEDERÁCIA
 Dohoda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Oprávnený uchádzač

Podmienky
v čase podávania žiadosti

Poznámky

5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
● študent 1. stupňa VŠ
(ukončené min.
4 semestre; rusista
2 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list
● ruský jazyk

● pre študentov ruského jazyka
akceptačný list vítaný, v iných
odboroch podmienkou
● pobyt nie je možné absolvovať
na umeleckej škole
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

2-mesačná jazyková stáž
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● študent rusistiky

● akceptačný list, resp.
pozývací list
● ruský jazyk

uzávierka: 7. február 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
150 USD/mes.

● bezplatné štúdium

uzávierka: 7. február 2019
● stáž sa uskutoční v Štátnom
inštitúte ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

1- až 10-mesačný výskumný pobyt
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

Prijímajúca strana
poskytuje

MŠVVaŠ SR hradí

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
150 USD/mes.

L
M
N
P
R

● bezplatné štúdium

uzávierka: 7. február 2019
● pobyt musí byť absolvovaný
na štátnej vysokej škole
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
153 – 166 USD/mes.

● bezplatné štúdium

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Oprávnený uchádzač
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Podmienky
v čase podávania žiadosti

MŠVVaŠ SR hradí

● kurz sa uskutoční v Štátnom
inštitúte ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve
● môžu byť uprednostnení
uchádzači z iných odborov ako
ruský jazyk a kultúra
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

● cestovné náklady
● príplatok k štipendiu
153 – 166 USD/mes.

1-mesačný letný kurz ruského jazyka
● študent 1. stupňa VŠ
(ukončené minimálne
2 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● ruský jazyk
● lekárske potvrdenie
o spôsobilosti absolvovať
kurz (v ruskom alebo
anglickom jazyku)

uzávierka: 7. február 2019

celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)
● študent SŠ
(v poslednom ročníku)
● absolvent SŠ
● študent 1. stupňa VŠ

● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

I
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● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

● bezplatný kurz

uzávierka: 7. február 2019
● súčasťou výberu je osobný
pohovor
● nie je možné uchádzať sa na
odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
150 USD/mes.

● súčasťou výberu je osobný
pohovor
● nie je možné uchádzať sa na
odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
150 USD/mes.

celé magisterské štúdium (2 roky)
● študent 1. stupňa VŠ
(v poslednom
ročníku)
● absolvent 1. stupňa
VŠ

Prijímajúca strana
poskytuje

Poznámky

● bezplatné štúdium
● štipendium
900 rubľov/mes.

uzávierka: 7. február 2019
● bezplatné štúdium
● štipendium
900 rubľov/mes.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Podmienky
v čase podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

Prijímajúca strana
poskytuje

štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie
a základné lekárstvo
uzávierka: 19. február 2019
● študent SŠ
(v poslednom ročníku)
● absolvent SŠ
● študent 1. stupňa VŠ
● absolvent 1. stupňa
VŠ

● vek do 25 rokov
● dobrá znalosť ruského
jazyka

● súčasťou výberu je osobný
pohovor
● študijné odbory a programy,
o ktoré sa možno uchádzať,
sú súčasťou výzvy
● štúdiu môže predchádzať
ročná jazyková príprava

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
150 USD/mes.

● bezplatné štúdium
● štipendium
● možnosť ubytovania
na internáte za
podmienok platných
pre ruských študentov

 Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov – MGIMO (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line
na www.granty.saia.sk)

Oprávnený
uchádzač

Podmienky
v čase podávania žiadosti

Poznámky

Prijímajúca strana
poskytuje

celé bakalárske štúdium s možnosťou predĺženia na magisterské štúdium

uzávierka: 25. apríl 2019

● študent SŠ
(v poslednom
ročníku)
● absolvent SŠ
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie
za úhradu
(150 – 180 USD/mes.)

● aktívna znalosť ruského
a anglického jazyka
● záujem o medzinárodné
vzťahy
● znalosť ďalšieho jazyka
vítaná

● uchádzať sa možno o štúdium na fakultách:
medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických
vzťahov, medzinárodnej politológie, medzinárodného práva
a medzinárodnej žurnalistiky
● súčasťou výberu je osobný pohovor
● odporučení kandidáti musia absolvovať na MGIMO testy
z ruštiny a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky
● študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt
(300 – 400 USD/mesiac vrátane ubytovania)
● odpustenie školného sa priznáva vybraným uchádzačom
na štúdium počnúc bakalárskym stupňom
● informácie o štúdiu na inštitúte: www.mgimo.ru

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk
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 UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships
Programme, uzávierka: spravidla v apríli/máji, bližšie informácie:
www.unesco.org/new/en/fellowships

Medzinárodné centrum pre udržateľný rozvoj energie (International Center
for Sustainable Energy Development – ISEDC) v Moskve, inštitúcia UNESCO

Zaujímavé webové stránky
www.minobrnauki.gov.ru – ministerstvo vedy
a vysokého školstva
https://studyinrussia.ru – informácie o štúdiu v Rusku
www.edu.ru – portál Vzdelávanie v Rusku
http://erasmusplusinrussia.ru – národná kancelária
programu Erasmus+

2. kategórie, ponúka každoročne 20 štipendií na 4-týždňový študijný pobyt v
centre. Cieľom je posilnenie inštitucionálnej a personálnej základne v oblasti
udržateľného rozvoja energie a energetiky v rozvojových a transformujúcich sa krajinách, konkrétne v študijných odboroch: 1. Energia a
trvalo udržateľný rozvoj, 2. Ekologický manažment, 3. Obnoviteľné zdroje energie, 4. Udržateľný spôsob výroby energie z obnoviteľných
zdrojov. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí a európskych záležitostí
SR.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

SINGAPUR
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Program SINGA, uzávierka: spravidla v decembri a v júni, bližšie informácie:
https://www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/SingaporeInternational-Graduate-Award-SINGA

The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka vynikajúcim

I

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.

Zaujímavé webové stránky
www.moe.gov.sg – ministerstvo školstva
www.ica.gov.sg – informácie pre cudzincov, ktorí
chcú študovať v Singapure, informácie o študentskom
preukaze
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/
asean – portál pre európskych výskumníkov dlhodobo
pôsobiacich v krajinách ASEAN (Association of
Southeast Asian Nations) a výskumníkov z tejto oblasti
so záujmom o výskum v Európe

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

90

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

SLOVINSKO
 Program 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 (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na
www.granty.saia.sk)

Podmienky
v čase podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

MŠVVaŠ SR
hradí

3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand

uzávierka: 7. február 2019

● akceptačný list
● slovinský alebo iný dohodnutý
jazyk
● vek do 26 rokov (štúdium)
alebo do 30 rokov (výskum)

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

letná škola a seminár slovinského jazyka
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● bezplatné štúdium
● ubytovanie v internáte
● štipendium 296 eur/mes.

uzávierka: 7. február 2019
● základy slovinského
jazyka

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14
uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18

Prijímajúca strana poskytuje

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● bezplatné štúdium
● bezplatné ubytovanie, stravu
● vreckové
● vnútroštátnu prepravu
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Zaujímavé webové stránky
www.mizs.gov.si/en/ – ministerstvo školstva, vedy a športu
http://studyinslovenia.si – portál o štúdiu v Slovinsku
www.cmepius.si – Centrum pre mobility a európske vzdelávacie programy
www.euraxess.si – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky a Ministerstvom
školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa
podávajú on-line na www.granty.saia.sk)

Podmienky
v čase podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

Prijímajúca strana poskytuje

3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt
● srbský jazyk alebo iný
dohodnutý jazyk
● akceptačný list

● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

uzávierka: 7. február 2019
● štipendium podľa
vnútroštátnych predpisov
– 15 000 srbských dinárov/mesiac

letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník

● základy srbského jazyka

uzávierka: 7. február 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

●
●
●
●
●

bezplatné štúdium
bezplatné ubytovanie
stravu za nižší poplatok
štipendium 10 000 srbských dinárov
nevyhnutnú lekársku starostlivosť

prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
● vysokoškolský učiteľ

● pozývací list

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 CEEPUS – pozri stranu 18
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MŠVVaŠ SR hradí

uzávierka: 15. jún, 31. október, 30. november (freemoveri)

 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský štipendijný
program – pozri stranu 116
uzávierka: 15. marec (každoročne)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

uzávierka: 7. február 2019
● bezplatné ubytovanie
v samostatných internátnych izbách
● stravné a vreckové

Zaujímavé webové stránky
www.mpn.gov.rs – ministerstvo školstva, vedy
a technologického rozvoja
www.studyinserbia.rs – portál Štúdium v Srbsku
www.euraxess.rs – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov
www.erasmusplus.rs – národná kancelária programu
Erasmus+

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

ŠPANIELSKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14
uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 Barcelona Graduate School of Economics
– štipendiá na magisterské štúdium, uzávierka:

25. júna, uprednostnení budú uchádzači, ktorí si podajú
žiadosť do 15. januára, bližšie informácie:
www.barcelonagse.eu/scholarships-financial-aid

Zaujímavé webové stránky
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www.mecd.gob.es – ministerstvo školstva
www.universia.es – informácie o štúdiu, štipendiách a i.
www.aecid.es – AECID – Španielska agentúra pre medzinárodnú spoluprácu
a rozvoj
www.studyinspain.info – informácie o štúdiu v Španielsku
www.euraxess.es – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

Barcelona Graduate School of Economics ponúka štipendiá na 9-mesačné magisterské štúdium, ktoré sú udeľované na základe vynikajúcich
študijných výsledkov. Žiadosť o štipendium je súčasťou prihlášky na magisterské štúdium.

 Nadácia „La Caixa“ – štipendiá na celé doktorandské štúdium, uzávierka: v závislosti od programov, bližšie informácie:
https://obrasociallacaixa.org/en/investigacion-y-becas/programa-de-becas-de-posgrado/en-un-vistazo

Nadácia „La Caixa“ ponúka štipendiá na celé doktorandské štúdium na španielskych univerzitách a výskumných centrách.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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ŠVAJČIARSKO
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 Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
(ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Podmienky
v čase podávania žiadosti

Oprávnený uchádzač

študijný pobyt pre umelcov/študentov umeleckého zamerania
● študent 1. stupňa VŠ
v poslednom ročníku
● absolvent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list
● vek do 35 rokov
● od udelenia bakalárskeho titulu
neuplynuli viac ako 3 roky

štipendium na doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov)
● absolvent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list
● pozývací list
● vek do 35 rokov

štipendium na výskumný pobyt (maximálne 12 mesiacov)
● doktorand
● výskumný pracovník

● vek do 35 rokov
● pozývací list

štipendium pre postdoktorandov (maximálne 12 mesiacov)

I

● vysokoškolský učiteľ
● výskumný pracovník

● od udelenia doktorandského
titulu neuplynuli viac ako 3 roky
● pozývací list

Prijímajúca strana
poskytuje

Poznámky

uzávierka: spravidla v novembri

● štipendium je možné využiť na študijné pobyty
na umeleckých školách a konzervatóriách
● cestovné náklady ani školné nie sú hradené

uzávierka: spravidla v novembri
● štipendium je možné využiť iba na študijné/
výskumné pobyty na švajčiarskych
univerzitách a technických vysokých školách
● cestovné náklady ani školné nie sú hradené

● štipendium
1 920 CHF/mes.

uzávierka: spravidla v novembri
● štipendium je možné využiť iba na študijné/
výskumné pobyty na švajčiarskych
univerzitách a technických vysokých školách
● cestovné náklady ani školné nie sú hradené

● štipendium
1 920 CHF/mes.

uzávierka: spravidla v novembri
● štipendium je možné využiť iba na študijné/
výskumné pobyty na švajčiarskych
univerzitách a technických vysokých školách
● cestovné náklady ani školné nie sú hradené

 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk
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● štipendium
1 920 CHF/mes.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

● štipendium
3 500 CHF/mes.

 Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
 The Fellowship Programme
uzávierka: 4. marec 2019, bližšie informácie:
https://careers.smartrecruiters.com/CERN/

Zaujímavé webové stránky

www.sbfi.admin.ch – Federálny úrad pre vzdelávanie, výskum
a inovácie
www.studyinginswitzerland.ch – informácie pre zahraničných
Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom
študentov o štúdiu na švajčiarskych univerzitách
vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska). www.swissuniversities.ch – portál o štúdiu vo Švajčiarsku
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej
www.switch.ch/edu/educ_orgs.html – zoznam VŠ
fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium (titul PhD.) www.agab.ch – informácie o študijných programoch
alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných
www.myscience.ch – Agentúra pre vedu a výskum
a technických vied a programovania ukončené univerzitné štúdium:
www.edk.ch – Švajčiarska konferencia ministrov školstva
kantónov
1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov,
www.snf.ch – Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy
resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní
www.swiss-schools.ch – Švajčiarska federácia súkromných škôl
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
www.euraxess.ch – národný portál EURAXESS pre výskumných
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ
pracovníkov
(inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou
predĺženia na druhý rok.

 The Doctoral Student Programme, bližšie informácie: http://careers.cern/students
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).
 Letná škola pre študentov, uzávierka: 31. január 2019, bližšie informácie: https://careers.smartrecruiters.com/CERN/summer;
http://careers.cern/students

L
M
N
P
R
S
Š

Letná škola je určená študentom v odboroch stavebné inžinierstvo, elektrika, elektromechanika, zdravie, bezpečnosť a životné prostredie,
informačné technológie, materiálové technológie, mechanika a fyzika (ukončené minimálne 3 roky denného štúdia) s dobrou znalosťou
angličtiny, znalosť francúzštiny je vítaná.
 Štipendium na výskumný pobyt po prerušení kariéry, uzávierka: 4. marec 2019, bližšie informácie:
https://careers.smartrecruiters.com/CERN/fellowships

Post Career Break Fellowship Programme je určený absolventom v odbore experimentálnej a teoretickej fyziky a absolventom

aplikovaných a počítačových vied a technických odborov, ktorí sa nevenovali výskumu za uplynulé minimálne 2 roky, a to z rodinných či
zdravotných dôvodov, a chcú sa vrátiť k budovaniu kariéry, na 6- až 36-mesačný pobyt v Ženeve. Podmienkou je magisterský alebo PhD
titul a 4- až 10-ročné skúsenosti od získania magisterského titulu. V oblasti experimentálnej a teoretickej fyziky musí mať uchádzač titul
PhD alebo byť tesne pred jeho získaním. Uchádzať sa môžu prípadne aj držitelia bakalárskeho titulu so skúsenosťami nie viac ako 4 roky.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Pracovná stáž Technical Student, uzávierka: 25. marec 2019, bližšie informácie: http://careers.cern/students;
https://careers.smartrecruiters.com/CERN/tech
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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 ukončených minimálne 18 mesiacov štúdia. Podmienkou je dobrá znalosť anglického alebo francúzskeho jazyka.
Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí sa hlásia na dlhšie pobyty.

 Univerzita v Ženeve – štipendium na celé magisterské štúdium, uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie:
www.unige.ch/sciences/Enseignements/Formations/Masters/ExcellenceMasterFellowships_en.html

Fakulta prírodných vied Univerzity v Ženeve poskytuje zahraničným študentom štipendiá na celé magisterské štúdium. Excellence Master
Fellowships sú určené vynikajúcim študentom, ktorí absolvovali bakalárske štúdium v inej krajine. Štipendium (10 000 až 15 000 CHF/ročne)
sa udeľuje najprv na jeden akademický rok. V prípade úspešného štúdia je následne predĺžené.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

ŠVÉDSKO
 Národný štipendijný program SR
– pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 Švédska rada pre výskum – výskumné štipendiá
pre postdoktorandov (pre všetky odbory),
uzávierka: podľa ponuky, bližšie informácie: www.vr.se
(vo švédčine: Forskningsfinansiering > Söka bidrag;
v angličtine: Research funding > Apply for grants

I

Vládna agentúra Vetenskapsrådet (Švédska rada pre
výskum) ponúka pre medzinárodných výskumníkov rôzne
typy grantov.

Zaujímavé webové stránky
www.regeringen.se/sveriges-regering/utbildningsdepartementet/
– ministerstvo školstva a výskumu
www.government.se/government-of-sweden/ministry-of-educationand-research/ – ministerstvo školstva a výskumu; anglická verzia
www.studyinsweden.se – informačný portál o živote a štúdiu vo Švédsku
www.uhr.se – Švédska rada pre vysokoškolské vzdelávanie (Universitets- och
högskolerådet); agentúra zodpovedná za uznávanie zahraničných kvalifikácií
www.si.se – Švédsky inštitút
www.vr.se – Švédska rada pre výskum
www.euraxess.se – národný portál EURAXESS pre výskumných pracovníkov

 Cena Pamätného fondu Olofa Palmeho, uzávierka: 10. september, bližšie informácie:
www.palmefonden.se/nominations-for-the-olof-palme-prize/

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

TAIWAN
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Taiwanský štipendijný program, uzávierka: spravidla v marci,
bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk, Taipejská reprezentačná
kancelária, Bratislava (e-mail: dumanova@taipei.dialtelecom.sk)

Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá pre občanov
Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium (maximálne 4 roky), na
magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky).

 Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka
– Huayu Enrichment Scholarship (HES), uzávierka: spravidla

v marci, bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk, Taipejská reprezentačná
kancelária, Bratislava (e-mail: dumanova@taipei.dialtelecom.sk).

Zaujímavé webové stránky
www.edu.tw – ministerstvo školstva (v čínštine)
http://english.moe.gov.tw/ – ministerstvo školstva
(v angličtine)
www.studyintaiwan.org – informácie pre zahraničných
študentov; zoznam taiwanských vysokých škôl, ktoré
prijímajú cudzincov
http://tafs.mofa.gov.tw/ – informácie o taiwanských
štipendiách
www.icdf.org.tw – Medzinárodný fond pre spoluprácu
a rozvoj
www.roc-taiwan.org/sk – Taipejská reprezentačná
kancelária v Bratislave

Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo
školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem naučiť sa mandarínsky jazyk, spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné
porozumenie medzi Taiwanom a domovskou krajinou.

 Taiwanský medzinárodný doktorandský program TIGP, uzávierka spravidla v apríli, bližšie informácie:
http://db1x.sinica.edu.tw/tigp/index.php; http://tigp.sinica.edu.tw/Scholarship.html

Taiwan International Graduate Program (TIGP) Academia Sinica umožňuje 3-ročné doktorandské štúdium so zameraním na prírodné
a technické vedy. Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské štúdium a ovládať anglický jazyk.
 Chiang Ching-kuova nadácia pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCKF), uzávierka: 15. január (každoročne),
bližšie informácie: www.cckf.org.tw/en/programs/european/DDPD

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.

 MOFA – výskumné štipendium, uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw
MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers je štipendium taiwanského ministerstva zahraničných vecí na 3- až 12-mesačné výskumné
pobyty pre zahraničných výskumníkov v oblasti sociálnych a humanitných vied so zameraním na taiwanské štúdiá.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

97

L
M
N
P
R
S
T
I

TALIANSKO
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 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

Zaujímavé webové stránky

www.istruzione.it – ministerstvo školstva,
univerzít a výskumu
www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/opportunita/ a Taliansky kultúrny inštitút
https://studyinitaly.esteri.it – informácie pre
v Bratislave, https://iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/borse_di_studio
zahraničných študentov
www.cimea.it – informačné centrum pre
Štipendiá poskytované talianskou vládou prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej
medzinárodnú mobilitu a uznávanie dokladov
práce v Taliansku a majú za cieľ podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu
a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. O štipendiá sa môžu uchádzať http://sito.cineca.it – databáza univerzít
www.esteri.it/mae/it – ministerstvo
uchádzači vo veku od 18 do 40 rokov. Ponuka býva spravidla zverejnená v apríli,
prihlasovanie je na portáli Study in Italy (https://studyinitaly.esteri.it/en/home_borse). zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce,
informácie o štipendiách a on-line prihlasovanie
V ponuke spravidla bývajú:
www.cestor.it – Centro Studi Orientamento,
- štipendiá na časť magisterského štúdia,
zoznam univerzít, možnosti štúdia,
- štipendiá na časť doktorandského štúdia,
www.crui.it – Talianska rektorská konferencia
www.euraxess.it – národný portál EURAXESS
- štipendiá na štúdium na špecializovaných školách (Scuole di Specializzazione),
pre výskumných pracovníkov
- štipendiá na výskumný pobyt v talianskych štátnych univerzitách/výskumných
pracoviskách, verejných múzeách a archívoch,

 Štipendiá talianskej vlády, uzávierka: spravidla v apríli, bližšie informácie:

- štipendiá na kurzy talianskeho jazyka pre študentov talianskeho jazyka.

T

 Nadácia Bogliasco – štipendium v oblasti humanitných vied, architektúry a umenia, uzávierka: 15. január 2019
a 15. apríl 2019, bližšie informácie: www.bfny.org/english/fellowships.cfm

Nadácia Bogliasco 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.

 Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov na Európskom univerzitnom inštitúte, uzávierka:
spravidla v októbri, bližšie informácie: www.eui.eu

I

Štipendijný program pre postdoktorandov v oblasti sociálnych vied. O štipendium sa môžu uchádzať mladí vedci a výskumníci, ktorí obhájili
v posledných 5 rokoch doktorát v ekonomických, sociálnych a politických vedách, práve alebo histórii. Štipendiá sa udeľujú na 12 alebo
24 mesiacov, počas ktorých sa štipendista na Európskom univerzitnom inštitúte (EUI) vo Florencii venuje príprave na akademickú kariéru.
Uchádzač musí ovládať anglický jazyk, ktorý je vyučovacím jazykom na inštitúte.
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Bolonská univerzita – štipendiá na magisterské štúdium MIREES, uzávierka: spravidla v apríli,
bližšie informácie: http://corsi.unibo.it/2Cycle/mirees/Pages/default.aspx

Bolonská univerzita poskytuje štipendium na štúdium v magisterskom programe MIREES zameranom na strednú a východnú Európu a Balkán,
zahŕňa interdisciplinárne štúdium ekonómie, histórie, médií, medzinárodných vzťahov, sociológie a politológie. Vyučovanie prebieha v angličtine.

