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Najstaršia univerzita v Európe vznikla v roku 1088 v talianskej Bologni.
Pri príležitosti jej 900. výročia bola v Bologni podpísaná Magna Charta
Universitatum, listina, ktorá definuje akademické slobody a inštitucionálnu
autonómiu dnešných univerzít (www.magna-charta.org/resources/files/themagna-charta/slovakian). Bolonská univerzita bola formálne uznaná za Almu
Mater univerzít. V roku 1999 bola v Bologni podpísaná Bolonská deklarácia
o vytvorení Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania (https://
ec.europa.eu/education/policies/higher-education/bologna-process-andeuropean-higher-education-area_sk; www.ehea.info).
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Ocenenie výnimočných vedcov
Súťaž Green Talents 2019
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Prémie Literárneho fondu za vedecký ohlas
Konferencie o vzdelávaní
Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére

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

Téma/Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
V PORTUGALSKU, ŠPANIELSKU A TALIANSKU
V téme tohto Bulletinu SAIA sme sa rozhodli priniesť základné
informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v troch krajinách
juhozápadnej Európy ležiacich na dvoch polostrovoch – Pyrenejskom
a Apeninskom: Portugalsku, Španielsku a Taliansku.
Všetky tri krajiny sú členskými krajinami Európskej únie, a tak
občania Slovenskej republiky v nich môžu študovať za rovnakých
podmienok ako domáci študenti. Keďže vo všetkých týchto troch
krajinách sa platí školné, musia ho platiť aj občania Slovenska.
Portugalsko, Španielsko a Taliansko sú súčasťou Európskeho
vysokoškolského priestoru a ich vysokoškolský systém je
trojstupňový. Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú verejné/štátne
a súkromné vysoké školy/univerzity.
Pri každej krajine predstavíme v skratke vysokoškolský systém,
podmienky a proces prijímania, výšku školného a životných nákladov,
ako aj najlepšie vysoké školy podľa najznámejších rebríčkov.
Upozorníme aj na zaujímavé webové stránky, kde záujemcovia
získajú podrobnejšie informácie o vysokoškolskom štúdiu.
Záujemcom o štúdium v zahraničí sa odporúča do prípravy zahrnúť
aj otázku uznania štúdia absolvovaného v zahraničí, či už celého,
alebo jeho časti. Na Slovensku túto činnosť vykonáva Stredisko na
uznávanie dokladov o vzdelaní (http://www.minedu.sk/uznavaniedokladov-o-vzdelani-a-odbornych-kvalifikacii-zo-zahranicia/).

Vysokoškolské vzdelávanie v Európskom
vysokoškolskom priestore v kocke
Vysokoškolské štúdium je trojstupňové. Jednotlivé stupne
(bakalársky, magisterský a doktorandský) sa líšia dĺžkou
trvania a počtom kreditov, ktoré musí študent získať.
Bakalárske štúdium (1. stupeň) je zamerané
na prípravu na výkon povolania alebo na štúdium
magisterského programu. Štandardná doba štúdia je
3 až 4 roky (180 – 240 ECTS kreditov).
Magisterské štúdium (2. stupeň) nadväzuje na
bakalárske. Štandardná doba štúdia je 1 až 3 roky
(60 – 180 ECTS kreditov). V prípadoch, keď si to
vyžaduje charakter študijného programu, nemusí
magisterský program nadväzovať na bakalársky, ale oba
stupňe sú spojené do uceleného štúdia. Štandardná doba
štúdia je v takom prípade 4 až 6 rokov (240 – 360 ECTS
kreditov).
Doktorandské štúdium (3. stupeň) nadväzuje na
magisterské. Štandardná doba študijného programu je
3 až 4 roky.

ŠPANIELSKO
Reino de España

TALIANSKO
Italia, Repubblica Italiana
Hlavné mesto: Rím
(Roma)

Hlavné mesto: Madrid
Rozloha: 505 995 km2
Počet obyvateľov:
46,53 milióna (2017)
Úradné jazyky:
španielsky, katalánsky,
galícijský, baskický,
valencijský

Hlavné mesto:
Lisabon (Lisboa)
Rozloha: 92 152 km2
Počet obyvateľov:
10,31 milióna (2017)
Úradný jazyk: portugalský
Administratívne územné členenie:
18 okresov a 2 autonómne oblasti
(Madeira a Azorské ostrovy)

(2017)
Úradný jazyk: taliansky

Administratívne územné členenie:
20 regiónov, 105 provincií, 8 102 obcí

Administratívne územné
členenie: 17 autonómnych
oblastí a 2 autonómne
mestá (Ceuta a Melilla)
Autonómne oblasti Španielska:
Andalúzia (Andalucía)
Aragónsko (Aragón)
Astúria (Principado de Asturias)
Baleáry (Illes Balears)
Baskicko (País Vasco)
Extremadura (Extremadura)
Galícia (Galicia)
Kanárske ostrovy (Canarias)
Kantábria (Cantabria)
Kastília-La Mancha (Castilla-La Mancha)
Kastília-León (Castilla y León)
Katalánsko (Cataluña)
La Rioja (La Rioja)
Madrid (Madrid)
Murcia (Murcia)
Navarra (Navarra)
Valencia (Comunidad Valenciana)
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Italy
Rome

Zdroj: freevectormaps.com

PORTUGALSKO
República Portuguesa

Rozloha: 301 338
km2
Počet obyvateľov:
60,59 milióna

Téma/Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V PORTUGALSKU

Všetko, čo potrebuje záujemca o štúdium v Portugalsku vedieť, nájde na stránke Štúdium
a výskum v Portugalsku: https://www.study-research.pt/

Vysokoškolské vzdelávanie v Portugalsku má stáročnú tradíciu. Prvá univerzita
tu bola založená v roku 1290 v Coimbre. V súčasnosti vysokoškolské vzdelávanie
poskytuje vyše 110 univerzít a vysokých škôl technických, ktoré sú verejné
a súkromné.
Portuguese Higher Education System

Acess

Secondary Education or equivalent
Extraordinary exam for access
to Higher Education

DET - Diploma de
Especialização Tecnológica

Najväčšie mestá v Portugalsku sú Lisabon,
Porto, Braga a Coimbra. Lisabon je hlavné
mesto, Porto je považované za centrum
kultúrneho diania, Braga za baštu cirkvi,
Coimbra je kolískou vzdelania a má aj
prezývku Lusa-Atenas – Lusitánske Atény.
Prestíž univerzity sem dodnes priťahuje
tisíce študentov, ktorí z viac ako 80-tisíc
obyvateľov Coimbry tvoria jednu štvrtinu.