 Scuola Normale Superiore – štipendiá na celé doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v júni,
bližšie informácie: http://phd.sns.it

Scuola Normale Superiore (Pisa, Florencia) ponúka ročne 91 štipendií na 3- až 4-ročné doktorandské štúdium v oblastiach ako dejiny umenia,
filozofia, moderná literatúra, moderná a súčasná história, biofyzikálne vedy, metódy a modely molekulárnych vied, matematika, finančná
matematika, fyzika, politické vedy a sociológia. Štipendium pokrýva školné a životné náklady. Uchádzači (vo veku do 30 rokov) musia mať
ukončený taliansky laurea magistrale alebo ekvivalentný stupeň štúdia realizovaný mimo Talianska. Štipendiá sú udeľované na základe
akademickej a vedeckej práce uchádzača a pohovorov.

 Granty na kurzy talianskeho jazyka a kultúry, uzávierka: spravidla začiatkom marca, bližšie informácie: www.calcif.unimi.it
Università Degli Studi di Milano organizuje každoročne letné kurzy talianskeho jazyka a kultúry v Gargnano del Garda. Uchádzači musia mať
minimálne 18 rokov a znalosť taliančiny na úrovni B1/B2. Univerzita ponúka granty 50 cudzincom.

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

TURECKO
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14
uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA
a na www.stipendia.sk

 Turecké štipendiá (Türkiye Burslari)

uzávierka: spravidla v marci/apríli a priebežne
(štipendiá na výskumné pobyty), bližšie informácie:
www.turkiyeburslari.gov.tr
 Štipendiá na celé bakalárske štúdium
(pre uchádzačov do 21 rokov):
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Zaujímavé webové stránky
www.meb.gov.tr – ministerstvo národného školstva
www.turkiyeburslari.gov.tr – informácie o štipendiách do Turecka
www.studyinturkey.com – informácie o krajine, životné náklady, zoznam
vysokých škôl, podmienky prijatia na VŠ, štipendiá
www.tubitak.gov.tr – Turecká rada pre vedecký a technologický výskum
www.euraxess.org.tr – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov

T
I

- Čiernomorský štipendijný program (Black Sea Scholarship Program), všetky študijné odbory

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Štipendiá na celé magisterské alebo doktorandské štúdium (pre uchádzačov do 30 rokov o magisterské štúdium a do 35 rokov
o doktorandské štúdium):
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- Štipendium Aliho Kuşçu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuşçu Science and Technology Scholarship)
- Štipendium İbniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (İbni Haldun Social Sciences Scholarship)
 Štipendiá na výskumný pobyt (3 až 12 mesiacov) 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)

 Turecká rada pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK), uzávierka: spravidla v apríli a októbri
(štipendiá pre výskumných pracovníkov), priebežne (štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov),
bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
 Štipendiá pre výskumných pracovníkov zo zahraničia
Program Research Fellowship Programme for International Researchers je určený vysokokvalifikovaným doktorandom a mladým
postdoktorandom (vo veku do 35 rokov) na absolvovanie výskumného pobytu v Turecku. Uchádzač musí mať pozývací list z vysokej školy
alebo výskumnej inštitúcie v Turecku. Štipendistom je poskytnuté mesačné štipendium a cestovný grant.
 Štipendiá pre hosťujúcich vedeckých pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
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) a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej
inštitúcii v Turecku. Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – max. 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci
– dlhodobý pobyt – max. 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov. Žiadosť podáva turecký
pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.

T

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

UKRAJINA
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti
vzdelávania (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line na www.granty.saia.sk)
Oprávnený uchádzač

Podmienky v čase podávania
žiadosti

Poznámky

MŠVVaŠ SR hradí

1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● ukrajinský alebo ruský jazyk

● akceptačný list vítaný
● pas platný 3 mesiace
po ukončení pobytu

uzávierka: 14. marec 2019
● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
150 USD/mes.

1- až 10-mesačný výskumný pobyt
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

● akceptačný alebo pozývací list
● ukrajinský alebo ruský jazyk

● ukrajinský jazyk

● bezplatné štúdium
● buď štipendium
150 hrivien/mes. alebo
bezplatné ubytovanie
na internáte
uzávierka: 14. marec 2019

● pas platný 3 mesiace
po ukončení pobytu

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
153 – 166 USD/mes.

seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac)
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

Prijímajúca strana
poskytuje

● bezplatné štúdium
● buď štipendium
150 hrivien/mes. alebo
bezplatné ubytovanie
na internáte
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uzávierka: 14. marec 2019
● predpokladaný
nástup v septembri
● môžu byť uprednostnení
študenti ukrajinského
jazyka
● pas platný 3 mesiace
po ukončení pobytu

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť

● stravu
● ubytovanie
● bezplatné štúdium
● vreckové

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk
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 Medzinárodný vyšehradský fond – vyšehradský
štipendijný program – pozri stranu 116
uzávierka: 15. marec (každoročne)

 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108

Zaujímavé webové stránky
www.mon.gov.ua – ministerstvo vzdelávania a vedy
http://studyinukraine.gov.ua/ – portál o štúdiu na Ukrajine
http://enic.in.ua/index.php/en/ – portál národného informačného
centra pre akademické mobility
www.erasmusplus.org.ua – národná kancelária programu Erasmus+

USA
 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR
 Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium

(Fulbright Scholarship for Graduate Studies in the USA),

uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.fulbright.sk
Štipendium umožňuje 6- až 9-mesačný výskumný (Visiting Student
Researcher) alebo aj študijný pobyt (Master’s Degree Study) na
univerzite alebo inej inštitúcii v USA.
 Fulbrightov program pre výskum a prednášanie
(Fulbright Scholar Program), uzávierka: spravidla v októbri,
bližšie informácie: www.fulbright.sk
Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť.
Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre výborných
odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou
alebo výskumnou praxou, s výnimkou v oblasti klinickej medicíny.

Zaujímavé webové stránky
www.ed.gov – ministerstvo školstva
www.educationusa.state.gov – portál o štúdiu v USA
http://studyusa.com – informácie o štúdiu v USA
https://euraxess.ec.europa.eu/worldwide/northamerica – portál pre európskych výskumníkov dlhodobo
pôsobiacich v Severnej Amerike a severoamerických so
záujmom o výskum v Európe
Finančná pomoc a pôžičky: www.finaid.org,
www.fastweb.com, www.iefa.org, www.isoa.org,
www.fastaid.com, www.scholarships.com,
www.edupass.org/finaid,
www.internationalscholarships.com,
www.internationalstudent.com/scholarships,
www.internationalstudentloan.com,
www.opensocietyfoundations.org/grants

 Fulbright Scholar-In-Residence Program (SIR), uzávierka:
spravidla v októbri, bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.cies.org/program/fulbright-scholar-residence-program
Program umožňuje inštitúciám v USA pozvať zahraničného lektora na jeden alebo dva semestre. Úlohou odborníka je prednášať
a poskytovať konzultácie vo vybraných oblastiach, interdisciplinárnych programoch alebo v kurzoch, kde prítomnosť zahraničného lektora
poskytne medzikulturálny alebo medzinárodný pohľad na problematiku. V rámci SIR návrhy môžu podávať jednotlivé inštitúcie, alebo aj
konzorcium dvoch alebo viacerých inštitúcií. Inštitúcie môžu navrhnúť svojho kandidáta alebo požiadať agentúru Council for International
Exchange of Scholars (CIES), aby vybrala vhodného kandidáta vo svete.

102

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Štipendijný program Huberta H. Humphreyho, uzávierka: spravidla v septembri, bližšie informácie: www.fulbright.sk
Program umožňuje skúseným odborníkom absolvovať 10-mesačné štúdium na univerzite v USA v kombinácii s odbornou praxou. Štipendiá
sú udeľované v rôznych oblastiach: analýza verejnej politiky a verejná správa, ekonomický rozvoj/financie a bankovníctvo, miestne
a regionálne plánovanie, politika a manažment verejného zdravotníctva, vzdelávanie, prevencia a liečba drogových závislostí, právo
a ľudské práva, politika a manažment v oblasti technológií, manažment ľudských zdrojov, plánovanie a administrácia vzdelávania,
manažment vysokého školstva, komunikácia a žurnalistika, poľnohospodársky a vidiecky rozvoj, prírodné zdroje a environmentalistika/
klimatické zmeny, prevencia a stratégia boja proti HIV/AIDS, výučba angličtiny ako cudzieho jazyka (vzdelávanie učiteľov a tvorba učebných
osnov), prevencia nelegálneho obchodu s ľuďmi. Podmienkou je ukončené magisterské štúdium a minimálne 5-ročná súvislá prax v danom
odbore.
 Americké letné semináre, uzávierka: 1. február 2019, bližšie informácie: www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare
Fulbrightove letné semináre amerických štúdií sú 6-týždňové multidisciplinárne programy, zamerané na rôzne aspekty americkej spoločnosti.
Cieľom seminárov je posilniť učebné osnovy a zlepšiť kvalitu výučby o USA na akademických inštitúciách. Vhodnými kandidátmi
(vo veku 30 až 50 rokov) sú pedagógovia, vedúci katedier, špecialisti pripravujúci učebné osnovy, autori vysokoškolských resp.
stredoškolských učebníc. Semináre sa konajú v mesiacoch jún – august na univerzitách v USA.

 Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA), uzávierka: 1. december,

bližšie informácie: www.fulbright.sk, www.fulbright.be, www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa transatlantických
vzťahov medzi USA a EU. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EU.
Oblasti štúdia: Záležitosti Európskej únie, Európska integrácia a inštitúcie alebo vzťahy EÚ – USA (vonkajšia/vnútorná bezpečnosť, udržanie
mieru, EÚ a NATO, spravodlivosť a vnútorné záležitosti, financie, obchod, ľudské práva, poľnohospodárstvo a environmentálna politika,
energetika, emigrácia/migrácia, rozširovanie EÚ, administrácia medzinárodného vzdelávania a ďalšie).
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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.

 Športové štipendiá – Athletic Scholarships, bližšie informácie: www.fulbright.sk/studium-v-usa/sportove-stipendia
Väčšina amerických univerzít/vysokých škôl má svoje vlastné športové tímy a ponúka rôzne druhy športových štipendií. To môže pokrývať
všetky výdavky (full scholarship) alebo časť výdavkov (partial scholarship) na školné, ubytovanie, stravu a iné poplatky. Univerzity/vysoké školy
sa združujú do konferencií, regiónov a divízií, v rámci ktorých sa odohrávajú športové súťaže.
Existujú 2 športové asociácie: The National Collegiate Athletic Association (NCAA – www.ncaa.org) združuje viac ako 1 200 inštitúcií, konferencií
a organizácií, a je najväčšou vysokoškolskou športovou asociáciou v USA; The National Association of Intercollegiate Athletics (NAIA
– www.naia.org) združuje prevažne menšie školy, ktoré zvyčajne nie sú tak športovo zamerané ako inštitúcie z NCAA, štipendiá poskytujú
najmä americkým študentom.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Rezidencie v New Yorku, uzávierka: 15. marec, bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/residencies-in-new-york/
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Medzinárodný vyšehradský fond ponúka umelcom vizuálneho umenia 3-mesačný štipendijný pobyt v New Yorku. Štipendium je určené
absolventom (nie študentom bakalárskeho alebo magisterského štúdia) s výbornou znalosťou anglického jazyka.