60 to 90 ECTS

(1)

UNIVERSITY EDUCATION

QNQ(1)/QEQ(2)
Level

CTESP - Curso Técnico Superior
Profissional
120 ECTS

Licenciatura
(3)

180 ECTS

Licenciatura
180 ECTS
to
240 ECTS

Level 6

Vysokoškolské štúdium je trojstupňové.

Mestrado Integrado
300 ECTS (5)
to
360 ECTS

Mestrado
90 ECTS

(4)

to
120 ECTS

3rd Cycle of
Studies

2nd Cycle of
Studies

1st Cycle of Studies

Short
cycle

POLITECHNIC
EDUCATION

Mestrado
90 ECTS

(4)

Level 7

to
120 ECTS

Doutoramento

Level 8

QNQ - National Qualifications Framework.

(2)

QEQ - European Qualifications Framework.
Except when in order to exercise a certain professional activity requiring education and training ranging
between 210 and 240 ECTS.
(4)
In exceptional circumstances, a cycle of studies leading to a Mestre degree in a specialized field may have 60
credits, resulting from a stable and consolidated practice in that specific field at international level.
(3)

(5)

Za posledných 3 000 rokov sa na území
Portugalska vystriedalo mnoho civilizácií.
Svoju pečať tu zanechali fénická, grécka,
keltská, kartáginská, rímska aj arabská
kultúra.
V roku 1139 po víťazstve nad Maurami
v Ourique sa portugalský gróf Alfonz
Henrich vyhlásil za kráľa, čo v roku 1143
uznal aj kastílsko-leónsky panovník.
Ambiciózny Alfonz I. pokračoval vo
výbojoch a pod kresťanskú nadvládu dostal
viaceré oblasti súčasného Portugalska.
Preto ho historici nazvali Kráľom
dobyvateľom (Conquistador).
V 15. a 16. storočí sa preslávilo Portugalsko
zámorskými objavmi (oboplávanie Mysu
dobrej nádeje – 1488, objavenie cesty do
Indie a Číny – 1498, objavenie Brazílie
– 1500). Koncom 16. storočia stratilo
Portugalsko svoje africké a ázijské kolónie,
zostala mu len Brazília. Zavraždenie
posledného kráľa z dynastie Braganća
a jeho následníka trónu v roku 1910
vyvolalo sled udalostí, ktoré vyústili do
vyhlásenia republiky. V roku 1932 sa stal
premiérom António de Oliveira Salazar a
nastolil diktatúru. Ukončila ju „karafiátová
revolúcia“ v apríli 1974, ktorá viedla
k demokratizácii spoločnosti.

A Mestre degree may also be awarded following an integrated cycle of studies, for access to a professional
activity, if the length: a) is established by European Union regulations; b) results from a regular and consolidated
practice within the European Union; in such cases, a Licenciado degree is awarded to students having obtained 180
ECTS (3 years, 6 semesters).

Prvý stupeň, bakalársky/licenciatura, vedie k titulu
licenciado; druhý, magisterský/mestrado, vedie
k titulu mestre a tretí, doktorandský/
doutoramento, k titulu doutor.
Tituly licenciado a mestre udeľujú univerzity
a vysoké školy technické, titul PhD. iba univerzity.

Prvý stupeň na vysokých školách technických
spravidla trvá 6 semestrov a zodpovedá 180
kreditom. Na univerzitách trvá od 6 do 8 semestrov
a zodpovedá 180 až 240 kreditom.
Druhý stupeň trvá 2 až 4 semestre, čo zodpovedá
60 až 120 kreditom. Niektoré odbory (napríklad
lekárske a architektúra) sa dajú študovať iba
v spojenom 1. a 2. stupni (mestrado integrado),
ktorý trvá 10 až 12 semestrov (300 až 360 kreditov).
Tretí stupeň trvá spravidla 6 až 8 semetrov (180 až
240 kreditov).
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku

Študijné programy, ktoré ponúkajú univerzity a vysoké školy
technické je možné vyhľadávať na portáli ministerstva vedy,
technológií a vysokoškolského vzdelávania
https://www.dges.gov.pt/en/pesquisa_cursos_instituicoes a na portáli Štúdium a výskum v Portugalsku https://www.study-research.pt/pt/procurar/

Podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je
ukončenie stredoškolského štúdia (minimálne 12
rokov vzdelávania) a úspešné zloženie prijímacích
skúšok. Počet prijímaných študentov každoročne
stanovuje štát (tzv. numerus clausus). Občania
členských štátov EÚ sa prihlasujú prostredníctvom
súťaže, ktorú organizuje Generálne riaditeľstvo
pre vysokoškolské vzdelávanie (DGES) ministerstva
vedy, technológie a vysokoškolského vzdelávania

(National Contest for Access and Admission to
Higher Education/Concurso Nacional de Acesso e
Ingresso no Ensino Superior Público).

Podmienkou prijatia do vyššieho stupňa
je ukončenie nižšieho stupňa. V prípade
magisterského štúdia portugalské vysoké školy
akceptujú zahraničné bakalárske tituly získané za
štúdium organizované podľa princípov Bolonského
procesu.
Bližšie informácie o prijímaní na vysoké školy sú na
stránke DGES (https://www.dges.gov.pt/), ako aj na
stránkach jednotlivých vysokých škôl.
Akademický rok sa skladá z dvoch semestrov. Prvý
sa začína v septembri/októbri a trvá do januára,
keď sa začína prvé skúškové odobie, ktoré môže
trvať do februára. Druhý semester sa začína vo
februári a trvá do mája, keď sa začína druhé
skúškové obdobie. To môže trvať do júna až júla.
V Portugalsku sa platí školné. Jeho ročnú
výšku stanovujú jednotlivé vysoké školy, štát
však odporúča maximálnu výšku poplatkov na
bakalárskom stupni, v minulom akademickom roku
bola 1 068,47 EUR. Školné za magisterské
a doktorandské štúdium stanovujú jednotlivé školy.
Na súkromných školách sú poplatky vyššie.

Portugalské univerzity medzi 500. najlepšími
v najznámejších rebríčkoch
Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS University Rankings
a THE (Times Higher Education) World University Rankings*
ARWU
2018

QS
2019

University of Lisbon

151-200

355

University of Porto

301-400

328

University of Aveiro

401-500

University of Minho

401-500

Universidade Nova de Lisboa

405

University of Coimbra

407

THE
2019
401-500

Zdroj: www.shanghairanking.com; www.topuniversities.com; www.timeshighereducation.com

Zaujímavé webové stránky

www.dges.gov.pt – Ministerstvo vedy, technológií a vysokoškolského
vzdelávania – Generálne riaditeľstvo pre vysoké školy
www.study-research.pt – portál Štúdium a výskum 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

Priemerné mesačné náklady sú 800 až 900 eur,
najväčšiu časť predstavujú náklady na ubytovanie
a stravu. Orientačné náklady sú zverejnené na
stránke https://www.study-research.pt/en/planyour-stay/cost-of-living/

www.universia.pt – portál o portugalských univerzitách
http://caple.letras.ulisboa.pt/ – informácie o certifikátoch z portugalského
jazyka
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku
Štipendiá na štúdium v Portugalsku
 Národný štipendijný program SR, aktuálna uzávierka: 30. apríl 2019 na www.stipendia.sk


štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia



štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia



štipendiá pre postdoktorandov

Štipendiá NŠP sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty. Spolu so štipendiom je v prípade potreby možné požiadať
aj o cestovný grant, teda o príspevok na financovanie cestovného. Výška mesačného štipendia v Portugalsku je pre študenta
2. stupňa VŠ 650 EUR, pre doktoranda a postdoktoranda 800 EUR.
 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+, bližšie informácie:

www.erasmusplus.sk; www.erasmusmais.pt

 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,
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.

 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 (ARWU) alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc (aktuálne je na
132. mieste School of Business and Economics, Universidade Nova de Lisboa).

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

minimálne dva mesiace pred odchodom, 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, uzávierka: spravidla v apríli,

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

 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím, uzávierka: spravidla v decembri,

bližšie informácie: https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/
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) 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.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku
VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V ŠPANIELSKU

Všetko, čo potrebuje záujemca o štúdium vedieť, nájde na portáli Štúdium v Španielsku
www.studyinspain.info a portáli UNEDasiss https://accesoextranjeros.uned.es

Španielsko má stáročnú tradíciu
v poskytovaní vysokoškolského
vzdelania, prvé univerzity na území
dnešného Španielska vznikli už
v 13. storočí v Salamanke (1218 )
a v Madride (Univerzita Complutense,
1293). Rozmach však zaznamenali až
v 15. až 17. storočí, keď vznikli
univerzity v Barcelone (1450), Santiagu
de Compostela (1495), Valencii (1499),
Granade (1531) a Oviede (1608).
V modernej dobe nastal rozvoj univerzít v rámci procesu decentralizácie po ratifikácii
novej ústavy v roku 1978.
Vysokoškolské štúdium poskytuje 84 univerzít, ktoré sú verejné (50) a súkromné
(34). Výučba prebieha v španielskom, katalánskom, galícijskom alebo baskickom
jazyku. Univerzity ponúkajú aj študijné programy v anglickom jazyku (ich zoznam
je na portáli SEPIE www.sepie.es/aplicaciones-web/i18n/html/tablagrados.html;
www.sepie.es/aplicaciones-web/i18n/html/tablamasters.html)
Na stránke španielskeho ministerstva školstva je k dispozícii vyhľadávacia
databáza, kde si záujemcovia môžu vyhľadať programy ponúkané španielskymi
univerzitami aj s plánovaným počtom prijatých študentov. Na stránke je aj register
vysokých škôl (Registro de Universidades, Centros y Títulos; RUCT):
https://www.educacion.gob.es/notasdecorte/compBdDo
https://www.educacion.gob.es/ruct/home
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Kontinentálnemu Španielsku dominuje
náhorná plošina a pohoria ako Pyreneje
a Sierra Nevada. Krajinou tečie niekoľko
veľkých riek – Ebro, Duero, Tagus
a Guadalquivir.
V staroveku o toto územie bojovalo
Kartágo s Rímom, ktorý tu po víťazstve
založil provinciu Hispánia. Pôvodní Iberi
sa väčšinou romanizovali. Začiatkom
stredoveku oblasť ovládli Germáni, no
Vizigótsku ríšu v 8. storočí zničil arabskoberberský vpád. Po Kordóbskom emiráte
vznikli ďalšie moslimské ríše. Španielsky
štát sa formoval počas rekonkisty,
opätovného dobýjania polostrova. V tomto
čase sa polostrov aj zjednocoval, tak
vzniklo kráľovstvo Astúrie, Navarra a na
prelome 8. a 9. stor. vytvorili Frankovia
v severnom Katalánsku Španielsku
marku, z ktorej sa vytvorilo v 9. storočí
Barcelonské kniežatstvo. V roku 1230 sa
spojili kráľovstvá Kastílske a Leónske.
Rekonkista s podporou katolíckej cirkvi
a francúzskych feudálov končí v roku 1492
dobytím Granady, posledného moslimského
územia. V tom istom roku sa Španielsko
zapája do námorných objavov, Krištof
Kolumbus sa vydal po prvý raz do Ameriky.
Začiatkom 16. stor. sa na trón dostávajú
Habsburgovci a v prvej štvrtine 16. stor.
je Španielsko najväčšou koloniálnou
mocnosťou. Na začiatku 18. storočia
vojny o španielske dedičstvo (po vymretí
španielskych Habsburgovcov) krajinu
oslabili. Pohromou boli aj napoleonské
vojny začiatkom 19. storočia, po ktorých
sa proti oslabenému Španielsku vzbúrilo
veľa juhoamerických kolónií a získali
samostatnosť.
Španielsko je konštitučná monarchia.
Katalánsko, Baskicko a Galícia majú
špeciálny status s vlastným jazykom
a ďalšími právami podľa ústavy z roku
1978, ktorá zakotvila rešpektovanie
jazykovej a kultúrnej rozmanitosti
v jednotnom Španielsku. Od roku 1986 je
Španielsko členom Európskej únie.