 Stredoškolský štipendijný program, uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: www.osf.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS – OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami American
Secondary Schools for International Students and Teachers, Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ and Headmistresses‘ Conference (HMC),
Veľká Británia ponúka 1-ročné študijné pobyty na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii. Program je určený študentom
2. ročníka gymnázií a sexty osemročných gymnázií. Štipendium zahŕňa školné, stravné, ubytovanie, vreckové a poistenie. Krytie nákladov na
cestovné, víza a časť vreckového vyžaduje finančnú spoluúčasť (sponzori, rodičia, a pod.).

 Štipendiá odborného vzdelávania Ronalda a Eileen Weiserových, uzávierka: 15. september, bližšie informácie:

www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award, https://www.ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows.html

Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom 4-týždňové a 3-mesačné pobyty

na Michiganskej univerzite. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, ktoré chcú realizovať s pracovníkmi
fakúlt na univerzite (informácie o katedrách a programoch univerzity: www.umich.edu). Kandidáti musia mať výbornú ústnu a písomnú znalosť
anglického jazyka. Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie, zdravotné poistenie a diéty.

 Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej na výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburgu, uzávierka:

30. marec (každoročne), bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

Ruth Crawford Mitchell Czech/Slovak Fellowship (RCM Fellowship For Czech/Slovak Scholars) umožňuje jednotlivcom zo Slovenska a Česka
pôsobiacim vo vládnom, komerčnom alebo akademickom sektore (nie študenti) absolvovať výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu.
Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelí Slovenská a Česká republika. Uprednostnený je výskumný zámer v oblasti vzdelávania, vedy,
verejnej správy, politických vied, ekonómie a sociológie. Výskum bude prebiehať od septembra do decembra kalendárneho roka, v ktorom bola
podaná prihláška, v trvaní 3,5 mesiaca. Od uchádzača sa vyžaduje niekoľko rokov praxe a vynikajúca znalosť anglického jazyka.
 Štipendium na výskumný pobyt v laboratóriách spoločnosti Symantec, bližšie informácie:
https://www.symantec.com/about/careers/graduate-fellowship

Symantec Research Labs Graduate Fellowships umožňujú absolvovať doktorandom technického zamerania ročný výskumný pobyt

v laboratóriách spoločnosti Symantec.

 Štipendium na prácu s fondom knižnice Trumanovho inštitútu, uzávierka: spravidla vo februári (postdoktorandi a mladí vedeckí
pracovníci) a v decembri (starší vedeckí pracovníci), bližšie informácie: www.trumanlibrary.org/grants

Harry S. Truman Library Institute Research Grants Program umožňuje postdoktorandom a vedeckým pracovníkom zaoberajúcim sa verejnou
a zahraničnou politikou a životom a kariérou H. S. Trumana absolvovať výskumný pobyt v knižnici Trumanovho inštitútu.
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Štipendiá Gettyho nadácie na výskumné a umelecké pobyty, uzávierka: v závislosti od konkrétneho programu, bližšie
informácie: www.getty.edu/foundation/apply/

The Getty Foundation poskytuje štipendiá pre doktorandov a postdoktorandov zamerané na umenie a výskum umenia, konzervovanie
umeleckých diel, manažment a riadenie v oblasti umenia. Nadácia poskytuje rôzne granty podľa aktuálne stanovených priorít.
 Štipendiá World Press Institute, uzávierka: 15. február 2019, bližšie informácie: www.worldpressinstitute.org/fellowship
World Press Institute ponúka štipendiá pre skúsených novinárov, pracovníkov printových, televíznych a on-line médií s pracovnou skúsenosťou
minimálne 5 rokov. Štipendium pokrýva ubytovanie, cestovné a stravu. Štipendijný program sa začína v auguste a končí sa v októbri. Hlavnou
témou programu je žurnalistika – úlohy a povinnosti slobodnej tlače v demokracii.

 Štipendiá na letnú školu vo Washingtone, uzávierka: 15. január 2019, bližšie informácie: www.dcinternships.org;
http://www.friendsofslovakia.org/wordpress/fos-wall-of-honor/fos-scholarships-program/

The Fund for American Studies (TFAS) spoločne s Friends of Slovakia (FOS) poskytne 5 slovenským študentom štipendiá na 2-mesačnú letnú

odbornú školu vo Washingtone DC na prestížnej George Mason University, ktorá je spojená so stážou v rôznych firmách, organizáciách alebo
verejných inštitúciách. Súčasťou programu sú aj rôzne diskusie, prednášky a workshopy. Uprednostnení môžu byť uchádzači, ktorí plánujú
pôsobiť v podnikateľskom sektore, žurnalistike alebo dobrovoľníctve. Dôležitou podmienkou získania finančnej podpory je vynikajúca znalosť
anglického jazyka.

 Štipendijný program FLEX, uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie: http://discoverflex.org
Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý administruje American Councils for
International Education. Do programu sa môžu prihlásiť študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl alebo 5. a 6. ročníka 8-ročných gymnázií.
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Prihlášky sa podávajú on-line na https://ais.americancouncils.org/flex.

 Letné kurzy Benjamina Franklina, uzávierka: 1. február 2019, bližšie informácie:

https://sk.usembassy.gov/education-culture/academic-exchange-programs/ben-franklin-tfsi/

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.
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Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 Národný štipendijný program SR – pozri stranu 14

uzávierka: 30. apríl, 31. október v SAIA a na www.stipendia.sk

 Stredoškolský štipendijný program

uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie: www.osf.sk

Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society Foundation (NOS
– OSF) v spolupráci s partnerskými výmennými organizáciami

American Secondary Schools for International Students and Teachers,
Inc. (ASSIST), USA a The Headmasters‘ and Headmistresses‘
Conference (HMC), Veľká Británia ponúka 1-ročné študijné pobyty
na súkromných stredných školách v USA a Veľkej Británii. Program
je určený študentom 2. ročníka gymnázií a sexty osemročných
gymnázií. Štipendium zahŕňa školné, stravné, ubytovanie, vreckové
a poistenie. Krytie nákladov na cestovné, víza a časť vreckového
vyžaduje finančnú spoluúčasť (sponzori, rodičia, a pod.).

 Scottish Czech and Slovak Summer Scholarship Fund,
uzávierka: spravidla 15. apríla, bližšie informácie:
http://scsfund.uk/scholarships/

Fond podporuje špecializované letné kurzy, napríklad literatúry
(podľa výberu).

 The Institute for Advanced Studies in the Humanities,
University of Edinburgh – výskumné štipendium,

U
V

uzávierka: 28. február 2019, bližšie informácie:
www.iash.ed.ac.uk/visiting-research-fellowships

Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné
výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské vedy.
Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač
musí mať doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou pre uchádzačov
sú už nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej
univerzity.
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Zaujímavé webové stránky
www.deni.gov.uk – ministerstvo školstva
www.gov.uk/government/organisations/department-foreducation – informácie o vzdelávaní vo Veľkej Británii
www.gov.uk/government/organisations/foreigncommonwealth-office – ministerstvo zahraničných vecí
www.educationuk.org – vzdelávanie vo Veľkej Británii,
vyhľadávanie vysokoškolských kurzov
www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie
o vzdelávaní a finančnej pomoci pre štúdium vo Veľkej Británii
www.international.heacademy.ac.uk/ – informácie
o štúdiu
www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít
www.ucas.com – UCAS – agentúra, cez ktorú prebieha
prihlasovanie študentov na štúdium vo Veľkej Británii
www.ocr.org.uk – Oxford Cambridge and RSA Examinations
(prehľad kvalifikácií, ktoré je možné získať vo Veľkej Británii)
www.gov.uk – praktické informácie
www.qaa.ac.uk – The Quality Assurance Agency for Higher
Education – hodnotenie kvality študijných programov
www.prospects.ac.uk – postgraduálne štúdium, kariéra
www.ukcisa.org.uk – UKCISA: UK Council for International Student
Affairs – informácie a poradenstvo pre záujemcov o štúdium
http://ecctis.co.uk/naric/ – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.ukstudentlife.com – informácie pre zahraničných študentov
www.euraxess.org.uk – národný portál EURAXESS pre
výskumných pracovníkov

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

 Warburgov inštitút Londýnskej univerzity (University of London), uzávierka: spravidla v novembri, bližšie informácie:

https://warburg.sas.ac.uk/research/fellowships/long-term-research-fellowships; https://warburg.sas.ac.uk/research/fellowships/short-termresearch-fellowships

The Warburg Institute ponúka doktorandom a postdoktorandom so zameraním na históriu a kultúru štipendiá na krátkodobé (2, 3 alebo
4 mesiace) a dlhodobé pobyty (9 mesiacov), ktoré sa budú realizovať na School of Advanced Study v Londýne. Štipendiá sú určené
doktorandom s minimálne jedným rokom výskumu na dizertačnej práci a postdoktorandom maximálne rokov od získania titulu PhD.

 Štipendium SUPA na doktorandské štúdium v oblasti fyziky, uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie:
http://apply.supa.ac.uk/

Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky

(Astronomy and Space Physics, Condensed Matter and Materials Physics, Energy, Particle Physics, Photonics, Physics and Life Sciences,
Nuclear and Plasma Physics) na 3,5-ročné doktorandské štúdium v Škótsku na niektorej z 8 univerzít združenia (Aberdeen, Dundee, Edinburgh,
Glasgow, Heriot-Watt, St. Andrews, Strathclyde, University of the West of Scotland).
 Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov, uzávierka: 18. január 2019, bližšie informácie:

http://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships; https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/thomson-reuters-foundation-fellowship

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo 6-mesačný študijný
pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.
 Ďalšie štipendiá a granty – pozri stranu 108
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ŠTIPENDIÁ A GRANTY BEZ URČENIA KRAJINY/DO VIACERÝCH KRAJÍN
ŠTIPENDIÁ A GRANTY FINANCOVANÉ ZO ZDROJOV EURÓPSKEJ ÚNIE
 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+,
bližšie informácie: www.erasmusplus.sk