Téma/Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku

Informácie o prijímacom konaní majú vysoké školy zverejnené
aj na svojich webových stránkach.

Vysokoškolské štúdium je trojstupňové.

Prvý stupeň, bakalársky/grado, trvá
4 roky a zodpovedá 240 kreditom,
druhý stupeň, magisterský/máster, trvá
jeden až dva roky a zodpovedá 60 až 120
kreditom, tretí stupeň trvá 3 až 4 roky.
V Španielsku sa platí školné, jeho
výšku stanovujú regionálne vlády a rámec
centrálna vláda na princípe tzv. platby za
kredit. Ten sa pri bakalárskych programoch
pohybuje od 12,50 do 30 EUR,
v magisterských a doktorandských
od 15 do 55 EUR.
Školné na súkromných školách sa
pohybuje od 5- do 18-tisíc EUR. Na
obchodných školách môže byť vyššie (do
28-tisíc EUR).
Životné náklady na mesiac sa pohybujú
od 900 do 1 000 EUR.
Pre občanov EÚ, ktorí chcú študovať na
španielskych univerzitách, vo všeobecnosti
platí, že na prijatie na bakalársky stupeň
štúdia musia mať doklad o ukončení
úplného stredoškolského vzdelania, ktorý
ich oprávňuje na vysokoškolské štúdium
v domovskej krajine. Pre občanov
Slovenskej republiky je to vysvedčenie
o maturitnej skúške.
Na vyšší stupeň vzdelania sa vyžaduje
ukončenbý nižší stupeň.
Záujemcovia o bakalárske štúdium musia
požiadať Národnú univerzitu pre diaľkové
vzdelávanie UNED (Universidad Nacional

de Educación a Distancia)
https://accesoextranjeros.uned.es,
o credencial de acceso – certifikát

preukazujúci, že spĺňajú kritériá na
podanie prihlášky na štúdium. Certifikát
platí dva roky. Univerzita, na ktorú sa
študent plánuje zapísať, overí, či spĺňa
požiadavky, a potom môže vykonať
predzápis na univerzitné štúdium.
Zahraniční uchádzači o štúdium musia
ovládať španielsky jazyk na úrovni
Superior (C2) jazykového certifikátu
Diploma de Español como Lengua
Extranjera (DELE). Bližšie informácie:
http://diplomas.cervantes.es.

Španielske univerzity medzi 500. najlepšími
v najznámejších rebríčkoch
Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS University Rankings
a THE (Times Higher Education) World University Rankings
ARWU
2018

QS
2019

THE
2019

Universitat de Barcelona

151-200

166

201-250

Complutense University of Madrid

201-300

206

401-500

Pompeu Fabra University

201-300

298

135

University of Granada

201-300

495

Universitat Autònoma de Barcelona

301-400

193

145

Universidad Autónoma de Madrid

301-400

159

351-400

University of the Basque Country

301-400

Universitat Politècnica de València

401-500

University of Santiago Compostela

401-500

University of Valencia

401-500

310
401-500

University of Navarra

242

Universidad Carlos III de Madrid (UC3M)

253

Universitat Politècnica de Catalunya
BarcelonaTech (UPC)

275

Universidad de Zaragoza

412

Universidad Politécnica de Madrid

470

Universidad de Alcalá

481

University of Rovira i Virgili

251-300

401-500

Zdroj: www.shanghairanking.com; www.topuniversities.com; www.timeshighereducation.com

Zaujímavé webové stránky
www.educacionyfp.gob.es/portada.html – ministerstvo školstva a odborného
vzdelávania
www.sepie.es/internationalisation.html – Španielska služba pre internacionalizáciu
vzdelávania
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
https://accesoextranjeros.uned.es
– portál Národnej univerzity pre
diaľkové vzdelávanie UNED
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku
Štipendiá na štúdium v Španielsku
 Národný štipendijný program SR, aktuálna uzávierka: 30. apríl 2019 na www.stipendia.sk
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendiá NŠP sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty. Spolu so štipendiom je v prípade potreby možné požiadať
aj o cestovný grant, teda o príspevok na financovanie cestovného. Výška mesačného štipendia v Španielsku je pre študenta
2. stupňa VŠ 850 EUR, pre doktoranda a postdoktoranda 1 000 EUR.
 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+, bližšie informácie:

www.erasmusplus.sk; www.erasmusplus.gob.es

 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 (ARWU) alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc (aktuálne je v rebríčku
šesť španielskych škôl).

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

minimálne dva mesiace pred odchodom, 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, uzávierka: spravidla v apríli,

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

 Barcelona Graduate School of Economics – štipendiá na magisterské štúdium, uzávierka: 25. júna

bližšie informácie: www.barcelonagse.eu/scholarships-financial-aid

Barcelona GSE ponúka štipendiá na 9-mesačné magisterské štúdium, ktoré sú udeľované na základe vynikajúcich študijných
výsledkov. Žiadosť o štipendium je súčasťou prihlášky na magisterské štúdium. Uprednostnení sú uchádzači, ktorí si podajú
žiadosť do 15. januára.

 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.
 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím, uzávierka: spravidla v decembri,

bližšie informácie: https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/
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) 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.
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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM V TALIANSKU
Vysokoškolské vzdelávanie v Taliansku má
stáročnú tradíciu a dalo by sa povedať,
že je kolískou moderného univerzitného
vzdelávania. Najstaršia európska
univerzita bola založená v talianskej
Bologni už v roku 1088.

Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú
univerzity (vrátane vysokých škôl
technických); inštitúcie umeleckého,
hudobného a tanečného vzdelávania
(Alta formazione artistica, musicale e
coreutica – AFAM); vysoké školy pre
jazykových mediátorov (Scuole superiori
per mediatori linguistici – SSML) a vyššie
technické ústavy (Istituti tecnici superiori
– ITS).

Všetko, čo potrebuje záujemca o štúdium
vedieť, nájde na portáloch Štúdium
v Taliansku https://studyinitaly.esteri.it
a portáli UniversItaly www.universitaly.it/.

Talianske univerzity medzi 500. najlepšími
v najznámejších rebríčkoch
Academic Ranking of World Universities (ARWU), QS University Rankings
a THE (Times Higher Education) World University Rankings
ARWU
2018

QS
2019

THE
2019

University of Milan

151-200

325

301-350

Politecnico di Milano

201-300

156

301-350

Sapienza University of Rome

201-300

217

251-300

Alma Mater Studiorum
University of Bologna

201-300

180

180

University of Naples Federico II

201-300

472

301-350

Università di Padova

201-300

249

201-250

University of Pisa

201-300

422

301-350

University of Turin

201-300

401-500

University of Florence

301-400

401-500

University of Pavia

301-400

401-500

University of Ferrara

401-500

401-500

University of Milan – Bicocca

401-500

401-500

University of Palermo

401-500

University of Parma

401-500

Vita-Salute San Raffaele University

401-500

201-250

Scuola Superiore Sant‘Anna Pisa di Studi
Universitari e di Perfezionamento

167

153

Scuola Normale Superiore di Pisa

175

161

Politecnico di Torino

387

University of Trento

426

251-300

Università Cattolica del Sacro Cuore

491

401-500

Free University of Bozen-Bolzano

351-400

University of Modena and Reggio Emilia

351-400

University of Perugia

351-400

University of Salerno

351-400

University of Siena

351-400

University of Bari Aldo Moro

401-500

University of Calabria

401-500

University of Genoa

401-500

Marche Polytechnic University

401-500

Polytechnic University of Bari

401-500

Polytechnic University of Turin

401-500

University of Rome II – Tor Vergata

401-500

Univerzity a vysoké školy sú verejné
a súkromné. Verejných univerzít je
v súčasnosti v Taliansku 61 a súkromných
30.

University of Rome III

401-500

University of Trieste

401-500

University of Urbino Carlo Bo

401-500

Vyučovacím jazykom je taliančina, školy
však ponúkajú aj programy v angličtine,
ich zoznam je na portáli UniversItaly
www.universitaly.it/index.php/public/
cercacorsiInglese

Verona University

401-500

Zdroj: www.shanghairanking.com; www.topuniversities.com; www.timeshighereducation.com
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Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové:
Prvý stupeň, bakalársky (Laurea) trvá 3 roky (180 kreditov
ECTS), druhý stupeň, magisterský (Laurea Specialistica/
Laurea Magistrale) trvá dva roky (120 kreditov) a tretí štupeň
(Dottorato – Phd) trvá 3 roky (180 kreditov).
Niektoré študijné odbory (medicína, veterinárstvo, farmácia,
architektúra, právo) sa dajú študovať len v 4- až 6-ročnom
spojenom štúdiu (Lauree Magistrali Ciclo Unico).
V Taliansku sa platí školné. Na verejných školách sa pohybuje
od 900 do 4 000 EUR ročne, na súkromných od 6 000 do 20 000
EUR ročne.
Životné náklady sa pohybujú priemerne v rozpätí od 700 do
1 000 EUR, vo veľkých univerzitných mestách sú vyššie (podľa
portálu Masterpostal) priemerné životné náklady v Bologni sú 750
až 1 100 EUR, vo Florencii od 850 do 1300 EUR a v Miláne a Ríme
od 850 do 1 450 EUR.
Pre slovenských občanov je základnou podmienkou pre vstup
na taliansku univerzitu úplné stredoškolské vzdelanie ukončené
maturitnou skúškou. Nevyhnutným predpokladom na zápis na
talianske univerzity je vynikajúca znalosť talianskeho jazyka.
Zahraniční uchádzači o zápis na univerzity v Taliansku musia
povinne zložiť jazykovú skúšku, ktorá sa koná priamo na vybranej
univerzite v dni stanovenom univerzitou, väčšinou v prvom
septembrovom týždni. Držitelia univerzitného diplomu talianskeho
jazyka a kultúry a absolventi rôznych kurzov talianskeho jazyka
môžu byť oslobodení od jazykovej skúšky len na základe
rozhodnutia príslušnej univerzity (uznaná je napríklad skúška
talianskeho jazyka CILS, ktorú je možné zložiť aj v Talianskom
kultúrnom inštitúte v Bratislave).
Spravidla v polovici apríla vydáva Ministerstvo vzdelávania,
univerzít a výskumu spolu s Ministerstvom zahraničných vecí
a medzinárodnej spolupráce obežník s pokynmi pre zahraničných
študentov, ktorí chcú študovať na talianskych univerzitách.
Obežník je zverejnený na stránkach: www.miur.it a
www.esteri.it. Talianske veľvyslanectvo v Bratislave obežník
spracuje bezprostredne po publikovaní a informácie zasiela na
požiadanie elektronickou poštou.