Program Erasmus+ spojil a nahradil všetky predchádzajúce programy zamerané na vzdelávanie,
odbornú prípravu, mládež a šport a bilaterálny program spolupráce s priemyselne rozvinutými
krajinami (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig, Mládež v akcii, Erasmus Mundus,
Tempus, Alfa, Edulink). Program je otvorený pre účastníkov zo všetkých členských krajín EÚ/
EHP.
O grant sa môže uchádzať inštitúcia zriadená na Slovensku a aktívne pôsobiaca v príslušnom
sektore vzdelávania, ktorá plánuje vyslať svojich zamestnancov, študentov, prípadne žiakov
odborného vzdelávania a prípravy do zahraničia. Jednotlivci nemôžu požiadať o grant priamo.
V oblasti vzdelávania a odbornej prípravy sa ciele programu presadzujú prostredníctvom kľúčových akcií:
1. vzdelávacia mobilita jednotlivcov – podporuje nasledujúce činnosti v krajinách zapojených do programu:
a) mobilitu študentov vo všetkých cykloch vysokoškolského vzdelávania a študentov, učňov a žiakov odborného vzdelávania a prípravy
vo forme štúdia v partnerskej inštitúcii, stáže v podniku, či získavania skúseností ako učeň, asistent alebo stážista v zahraničí.
Mobilitu týkajúcu sa magisterského štúdia možno podporiť prostredníctvom nástroja záruk za študentské pôžičky;
b) mobilitu zamestnancov v rámci krajín zapojených do programu vo forme vyučovania alebo asistentských pobytov, alebo účasti
na činnostiach profesijného rozvoja v zahraničí,
2. spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov – podporuje:
a) strategické partnerstvá medzi organizáciami a/alebo inštitúciami zapojenými do vzdelávania a odbornej prípravy;
b) partnerstvá medzi svetom práce a inštitúciami vzdelávania a odbornej prípravy v podobe:
– znalostných aliancií, najmä medzi inštitúciami vysokoškolského vzdelávania a svetom práce, ktorých cieľom je podpora kreativity, inovácií,
učenia sa na pracovisku a podnikavosti poskytovaním príslušných príležitostí na vzdelávanie vrátane vypracúvania nových študijných
a učebných programov a pedagogických prístupov;
– aliancií pre sektorové zručnosti medzi poskytovateľmi vzdelávania a odbornej prípravy a svetom práce, ktorých cieľom je podporovať
zamestnateľnosť;
c) podporné IT platformy, ktoré sa vzťahujú na všetky sektory vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane eTwinning-u.
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 Horizont 2020 – rámcový program EÚ pre výskum a inovácie, bližšie informácie: http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020
Program Horizont 2020 je v rokoch 2014 – 2020 finančným nástrojom Európskej únie na implementáciu iniciatívy Inovačná únia v rámci
stratégie Európa 2020. Dôležitou prioritou programu je strategický prístup na posilnenie medzinárodnej spolupráce EÚ v oblasti výskumu
a inovácií. Aktuálne otvorené výzvy programu H2020 sú uverejnené na stránke http://ec.europa.eu/research/participants. Na Slovensku je
možné využiť aj konzultácie s národnými podpornými štruktúrami H2020 (národné kontaktné body, národní delegáti pre jednotlivé programy),
ich aktuálny zoznam, ako aj ďalšie užitočné informácie, sú zverejňované na stránke www.cvtisr.sk.
H2020 kladie dôraz na multidisciplinaritu a prierezové aktivity medzi vednými oblasťami. Základné piliere sú:
1. Excelentná veda
2. Vedúce postavenie priemyslu
3. Spoločenské výzvy
Štipendijný program Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions – MSCA; http://ec.europa.eu/research/
mariecurieactions), ktorý podporuje mobilitu, tréning a kariérny rast výskumníkov je v programe Horizont 2020 súčasťou 1. piliera Excelentná
veda. Štruktúra MSCA:
 ITN (Innovative Training Networks) – posilňovanie nových zručností prostredníctvom excelentnej počiatočnej odbornej prípravy
výskumných pracovníkov. Opatrenie sa realizuje formou podpory spoločnej odbornej prípravy výskumníkov a v rámci doktorandských
programov realizovaných v partnerstve vysokých škôl, výskumných organizácií, výskumných infraštruktúr, firiem a MSP z rôznych štátov
Európy ale aj mimo nej. Takéto partnerstvá môžu mať 3 formy:
European Training Networks (ETN) – Európske siete odbornej prípravy
European Industrial Doctorates (EID) – Európske priemyselné doktoráty
European Joint Doctorates (EJD) – Európske spoločné doktoráty
Uzávierka: 15. január 2019
 IF (Individual Fellowships) – pestovanie excelentnosti pomocou cezhraničnej a medzisektorovej mobility skúsených výskumných
pracovníkov. Opatrenie sa realizuje vo forme individuálnych, medzinárodných štipendií (European Fellowships, Global Fellowships) pre
najlepších a najperspektívnejších výskumníkov, ktorí budú môcť realizovať výskum v členských štátoch EÚ a v pridružených krajinách, na
základe žiadosti predloženej spoločne výskumníkom s hosťujúcou organizáciou v akademickom alebo neakademickom sektore.
Predpokladaný termín uzávierky: september 2019
 RISE (Research and Innovation Staff Exchange) – podnecovanie inovácie vzájomným obohacovaním sa znalosťami pomocou výmeny
výskumných a inovačných pracovníkov a podpory rozvoja partnerstiev. Cieľom je posilniť medzinárodnú a medzisektorovú spoluprácu
v oblasti výskumu a inovácií; umožniť zdieľanie poznatkov a nápadov medzi výskumom a trhom a naopak, a tak napomáhať ďalšiemu
napredovaniu vo výskume a rozvoju inovácií.
Uzávierky: 2. apríl 2019

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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 COFUND (Co-funding of Regional, National and International Programmes) – schéma podporuje regionálne, národne
a medzinárodné programy s cieľom zvyšovania kvality v oblasti vzdelávania výskumníkov, mobility a kariérneho rozvoja. Podporené môžu
byť 36 až 60-mesačné projekty predložené jedným žiadateľom na nové alebo existujúce programy realizované na regionálnej, národnej
alebo medzinárodnej úrovni, a to:
 doktorandské programy (Doctoral programmes) – fungujúce na princípe opatrenia ITN; zamerané na rozvoj
a rozšírenie výskumných kompetencií mladých výskumníkov; možná spolupráca s viacerými partnermi, vrátane
neakademického sektora; každý výskumník zapojený do programu musí byť prijatý na doktorandské štúdium,
 štipendijné programy (Fellowship programmes) – podpora individuálnych štipendií zameraných na odbornú prípravu
výskumníkov a rozvoj kariéry skúsených výskumníkov; programy musia mať pravidelné uzávierky, v rámci ktorých sa výskumníci
budú môcť uchádzať o podporu; okrem medzinárodnej mobility je vítaná aj medzisektorová mobilita; programy by nemali obsahovať
obmedzenia týkajúce sa pôvodu výskumníkov alebo destinácie ich pobytu; podpora je pre individuálnych výskumníkov a nie pre tímy;
programy by mali pokrývať všetky vedné disciplíny
Predpokladaný termín uzávierky: september 2019
Projekty MSCA sa podávajú na základe otvorených výziev na predkladanie žiadostí uverejnených na stránke
http://ec.europa.eu/research/participants.

 Európska rada pre výskum (European Research Council), bližšie informácie: http://erc.europa.eu
Súčasťou I. piliera Excelentná veda programu Horizont 2020 je aj Európska rada pre výskum, významný nástroj podpory excelentnosti
vo výskume. ERC poskytuje dlhodobé financovanie na podporu výskumníkov a ich výskumných tímov. Vedecká excelentnosť je jediným
rozhodujúcim kritériom pre udelenie grantu, pričom grantové schémy sú otvorené výskumným tímom pracujúcim v Európe, bez ohľadu na vek,
pohlavie, či krajinu pôvodu členov tímu.
ERC má k dispozícii štyri finančné schémy:
 ERC Starting Grants – granty pre mladých výskumných pracovníkov; cieľom je podporiť nezávislosť kariéry excelentných výskumníkov
na začiatku kariéry s 2 – 7 rokmi výskumnej praxe po získaní titulu PhD., vo fáze zakladania ich prvého výskumného tímu a práce na prvom
nezávislom výskume; uzávierka: spravidla v októbri
 ERC Consolidator Grants – granty pre skúsených výskumných pracovníkov s dĺžkou praxe od 7 do 12 rokov od získania titulu PhD., ktorí
predostrú excelentný výskumný návrh; uzávierka: 7. február 2019
 ERC Advanced Grants – granty pre pokročilých výskumníkov, ktorí sa už etablovali ako nezávislí lídri výskumných tímov, s minimálne
10 rokmi excelentnej vedeckej kariéry; uzávierka: spravidla v auguste
 ERC Synergy Grants – granty pre skupiny výskumných pracovníkov na podporu prepájania schopností, znalostí a zdrojov;
uzávierka: spravidla v novembri
 ERC Proof of Concept – granty pre držiteľov iných ERC grantov, ktorých cieľom je pomôcť objaviť inovačný potenciál ich výskumu
a podporiť komercializáciu výsledkov výskumu; uzávierka: 22. január 2019, 25. apríl 2019, 19. september 2019
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 COST – Európska spolupráca vo vede a technike, bližšie informácie: www.cost.eu,

Národný koordinátor COST: prof. Milan Dado, Žilinská univerzita v Žiline, e-mail: milan.dado@uniza.sk

COST vytvára medzivládny rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vedeckotechnického výskumu, zameraný na koordináciu národne
financovaného výskumu na európskej úrovni. COST anticipuje a dopĺňa aktivity rámcových programov EÚ, funguje ako „most“ s vonkajšími
vedeckými komunitami, zvyšuje mobilitu výskumníkov a podporuje vedeckú excelentnosť v 9 kľúčových doménach (napr. biomedicína
a molekulárne biovedy, doprava a sídelný rozvoj, alebo materiály, fyzika a nanovedy). COST, v ktorom je zapojených 36 členských
a 1 spolupracujúca krajina, finančne podporuje koordináciu výskumných sietí (akcií), zatiaľ čo financovanie samotného výskumu členov siete
spočíva na národnej úrovni. COST pokrýva náklady na stretnutia pracovných skupín, konferencie, odborné workshopy, semináre, krátkodobé
vedecké výmenné pobyty, výcvikové školy, publikácie a diseminačné aktivity, pričom akcie COST sú otvorené pre členské krajiny, pre účastníkov
z krajín, ktoré podpísali recipročné dohody o spolupráci, ako aj zo susedných krajín COST a medzinárodných partnerských krajín COST.

 EUREKA, bližšie informácie: www.eurekanetwork.org, www.minedu.sk/eureka/
EUREKA je medzivládna organizácia pre trhovo orientovaný priemyselný výskum a vývoj. Ide o decentralizovanú sieť, ktorá napomáha
koordinácii národných finančných prostriedkov určených na inovácie. Spája viac ako 40 európskych ekonomík, ale zapája sa do nej aj Izrael,
Kórejská republika a Kanada. Členské štáty EUREKA v spolupráci s Európskou komisiou od roku 1985 rozvíjajú a využívajú technológie kľúčové
pre globálnu konkurencieschopnosť a lepšiu kvalitu života. Program EUREKA je zameraný na podniky a výskumné ústavy ochotné spolupracovať
na špecifických projektoch na medzinárodnej úrovni. Existuje 5 typov nástrojov EUREKA: Network projects, Eurostars, Clusters, Umbrellas,
E!nnovest.

FINANCOVANIE MEDZINÁRODNEJ VEDECKEJ SPOLUPRÁCE Z NÁRODNÝCH ZDROJOV
 Mobilitné granty na základe bilaterálnych dohôd o vedecko-technickej spolupráci, bližšie informácie: www.apvv.sk
Cieľom spolupráce je podpora účasti vedcov a expertov na spoločných projektoch. Podpora vyplýva z dohôd o vedecko-technickej spolupráci
(resp. z programov spolupráce) uzavretej medzi slovenským ministerstvom školstva a vedy a príslušným ministerstvom v partnerskej krajine.
Spolupracujúce krajiny sú uvedené na stránke www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy.
Pre spoluprácu nie sú spravidla definované žiadne prioritné výskumné oblasti a predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí výskumu
a vývoja s dobou trvania dvoch rokov na základe spoločných výskumno-vývojových aktivít. Návrhy projektov môžu podávať fyzické a právnické
osoby pôsobiace v oblasti výskumu a vývoja v SR v rámci verejného i súkromného sektora, zapojené do riešenia dohodnutého výskumného
programu formou existujúcich podporených projektov. Finančná podpora sa poskytuje výhradne na mobilitu vedeckých pracovníkov (pobytové
a cestovné náklady a náklady na ubytovanie). Aktuálne a plánované výzvy v rámci bilaterálnej spolupráce nájdu záujemcovia na stránke
Agentúry na podporu výskumu a vývoja.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
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MEDZINÁRODNÉ PROGRAMY
 Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu,
Medzinárodný vyšehradský fond bol založený na podporu akademických výmen s finančnou podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko,
Česko a Slovensko).
 Vyšehradský štipendijný program, uzávierka: 15. marec; www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
Štipendiá sú určené na magisterské štúdium a na študijný pobyt v rámci doktorandského štúdia alebo na výskumný pobyt občanom krajín
V4 na 1- až 2-semestrálny (5- alebo 10-mesačný) študijný alebo výskumný pobyt v inej krajine V4 alebo na akreditovaných univerzitách
v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, Gruzínsku, Macedónsku, Moldavsku, Srbsku
a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove.
 Vyšehradské štipendiá do Archívu Otvorenej spoločnosti (Visegrad scholarships at Open Society Archives) – pozri stranu 65
 Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného a zvukového
umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace, uzávierka: 15. október, bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/
visual-and-sound-arts-residency/
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych
umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne 2-týždenným
pobytom v hostiteľskej inštitúcii, uzávierka: 15. október, bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-artsresidency/
 Rezidencie v New Yorku – pozri stranu 104
 Vyšehradský literárny rezidenčný program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt na 6 týždňov alebo
na 3 mesiace je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom
a žurnalistom, uzávierka: 30. november, bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 Vedecký program NATO (Program Veda pre mier a bezpečnosť – SPS), bližšie informácie: www.nato.int/cps/en/natolive/78209.htm
Program Science for Peace and Security podporuje praktickú spoluprácu v oblasti vedy a inovácií prostredníctvom projektov zameraných
na bezpečnosť, udržateľnosť životného prostredia a ďalšie vymedzené priority partnerov NATO. Program ponúka grantové mechanizmy
financovania spolupráce v prioritných oblastiach NATO: vedecké a výskumné projekty; tréning, výcvik a odovzdávanie skúseností; a odborné
workshopy a konferencie. Predkladané projekty nemusia mať výlučne vedecké zameranie, ale podmienkou je jasné prepojenie s kľúčovými
prioritami NATO, pridanú hodnotu v oblasti bezpečnosti a prínos pre rozvoj vzťahov medzi NATO a partnermi. Podrobný zoznam priorít je na
www.nato.int/cps/en/natolive/85291.htm. Žiadosti sa podávajú priebežne a podrobia sa medzinárodnému hodnoteniu. Záujemcom sa odporúča
včasná konzultácia projektových zámerov so Stálou delegáciou SR pri NATO (nato.brussel@mzv.sk).
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ĎALŠIE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
 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.

 Nadácia Tatra banky Študenti do sveta, bližšie informácie: http://www.nadaciatatrabanky.sk/index.php/grantove-programy/
 Grantový program Študenti do sveta, uzávierka: spravidla v apríli
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.
 Grantový program Stredoškoláci do sveta, uzávierka: spravidla v marci
Grantový program podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou, a poskytuje
im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na škole obdobného
zamerania v zahraničí. V rámci grantového programu budú poskytované granty maximálne do výšky 1 500 eur na pokrytie časti
nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami
či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi...) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok alebo celý
školský rok.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
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 Štipendijný program UniCredit & Universities na magisterské štúdium, uzávierka: podľa zvolenej školy, bližšie informácie:
www.unicreditanduniversities.eu

UniCredit & Universities ponúka možnosť uchádzať sa o štipendium na 1- alebo 2-ročné magisterské štúdium v oblasti ekonómie a financií
na niektorej z európskych univerzít, ktoré sú zapojené do programu. Štipendium pokrýva školné poplatky a životné náklady počas celého
magisterského štúdia. Podmienkou získania štipendia „UniCredit & Universities Master scholarships“ je akceptácia zapojenou univerzitou.

 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím, uzávierka: spravidla v decembri, 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: spravidla v decembri, 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.

 Štipendium Branca Weissa, uzávierka: 15. január 2019, bližšie informácie: https://brancoweissfellowship.org/
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).

 Európska kultúrna nadácia (ECF) – cestovné granty STEP Beyond, uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac),
bližšie informácie: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/

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.
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 Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Medzinárodná výskumná organizácia Európska molekulárno-biologická konferencia (The European Molecular Biology Conference – EMBC)
so sídlom v nemeckom Heidelbergu ponúka dva typy štipendií pre doktorandov a postdoktorandov:
 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt, uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom,
bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
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 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.
 Štipendium na dlhodobý výskumný pobyt, uzávierka: druhý piatok vo februári a druhý piatok v auguste, bližšie informácie:
http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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.

 OECD: Kooperatívny výskumný program pre riadenie biologických zdrojov pre udržateľné poľnohospodárske systémy
(CRP) – vedecké štipendiá, uzávierka: spravidla v septembri, bližšie informácie: www.oecd.org/agriculture/crp (OECD Home › Trade
and Agriculture Directorate › Research programme on biological resources in agriculture › Research Fellowships and Conference Sponsorship)

Vedecké štipendiá sú určené vedeckým pracovníkom z oblasti poľnohospodárstva, lesníctva a rybného hospodárstva na riešenie výskumného
projektu v inej členskej krajine Kooperatívneho výskumného programu. Ich cieľom je posilniť medzinárodnú mobilitu a výmenu vedeckých
pracovníkov v uvedených oblastiach. Z programu sú hradené životné náklady a preprava vedeckého pracovníka. Štipendium môže trvať 6 – 26
týždňov. Témy vedeckých štipendií sú: 1. Prírodné zdroje ako výzva, 2. Trvalá udržateľnosť v praxi, 3. Potravinová reťaz.

 Medzinárodný bakalaureát – United World College (UWC), uzávierka: 17. január 2019, bližšie informácie www.uwc.sk
Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú určené študentom 2. a 3. ročníka gymnázií.
Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB – International Baccalaureate), štipendiá zahŕňajú školné,
ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na cestovné a vreckové.

 Štipendijný program U. S. Steel Košice, bližšie informácie: www.usske.sk/sk/komunita/stipendijny-program
Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených podmienok na
východnom Slovensku v štúdiu na vysokej škole. Talentovaní vysokoškolskí študenti (max. do veku 26 rokov) a talentovaní študenti posledných
ročníkov stredných škôl, uchádzajúci sa o vysokoškolské štúdium na Slovensku alebo v zahraničí sa môžu uchádzať o individuálne štipendiá
(pri plnení kritérií môže byť štipendium priebežne predlžované počas celej doby štúdia) alebo jednorazové finančné príspevky na štúdium.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
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 Rómsky pamätný univerzitný štipendijný program, uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie:
www.romaeducationfund.hu

Štipendijný program RMUSP (Roma Memorial University Scholarship Program) je určený pre rómskych študentov vysokých škôl, ktorí
nepoberajú štipendium od inej organizácie. Prospechové štipendium je určené na pokrytie školného, literatúry, poplatkov za skúšky a čiastočné
pokrytie životných potrieb. Obnovenie štipendia je možné po úspešnom ukončení predchádzajúceho školského roku.

 Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa, uzávierka: spravidla v septembri, bližšie informácie:
www.vnjh.cz/pre-vysoke-skoly/vyhlasenie-stipendia-husovej-nadacie/

Cieľom štipendia je umožniť začínajúcim akademickým pracovníkom dôstojnejší štart do ich pedagogickej a vedeckej činnosti a podporiť ich
zotrvanie na vysokých školách. Štipendium je určené interným doktorandom a asistentom.

 Letné školy v zahraničí, uzávierka: 20. január 2019, bližšie informácie: https://www.leaf.sk/talentguide/
Organizácia LEAF ponúka stredoškolákom možnosť získať štipendium na výberové medzinárodné letné školy. Väčšinou ide o dvojtýždňové
kempy, ktorých program je kombináciou akademického vzdelávania a tréningov na rozvoj osobnosti a líderských zručností a je určený aktívnym
študentom, ktorí chcú zlepšovať svet okolo seba prostredníctvom podnikania alebo riešenia spoločenských problémov.

 Štipendiá a cestovné granty slovenských umeleckých fondov
Na Slovensku pôsobia viaceré fondy, ktoré vznikli na základe zákona o umeleckých fondoch na podporu literárnej, vedeckej a umeleckej činnosti
(Literárny fond, Hudobný fond a Fond výtvarných umení), zákona o Audiovizuálnom fonde a zákona o Fonde na podporu umenia. Fondy
sú národnokultúrnymi verejnoprávnymi inštitúciami a ich hlavným cieľom je podpora umeleckej činnosti. Podpora je zameraná na tú-ktorú
umeleckú oblasť a uchádzať sa o ňu môže každý umelec, ktorý spĺňa stanovené podmienky. Spočíva najmä v poskytovaní finančnej podpory,
napríklad tvorivých štipendií, odmien a príspevkov (na výstavy, študijné pobyty, účasť na kongresoch a pod.), i tvorivých a rekreačných pobytov
v zariadeniach fondov. Fond na podporu umenia poskytuje aj štipendiá pre fyzické osoby, ktoré sa tvorivo či výskumne podieľajú na rozvoji
umenia a kultúry.
Bližšie informácie o formách podpory sú zverejnené na stránkach jednotlivých fondov: Literárny fond (www.litfond.sk), Hudobný fond
(www.hf.sk), Fond výtvarných umení (www.fvu.sk), Audiovizuálny fond (www.avf.sk) a Fond na podporu umenia (www.fpu.sk).
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UZNÁVANIE ČASTI ŠTÚDIA A DOKLADOV O VZDELANÍ
Ak plánujete štúdium v zahraničí, do prípravy zahrňte aj problematiku uznávania dokladov o vzdelaní, ktoré získate. Môže sa stať, že doklad budete
potrebovať uznať či už na účely výkonu povolania, alebo pokračovania štúdia (uznanie na akademické účely). Zistite si vopred, aké podklady budete
potrebovať, aby ste ich získali skôr, než sa vrátite na Slovensko.
Čo sa týka uznávania výsledkov časti štúdia, teda po absolvovaní zahraničného študijného pobytu počas riadneho štúdia na Slovensku, tu
si stanovuje každá vysoká škola vlastné postupy (spravidla v rámci študijného poriadku). Odporúčame kontaktovať študijné oddelenie ešte pred
nástupom na pobyt a dohodnúť si podmienky uznania skúšok, zápočtov, resp. kreditov.
O uznaní vzdelania zo strednej školy v zahraničí rozhoduje príslušný okresný úrad v sídle kraja v SR, o uznaní vysokoškolského vzdelania
získaného v zahraničí na akademické účely rozhoduje vysoká škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie v rovnakých alebo príbuzných študijných
odboroch ako je získané vzdelanie. Ak v Slovenskej republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu
SR – Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou ENIC (European Network of Information Centres), NARIC (National Academic
Recognition Information Centres in the European Union) a plní funkciu Národného kontaktného bodu pre vnútorný trh EÚ a Národného strediska
pre Europass. Bližšie informácie o stredisku a jeho službách: www.minedu.sk (Medzinárodná spolupráca › Uznávanie dokladov o vzdelaní zo
zahraničia).
Doklad o vzdelaní vydaný uznanou vzdelávacou inštitúciou členského štátu alebo tretieho štátu, s ktorým bola uzavretá medzinárodná zmluva
o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Nemecká spolková republika, Poľská republika,
Rakúsko, Rumunsko a Ukrajina), ktorou je Slovenská republika viazaná, alebo štátu Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania sa na účely
pokračovania v štúdiu uznáva za rovnocenný automaticky.
K žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vysoké školy spravidla vyžadujú:
- kópiu dokladu totožnosti,
- overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva, resp. overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch
a vykonaných skúškach s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- overenie pravosti podpisov a odtlačku pečiatky školy na doklade o vzdelaní orgánom členského štátu alebo tretieho štátu príslušným na jeho
overenie, ak medzinárodná zmluva neustanovuje inak,
- informáciu o predchádzajúcom vzdelaní dosiahnutom pred vzdelaním, ktoré je predmetom žiadosti,
- doklad o zaplatení správneho poplatku.
Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie obsahu
a rozsahu vzdelania nadobudnutého v zahraničí.
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ŠTANDARDIZOVANÉ JAZYKOVÉ A VEDOMOSTNÉ TESTY
Záujemcovia o študijné alebo výskumné pobyty v zahraničí musia často dokladovať svoje jazykové znalosti a vedomosti certifikátmi z jazykových
a vedomostných skúšok alebo testov. Tieto štandardizované testy slúžia na meranie a hodnotenie jazykových schopností a vedomostí ľudí
pochádzajúcich z rôznych krajín sveta s rozdielnymi školskými systémami. Ak sa chcete uchádzať o štúdium v zahraničí alebo o štipendijný pobyt,
zistite si, či pri prijímacom konaní alebo v žiadosti o štipendium musíte dokladovať znalosť jazyka alebo vedomostí certifikátom/diplomom a aké
certifikáty/diplomy škola/inštitúcia akceptuje. Pri viacerých testoch si treba uvedomiť, že sa nekonajú kedykoľvek. Niektoré majú iba niekoľko
termínov do roka, na niektoré sa treba prihlásiť v dostatočnom časovom predstihu a počítať treba aj s tým, že výsledky testovaný dostane až
niekoľko týždňov po teste. Pripravili sme základné informácie o niektorých skúškach a testoch. Bližšie informácie o testoch, ich štruktúre, termínoch
konania, prihlasovaní a spôsobe platby sú zverejňované na webových stránkach uvedených pri jednotlivých testoch. Podrobnejšie informácie sú
zverejnené aj na www.saia.sk v sekcii Štúdium v zahraničí/Štandardizované jazykové a vedomostné testy.