Zaujímavé webové stránky
www.istruzione.it – ministerstvo školstva, univerzít a výskumu
https://studyinitaly.esteri.it – informácie pre zahraničných
študentov
www.universitaly.it – informácie o štúdiu v Taliansku
www.cimea.it – informačné centrum pre medzinárodnú mobilitu
a uznávanie dokladov
www.esteri.it/mae/it – ministerstvo zahraničných vecí
a medzinárodnej spolupráce, informácie o štipendiách a on-line
prihlasovanie

Štipendiá na štúdium v Taliansku
 Národný štipendijný program SR, aktuálna uzávierka: 30. apríl 2019 na www.stipendia.sk
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendiá NŠP sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty. Spolu so štipendiom je v prípade potreby možné požiadať
aj o cestovný grant, teda o príspevok na financovanie cestovného. Výška mesačného štipendia v Taliansku je pre študenta
2. stupňa VŠ 900 EUR, pre doktoranda a postdoktoranda 1 090 EUR.
 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+, bližšie informácie:

www.erasmusplus.sk; www.erasmusplus.it/

 Štipendiá talianskych univerzít (väčšina talianskych univerzít ponúka študentom rôznu finančnú pomoc, informácie

bývajú zverejnené na stránkach univerzít; prehľad je aj na stránke talianskeho ministerstva zahraničných vecí
https://www.esteri.it/mae/en/servizi/stranieri/opportunita/borse-di-studio-offerte-dalle-universita.html

 Štipendiá talianskej vlády, uzávierka: 30. máj 2019, bližšie informácie:

www.esteri.it/mae/it/servizi/stranieri/opportunita/ a Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave,
https://iicbratislava.esteri.it/iic_bratislava/sk/opportunita/borse_di_studio
Štipendiá poskytované talianskou vládou prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ
podporovať medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. O štipendiá sa môžu
uchádzať 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).
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku
V ponuke spravidla bývajú:
- štipendiá na časť magisterského štúdia,
- štipendiá na časť doktorandského štúdia,

- štipendiá na štúdium na špecializovaných školách (Scuole di Specializzazione),
- štipendiá na výskumný pobyt v talianskych štátnych univerzitách/výskumných
pracoviskách, verejných múzeách a archívoch,
- štipendiá na kurzy talianskeho jazyka pre študentov talianskeho jazyka.
 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 (ARWU) alebo do 200. miesta v rebríčku inštitúcií Project RePEc (aktuálne je v rebríčku
dvanásť talianskych škôl).

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

minimálne dva mesiace pred odchodom, 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, uzávierka: spravidla v apríli,

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

 Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím, uzávierka: spravidla v decembri,

bližšie informácie: https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/
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) 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.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Portugalsku, Španielsku a Taliansku
Portugalskí, španielski a talianski laureáti Nobelovej ceny a Fieldsovej medaily
V rokoch 1901 až 2018 bolo udelených 590 Nobelových
cien (www.nobelprize.org) celkovo 935 laureátom (908
jednotlivcom a 27 organizáciám).
Medzi laureátmi Nobelovej ceny sú 2 Portugalci,
8 Španielov a 20 Talianov.

Fieldsova medaila je cena udeľovaná každé 4 roky matematikom,
ktorí majú menej ako 40 rokov. Označuje sa aj ako Nobelova cena za
matematiku (takto sa niekedy označuje aj Abelova cena, založená v roku
2002 pri príležitosti dvojstého výročia narodenia nórskeho matematika
Nielsa Henrika Abela).
V roku 1974 získal Fieldsovu medailu Talian Enrico Bombieri.

Portugalsko
rok

laureát

za...

1949

António Egas Moniz

medicínu

1998

José Saramago

literatúru

Španielsko
rok

laureát

1904

José Echegaray

literatúru

1906

Santiago Ramón y Cajal

medicínu

1922

Jacinto Benavente

literatúru

1956

Juan Ramón Jiménez

literatúru

1959

Severo Ochoa

medicínu

1977

Vicente Aleixandre

literatúru

1989

Camilo José Cela

literatúru

2010

Mario Vargas Llosa

literatúru

za...

Taliansko
rok

laureát

za...

1906

Camillo Golgi

medicínu

1906

Giosuè Carducci

literatúru

1907

Ernesto Teodoro Moneta

mier

1909

Guglielmo Marconi

fyziku

1926

Grazia Deledda

literatúru

1934

Luigi Pirandello

literatúru

1938

Enrico Fermi

fyziku

1957

Daniel Bovet

medicínu

1959

Emilio Gino Segrè

fyziku

1959

Salvatore Quasimodo

literatúru

1963

Giulio Natta

chémiu

1969

Salvador Luria

medicínu

1975

Renato Dulbecco

medicínu

1975

Eugenio Montale

literatúru

1984

Carlo Rubbia

fyziku

1985

Franco Modigliani

ekonómiu

1986

Rita Levi-Montalcini

medicínu

1997

Dario Fo

literatúru

2002

Riccardo Giacconi

fyziku

2007

Mario Capecchi

medicínu

António Egas Moniz, ktorý sa narodil pred 145 rokmi (29. novembra 1874,
zomrel 13. decembra 1955), neurológ a neurochirurg, priekopník cerebrálnej
angiografie. Ako prvý lekár na svete vykonal lobotómiu, a je tak považovaný
za jedného zo zakladateľov psychochirurgie. V roku 1949 získal ako prvý
Portugalčan Nobelovu cenu za fyziológiu a lekárstvo (medicína).
V roku 1927 vyvinul mozgovú angiografiu, ktorá umožňovala vizualizáciu ciev
v mozgu, za čo bol dvakrát nominovaný na Nobelovu cenu, ktorú nakoniec získal
v roku 1949 za objav lobotómie. Prvú lobotomickú operáciu, ktorú označili ako
„prefrontálna leukotómia“, vykonal spolu s neurochirurgom Pedrom Almeida
Limom v novembri 1935. V roku 1948 sa uskutočnilo už asi 20-tisíc obdobných
zákrokov, najmä pacientom trpiacim schizofréniou alebo depresiou. Súčasne však
vychádzali čoraz viac najavo problematické stránky lobotómie. Spolu s rozvojom
psychofarmák v 50. rokoch využívanie lobotómie rýchlo klesalo.

Stáže v inštitúciách EÚ
sídliacich v Portugalsku, Španielsku a Taliansku
Inštitúcie EÚ ponúkajú každý rok možnosť približne 1 200 mladým
ľuďom zúčastniť sa na platených a neplatených stážach v mnohých
oblastiach. Bližšie informácie záujemcovia nájdu na portáli EÚ v sekcii
Práca v EÚ (https://europa.eu/european-union/about-eu/working_sk),
o stážach na portáli EPSO (https://epso.europa.eu/job-opportunities/
traineeships_sk) a stránkach inštitúcií, ktoré stáže ponúkajú.
Európsky úrad pre bezpečnosť potravín (EFSA), Parma (Taliansko)
Európsky spoločný podnik pre ITER a rozvoj energie jadrovej syntézy
(spoločný podnik Fusion for Energy; F4E), Barcelona (Španielsko),
Európska námorná bezpečnostná agentúra (EMSA), Lisabon
(Portugalsko)
Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú závislosť
(EMCDDA), Lisabon (Portugalsko)
Európska nadácia pre odborné vzdelávanie (ETF), Turín (Taliansko)
Úrad Európskej únie pre duševné vlastníctvo (EUIPO), Alicante
(Španielsko)
Satelitné stredisko Európskej únie (SatCen), Torrejon de Ardoz
(Španielsko)
Spoločné výskumné centrum (Joint Research Centre, JCR), Sevilla
(Španielsko)
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Štipendiá a granty
 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené
otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2019 on-line na www.stipendia.sk
 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je v prípade
potreby možné požiadať aj o cestovný grant, teda o príspevok na financovanie cestovného.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2019 (mobility v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko,
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; do programu sú zapojené aj univerzity z Kosova.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci programu
Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne podporuje
študentov technických odborov a medikov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
Cestovné granty Európskej kultúrnej nadácie (ECF) STEP Beyond
Uzávierka: priebežne (výberový proces trvá približne mesiac)
Cestovné granty umožňujú mladým umelcom a kultúrnym pracovníkov do 35 rokov cestovať po krajinách EÚ a krajinách
susediacich s EÚ. Cieľom financovania mobility je stimulovanie nadnárodnej kultúrnej spolupráce a posilnenie kultúrnych väzieb
medzi krajinami EÚ a ich susedmi. Cestovné granty STEP Beyond podporujú účasť na networkingových stretnutiach, festivaloch
alebo konferenciách; vytvorenie nových cezhraničných partnerstiev pre budúce projekty; zapojenie sa do miestnej kultúrnej
a umeleckej scény so zdieľaním skúseností. Výška cestovného grantu závisí od destinácie.
Bližšie informácie: www.culturalfoundation.eu/step-beyond/
Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)
 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt
v laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať medzi členskými krajinami Európskej molekulárno-biologickej
konferencie (EMBC), pridruženými členskými krajinami a spolupracujúcimi partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať
medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
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 Štipendium na dlhodobý výskumný pobyt

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

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: priebežne (5 mesiacov pred začatím pobytu) on-line na www.granty.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: 5 mesiacov pred plánovaným pobytom
Štipendium je na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť
doktorát (alebo dvojitý doktorát) na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva fínska
univerzita.
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/edufi_scholarships/edufi_fellowships
Štipendiá programu Fínsky jazyk a kultúra (Suomen kielen ja kulttuurin) pre absolventov a výskumníkov
Uzávierka: 2 mesiace pred plánovaným nástupom
Štipendium je určené absolventom (minimálne magisterského stupňa) alebo výskumníkom v oblasti fínskeho jazyka a kultúry
alebo ugrofínskych jazykov na krátkodobý (1- až 4-týždňový) pobyt na fínskej univerzite.
Bližšie informácie: http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_
outside_finland/scholarships_in_finnish_language

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy
a študijnú cestu.
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 JAPONSKO
Štipendiá japonskej vlády – program Monbukagakusho
Uzávierka: máj 2019 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na celé 5-ročné bakalárske štúdium (Monbukagakusho Undergraduate Student Program)

O štipendium sa môžu uchádzať absolventi stredných škôl a študenti 1. stupňa VŠ do 21 rokov. Štipendium je určené na
ročnú jazykovú prípravu a 4-ročné bakalárske štúdium.
 štipendium na výskumný pobyt (Monbukagakusho Research Student Program; s možnosťou absolvovať celé

magisterské/doktorandské štúdium)

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 2. stupňa, doktorandi, učitelia vysokej školy a výskumní pracovníci.
Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2020
Uzávierka: 31. júl 2019
Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2020
a marcom 2021) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť poslaná poštou z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma
žiadosti poslané faxom alebo e-mailom.
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en;
http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/2020_requirements.pdf

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu

 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD
Uzávierka: 30. apríl 2019 on-line na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de
 krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 – 6 mesiacov)
 výskumné pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)
 výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 2019
 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva vysokoškolský učiteľ.