Vybrané štandardizované vedomostné testy
ACT (American College Testing Program) – www.act.org
Využíva sa pri prijímaní na
bakalárske štúdium. Hodnotí sa
angličtina, matematika, čítanie
a analytické myslenie.
Forma: papierová

Poplatok: 62,50 USD
+ 57,50 USD dodatočný poplatok
za testovanie mimo USA a Kanady
Platnosť testu: neobmedzená

Registrácia: najneskôr dva týždne
pred termínom testu na
www.actstudent.org/regist/
outside/

Výsledky 4 až 8 týždňov po
testovaní.
Najbližšie testovacie centrum vo
Viedni.

Aktuálne termíny sú zverejnené na www.actstudent.org/regist/dates.html.

SAT (Scholastic Aptitude Test) – https://sat.collegeboard.org/home
Využíva sa pri prijímaní na
bakalárske štúdium.
SAT – Reasoning Test meria
verbálne a matematické
schopnosti; SAT – Subject Test
meria vedomosti z konkrétneho
predmetu a cudzieho jazyka.

Poplatok: SAT Reasoning Test:
47,50 USD (za registráciu)
SAT Subject Test: 26 USD +
poplatok za príslušný test (jazyk
26 USD, ostatné testy 22 USD,
SAT s esejou 64,50 USD)
Procesné poplatky pre SR: 38 USD

Registrácia: on-line alebo
telefonicky.
Každý kandidát si môže stiahnuť
jeden test, vrátane informácií
o eseji (www.collegeboard.com/
student/testing/sat/prep_one/test.
html).

Výsledky 4 až 5 týždňov po
napísaní testu. Uchádzači, ktorí sa
zaregistrovali on-line si výsledky
môžu pozrieť na webstránke.

Aktuálne termíny sú zverejnené na http://sat.collegeboard.org/register/sat-international-dates. Testovanie sa uskutočňuje 6-krát ročne.
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GRE (Graduate Record Examinations) – www.ets.org/gre
Využíva sa pri prijímaní na
magisterské a postgraduálne
štúdium (Master, PhD) na
univerzitách v USA. Revised
General Test meria verbálne,
matematické a analytické
schopnosti, Subject Test meria
vedomosti v konkrétnom odbore
Forma: počítačová (General)
papierová (oba testy)

Poplatok: GRE Revised General
test 200 USD,
GRE Subject test 150 USD
Platnosť testu: 5 rokov

Registrácia: na počítačovú formu
GRE Revised General Test je
on-line, telefonicky, faxom alebo
poštou; na písomnú formu je
on-line alebo poštou.

Výsledky počítačovej formy zasiela
ETS 10 až 15 dní po napísaní
testu, výsledky písomnej formy
zasiela 6 až 8 týždňov po napísaní
testu.

Prípravné testy a modelové
otázky:
https://www.ets.org/

Vyhľadávanie testovacích centier, termínov a obsadenosť je možná na https://mygre.ets.org/greweb/action/RegPortal.

GMAT (Graduate Management Admission Test) – www.mba.com
Využíva sa pri prijímaní na program Master of Business Administration
(MBA) nielen v USA, ale na celom svete. Meria verbálne, matematické
a analytické schopnosti uchádzača.
Forma: počítačová

Poplatok: 250 USD
Platnosť testu: 5 rokov
Testovacie centrá: (najbližšie)
Praha, Viedeň, Budapešť

Registrácia: on-line, telefonicky,
faxom, poštou.
Prípravný test: www.mba.com/
global/the-gmat-exam

Vybrané štandardizované jazykové testy a skúšky
Anglický jazyk
TOEFL iBT® Test (Test of English as a Foreign Language/Test z angličtiny ako cudzieho jazyka) – www.ets.org/toefl
Test sa vyžaduje od uchádzačov
o bakalárske, magisterské
a postgraduálne štúdium. Každá
škola si stanovuje počet bodov,
ktoré musí študent dosiahnuť, aby
bol prijatý na štúdium.
Forma: počítačová

Platnosť testu: 2 roky
Poplatok: 225 USD
Testovanie na Slovensku:
Bratislava, Košice, Nitra,
Skalica, Žilina
Testuje sa približne 50-krát ročne.

Registrácia: on-line (najneskôr
7 dní pred testom, za príplatok
aj 3 pracovné dni pred testom),
telefonicky (najneskôr 7 dní pred
testom, za príplatok aj 1 pracovný
deň do 17:00 hod.) alebo poštou
(5 – 6 týždňov pred testom).

Výsledky sú zverejnené na
webstránke www.ets.org/toefl
15 pracovných dní po teste.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny (Cambridge exams in English for Speakers of Other Languages – ESOL)
– www.cambridgeenglish.org/
FCE – First Certificate in English (B2) – akceptujú aj niektoré fakulty
na slovenských univerzitách
CAE – Certificate in Advanced English (C1) – je jedným
z predpokladov pri zápise na väčšinu britských univerzít.
CPE – Certificate of Proficiency in English (C2) – najvyšší stupeň
Cambridgeských skúšok
Forma: písomná, ústna, počúvanie

Poplatok: FCE 191 eur,
CAE 204 eur, CPE 211 eur
(neskorá registrácia + 35 eur)
Platnosť testu: celoživotná
Testovacie centrá na Slovensku:
Banská Bystrica, Bratislava,
Košice, Nitra, Rimavská Sobota,
Trenčín, Trnava, Žilina

Registrácia: on-line na http://
www.cambridgeenglish.org/
exams-and-qualifications/registerfor-an-exam/ alebo v Britskej rade
(https://esolreg.britishcouncil.
org/Slovakia).

Aktuálne termíny: http://www.britishcouncil.org/sk/slovakia-exams-general.htm

IELTS (International English Language Testing System) – www.ielts.org
Vyžadujú ho mnohé univerzity a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej
Británii, Austrálii, Novom Zélande a Kanade. Skúška postupne získava
väčšie uplatnenie aj v Spojených štátoch amerických.

Poplatok: 204 eur
Platnosť: 2 roky
Testovanie na Slovensku:
Bratislava, Košice, Trnava

Registrácia: 5 týždňov pred
testom na
https://ielts.britishcouncil.org/.
Výsledok testu je 13. deň po
skúške.

Čínsky jazyk
HSK Chinese Proficiency Test (Hanyu Shuiping Kaoshi) – www.chinesetest.cn
štandardizovaný test pre stanovenie úrovne čínskeho jazyka cudzincov

Poplatok: 15 – 40 eur
Platnosť testu: celoživotná
Testovanie na Slovensku:
Bratislava

Prihlasovanie: Konfuciov inštitút
www.konfucius.sk

TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language/Taiwanský štandardizovaný test čínštiny ako cudzieho jazyka) – www.tw.org/tocfl/
Odporúča sa uchádzačom, ktorí chcú na taiwanských vysokých
školách študovať programy v čínštine, ako aj uchádzačom o štipendiá
taiwanskej vlády (na štúdium v čínštine).
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Testovacie centrá sú aj
v niektorých európskych krajinách
(www.sc-top.org.tw/english/
oversea.php)

Bližšie informácie:
www.sc-top.org.tw/english/eng_
index.php

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Francúzsky jazyk
DELF (Diplôme ďétudes en langue française), DALF (Diplôme approfondi de langue française) – www.ciep.fr, https://institutfrancais.sk
Obidva diplomy majú od roku 1985 hodnotu štátnej skúšky
a potvrdzujú znalosti francúzskeho jazyka zahraničných kandidátov.

Poplatok: od 80 do 120 eur podľa
stupňa úrovne (B1 – C2)
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku:
Bratislava,
Banská Bystrica, Košice

Prihlasovanie:
Francúzsky inštitút v Bratislave
(https://institutfrancais.sk),
Francúzska aliancia v Banskej
Bystrici (www.afsk.sk), Francúzska
aliancia v Košiciach (www.afke.sk)

TCF (Test de Connaissance du français) – www.ciep.fr, https://institutfrancais.sk
Test znalosti francúzskeho jazyka ministerstva školstva

Testovanie na Slovensku:
Bratislava

Prihlasovanie:
Francúzsky inštitút v Bratislave
(https://institutfrancais.sk)

Holandský jazyk
Certiﬁcaat Nederlands als Vreemde Taal – www.cnavt.org
Stupeň Educatief Startbekwaam je určený záujemcom o vysokoškolské
štúdium.

Skúška sa koná spravidla raz
ročne, v máji.

Japonský jazyk
JLPT (Japanese-Language Proficiency Test) – www.jlpt.jp/e/index.html
Medzinárodný certiﬁkát potvrdzujúci znalosť japonského jazyka

Testovanie: Brno (Česká republika
– www.japancenter.cz), Budapešť
(Maďarsko), Varšava (Poľsko),
Kyjev (Ukrajina)

Skúška sa koná spravidla dvakrát
ročne, v júli a v decembri

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Nemecký jazyk
TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache) – www.testdaf.de
Štandardizovaný jazykový test, ktorý potvrdzuje pokročilú úroveň
znalostí nemeckého jazyka a je oficiálne uznávaným dokladom
oprávňujúcim na štúdium na vysokej škole v Nemecku.

Platnosť testu: 2 roky od dátumu
vystavenia
Testovacie centrum: Bratislava

Bližšie informácie: Goethe
Institut v Bratislave v spolupráci
s Centrom cudzích jazykov na
Ekonomickej univerzite
v Bratislave.

Testovanie na Slovensku:
Bratislava

Bližšie informácie:
www.goethe.de

Skúšky Goetheho inštitútu (Goethe Institut) – www.goethe.de
Großes Deutsches Sprachdiplom – GDS – doklad o kvaliﬁkovanom
ovládaní nemeckého jazyka. Skúška oprávňuje na štúdium na
nemeckých vysokých školách.

Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka (Österreichisches Sprachdiplom)
– www.bratislava.oesterreichinstitut.sk, www.osd.at
ÖSD Zertiﬁkat akceptujú ako doklad o ovládaní nemeckého jazyka
niektoré vysoké školy/univerzity v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku
a Taliansku (Južné Tirolsko).

Poplatok: od 120 do 145 eur.
Testovanie na Slovensku:
Bratislava, Banská Bystrica

Skúška sa koná niekoľkokrát
ročne.

Poľský jazyk
Egzaminy certyﬁkatowe z języka polskiego jako obcego (Certiﬁkát z poľštiny ako cudzieho jazyka) – www.certyﬁkatpolski.pl/
Certiﬁkát akceptujú niektoré poľské vysoké školy. Uchádzači nemusia
absolvovať prípravný jazykový kurz pred začatím štúdia.
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Poplatok: 150 eur (B1, B2),
180 eur (C1, C2)
+ 20 eur za certiﬁkát (platia iba
úspešní kandidáti).

Skúška sa koná niekoľkokrát do
roka.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

Ruský jazyk
TRKI (Testirovanie po russkomu jazyku kak inostrannomu/Тестирование пo русскому языкy как иностранномy), používa sa aj skratka
TORFL (Test of Russian as a Foreign Language)
Medzinárodný test pod gesciou ministerstva školstva a vedy. Certifikát
TRKI-1 (stredná úroveň) sa akceptuje pri zápise na vysoké školy,
na získanie bakalárskeho a magisterského titulu je potrebný TRKI-2
(pokročilá úroveň)

Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku:
Bratislava

Bližšie informácie: Ruské centrum
vedy a kultúry
v Bratislave – www.rcvkba.sk,
www.philol.msu.ru/~testcenter/,
www.rudn.ru/fpkp/programs.

Španielsky jazyk
DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera/Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka) – http://diplomas.cervantes.es
Diplomy sú oficiálne, medzinárodne uznávané certifikáty osvedčujúce
stupeň znalosti španielskeho jazyka, ktoré udeľuje Cervantesov
inštitút v mene španielskeho ministerstva školstva. Skúšky sa konajú
každoročne v máji a v novembri.

Poplatok: od 65 do 90 eur podľa
stupňa úrovne (B1 – C2)
Platnosť: neobmedzená
Testovanie na Slovensku:
Bratislava, Banská Bystrica, Nitra,
Prešov, Žilina

Informácie o prihlasovaní
v testovacích centrách.
Kontakty na testovacie centrá:
http://bratislava.cervantes.es/es/
diplomas_espanol_dele/centros_
examen_dele.htm.

SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española/Medzinárodná služba hodnotenia španielskeho jazyka)
– https://siele.org/
Elektronický test zo španielčiny; skúška sa vykonáva v testovacích
centrách v dohodnutých termínoch. Skladá sa zo 4 častí: čítanie
s porozumením; počúvanie s porozumením; písomná časť; ústna časť

Poplatok: podľa krajiny
a zvoleného rozsahu skúšky
Platnosť: 2 roky

Certifikát (v prípade celej skúšky)
alebo potvrdenie (v prípade
čiastkovej skúšky) uchádzač
dostane do 3 týždňov

Švédsky jazyk
Tisus – Test i svenska för universitets- och högskolestudier (Švédčina pre vysokoškolské a univerzitné štúdium)
– www.su.se/svefler/tisus
Skúšku akceptujú švédske univerzity ako doklad o znalosti švédskeho
jazyka.

Testovanie sa koná dvakrát ročne
(spravidla v máji a v októbri).

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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Taliansky jazyk
C.I.L.S. (Certiﬁcazione di Italiano come Lingua Straniera/Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho jazyka)
– http://cils.unistrasi.it, www.iicbratislava.esteri.it
Osvedčenie udeľuje Universita per Stranieri di Siena na základe dohody
s Ministerstvom zahraničných vecí Talianskej republiky. Stupeň Livello
Due/B2 umožňuje zápis na talianske univerzity, Livello Tre/C1 sa
vyžaduje pre zápis do kurzov ďalšieho vzdelávania v oblasti talianskeho
jazyka na Universitá per Stranieri di Siena.

Poplatok: od 60 do 90 eur podľa
stupňa úrovne
Platnosť: neobmedzená

Bližšie informácie: Taliansky
kultúrny inštitút
www.iicbratislava.esteri.it
Výsledky skúšky sú zverejnené do
3 mesiacov od jej absolvovania,
certiﬁkáty sú zasielané cca po
mesiaci od vyhlásenia výsledkov.

Turecký jazyk
TYS (Türkçe Yeterlik Sınavı/Turkish Proﬁciency Exam, TPE) – www.yee.org.tr, www.turkcesinavi.com
Štandardizovaná skúška
z tureckého jazyka. Uchádzač
o vysokoškolské štúdium
v Turecku môže certiﬁkátom
dokladovať znalosť tureckého
jazyka.
Forma: papierová a osobný
pohovor
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Platnosť testu: 2 roky
Poplatky a najbližšie testovacie
centrá: Rakúsko – 100 eur, Poľsko
a Maďarsko – 75 eur

Registrácia: Yunus Emre Turkish
Cultural Centre v danej krajine

Testovanie: trikrát ročne (január,
máj, september).
Výsledky 15 až 30 dní od
vykonania skúšky.

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
s informáciami o štipendiách, vzdelávacích systémoch, databázach vysokoškolských inštitúcií
www.saia.sk – SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná
agentúra) – informácie o štipendiách vyplývajúcich z bilaterálnych
dohôd, z ponúk zahraničných vlád, štipendiá Akcie Rakúsko-Slovensko,
spolupráca vo vede a vzdelávaní, štipendiá Nemeckej akademickej
výmennej služby DAAD pre Slovensko, štipendiá multilaterálneho
programu CEEPUS; vyhľadávacia databáza štipendií
www.stipendia.sk – portál Národného štipendijného programu SR
na podporu mobilít
www.euraxess.sk – národný portál EURAXESS pre výskumných
pracovníkov
www.iedu.sk – Centrálny informačný portál rezortu školstva
www.erasmusplus.sk – portál Programu EÚ v oblasti vzdelávania,
odbornej prípravy, mládeže a športu
www.saaic.sk – Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú
spoluprácu (SAAIC)
www.fulbright.sk – Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny
v SR – informácie o štipendiách USA pre občanov SR
www.osf.sk – Nadácia otvorenej spoločnosti – Open Society
Foundation – informácie o štipendiách, ktoré administruje NOS-OSF
www.oms.sav.sk – Odbor medzinárodnej spolupráce (OMS)
Slovenskej akadémie vied. Informácie o medzinárodnej spolupráci
akadémie, bilaterálnych a multilaterálnych programoch
www.visegradfund.org – Medzinárodný vyšehradský fond (IVF)
www.iuventa.sk – Slovenský inštitút mládeže
www.eurodesk.sk – portál európskej informačnej siete pre mládež
www.PortalVS.sk – portál vysokých škôl, informácie o štúdiu
na Slovensku
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www.studyportals.com – portál, na ktorom je možné vyhľadávať
bakalárske (bachelorsportal.eu), magisterské (mastersportal.eu),
doktorandské programy (PhDportal.eu) a kurzy (shortcoursesportal.eu)
na európskych vysokých školách a štipendiá (scholarshipportal.eu)
www.mladiinfo.sk – informácie o štúdiu v zahraničí, o štipendiách
www.finaid.org – sprievodca finančnou pomocou
www.internationalscholarships.com – stránka s vyhľadávačom
štipendií v zahraničí
www.heysuccess.com – vyhľadávač štipendií
http://scholarship-positions.com/ – vyhľadávač štipendií
http://ec.europa.eu/ploteus/ – Portal of Learning Opportunities
Throughout the European Space – informácie o vzdelávacích
možnostiach v Európe
http://ec.europa.eu/education/study-in-europe/ – informácie
o štúdiu v 33 európskych krajinách; prehľad univerzít, študijných
programov a kurzov, štipendií
www.study-ineurope.org – informácie o možnostiach štúdia
v Európe
http://univ.cc/ – zoznam a webstránky 9 571 univerzít v 207 štátoch
sveta (v decembri 2018),
www.euroeducation.net – databáza s profilmi vyše 900
vysokoškolských inštitúcií v Európe
http://coursefinders.com/en/ – vyhľadávač jazykových kurzov,
vyše 2 693 škôl v 96 krajinách (v decembri 2018)
www.enic-naric.net – portál ENIC-NARIC (Európska sieť
informačných stredísk – Národné informačné strediská pre uznávanie
dokladov o vzdelaní) – informácie o uznávaní zahraničných diplomov

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY
štúdium v krajinách Európskej únie
Informáciám o štúdiu v krajinách EÚ je venovaných veľa rôznych portálov. Viaceré krajiny majú portály typu Štúdium v.../Study in...,
s informáciami o krajine, dôvodoch, prečo študovať práve v nej, o školskom systéme, o študijných príležitostiach, o prihlasovaní sa na
štúdium, o štipendiách, grantoch či pôžičkách, o podmienkach pobytu, nákladoch na štúdium a pobyt...
Belgicko
www.studyinbelgium.be
www.studyinflanders.be
Bulharsko
www.neaa.government.bg
Cyprus
www.highereducation.ac.cy
Česko
www.studyin.cz
Dánsko
www.studyindenmark.dk
Estónsko
www.studyinestonia.ee
Fínsko
www.studyinfinland.fi
Francúzsko
www.campusfrance.org
Grécko
www.studyingreece.gr

Holandsko
www.studyinholland.nl

Poľsko
www.studyinpoland.pl

Chorvátsko
www.studyincroatia.hr

Portugalsko
www.studyinportugal.edu.pt

Írsko
www.educationinireland.com

Rakúsko
www.studyinaustria.at

Litva
www.studyinlithuania.lt

Rumunsko
www.studyinromania.gov.ro

Lotyšsko
www.studyinlatvia.eu

Slovinsko
http://studyinslovenia.si

Luxembursko
https://cedies.public.lu

Španielsko
http://sepie.es

Maďarsko
www.studyinhungary.hu

Švédsko
www.studyinsweden.se

Malta
www.ncfhe.gov.mt

Taliansko
www.study-in-italy.it

Nemecko
www.study-in.de

Veľká Británia a Severné Írsko
www.educationuk.org

Údaje uvedené pri jednotlivých štipendijných ponukách majú informatívny charakter.
Aktuálne boli v čase zostavovania publikácie (začiatok decembra 2018).
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