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) od 10 do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ. DAAD hradí 50 EUR na osobu na deň
a poistenie.

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
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Štipendiá a granty
Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec apríla 2019

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti
ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku.
Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne
(koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/
Štipendium Centra pre náboženstvo a spoločnosť Univerzity v Bonne na celé magisterské štúdium
Uzávierka: 30. apríl 2019
Centrum pre náboženstvo a spoločnosť (Zentrum für Religion und Gesellschaft, ZERG) Univerzity v Bonne ponúka plné a
čiastkové štipendium na magisterské štúdium na Fakulte protestantskej teológie (MESt Faculty Scholarship). Po úspešnom
absolvovaní ročného magisterského štúdia študent získa titul Master of the Arts (MA).
Bližšie informácie: https://www.zerg.uni-bonn.de/master-mest/scholarships
Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2020
Uzávierka: 15. máj 2019
Einsteinovo fórum a Nadácia Daimlera a Benza ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2020 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať
na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista 10 000
EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/
Hospitačný pobyt v Bavorsku pre učiteľov nemeckého jazyka
Uzávierka: 23. máj 2019
Hospitačný pobyt (spravidla 2-týždňový) je určený učiteľom nemeckého jazyka na základných a stredných školách. Slovenské
ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu poskytne nominovaným učiteľom príspevok na cestovné. Pobyt sa uskutoční na
hostiteľských školách v septembri až novembri.
Bližšie informácie: www.minedu.sk/hospitacny-pobyt-v-bavorsku-ponuka-2019/
Štipendiá Bayerových nadácií pre študentov a mladých výskumníkov (Grenzüberschreitend forschen)
Uzávierka: 14. júl 2019 (podávanie on-line žiadostí bude možné od 1. júna)
Bayerove nadácie (Bayer Stiftungen) ponúkajú v rámci programu Cezhraničný výskum v rámci projektu „Sciences for a better
Life“ štipendiá na štúdium, výskum a prax študentom a mladým výskumníkom z oblasti prírodných a lekárskych vied, ktorí

nemajú viac ako dva roky pracovných skúseností:

 Štipendium Otta Bayera je určené študentom a mladým odborníkom v oblastiach biológia a molekulárna biológia,

biochemické inžinierstvo a bioinformatika, chémia, biochémia a farmácia.

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

lekárske vedy, verejné zdravie a ekonomika zdravia.

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

a environmentálnych vied.

 Štipendium Kurta Hansena je určené študentom učiteľstva biológie a chémie (do úrovne magisterského štúdia)

na študijné projekty, stáže, letné a postgraduálne kurzy.

 Štipendium Hermanna Strengera je určené študentom a mladým odborníkom neakademických povolaní na projekty,

stáže, doplnkové kurzy.

Bližšie informácie: http://www.bayer-foundations.com/en/international-fellowship.aspx
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Štipendiá a granty
Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE
Uzávierka: 1. august 2019

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

a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až 12mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne organizácie,
úrady a pod.). Štipendijný pobyt sa začína 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.
Bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html

 POĽSKO
Štipendiá na magisterské štúdium
Uzávierka: 14. máj 2019
Poľská národná agentúra pre akademickú výmenu (Narodowa Agencja Wymiany Akademickiej; NAWA) ponúka v rámci
programu Poľsko – moja prvá voľba/Poland My First Choice štipendiá na magisterské štúdium všetkých odborov na
najkvalitnejších poľských verejných a súkromných vysokých školách (s hodnotením A a A+; https://nawa.gov.pl/images/
users/631/eligible-universities.pdf). Uchádzač musí ovládať poľský alebo anglický jazyk na úrovni B2, nesmie mať ukončené
magisterské štúdium, musí byť študentom posledného ročníka 1. stupňa alebo ukončil 1. stupeň najskôr v roku 2017.
Bližšie informácie: https://nawa.gov.pl/en/students/foreign-students/poland-my-first-choice-programme/call-for-proposals

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. máj 2019 (projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
Štipendiá
 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

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

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty
Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)
Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia
veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10
po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 66 070 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora
72 630 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) je do výšky 12 000 EUR. Program
administruje Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
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Štipendiá a granty
Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 30. apríl 2019
Rakúska akadémia vied (Österreichische Akademie der Wissenschaften) každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov
s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena/
Ignaz L. Lieben-Preis (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov
(v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín:
Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: https://stipendien.oeaw.ac.at/de/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-preis/

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne
Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku.
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci –
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

 USA
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium
Uzávierka: 30. jún 2019

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

 Výsledky výberových konaní, ktoré organizovala SAIA, n. o.
SAIA, n. o., organizuje výberové konania v rámci viacerých štipendijných ponúk a programov. Výber štipendistov sa zabezpečuje
prostredníctvom nezávislých odborných komisií zložených z odborníkov z vysokých škôl, Slovenskej akadémie vied, prípadne aj
z iných výskumných organizácií. Výberov sa pravidelne zúčastňujú aj predstavitelia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu
SR, ako aj zástupcovia veľvyslanectiev, ak ide o štipendiá udeľované na základe medzivládnych dohôd.
Výsledky výberových konaní sú zverejňované na www.saia.sk, z výberov na rok 2019/2020 sú tu zatiaľ výsledky do týchto krajín:
 Belgicko,
 Bulharsko,
 Česko,
 Čína,
 Chorvátsko,
 Izrael,
 Kórea,
 Maďarsko,
 Poľsko,
 Rumunsko,
 Ruská federácia,
 Slovinsko.
Súhrnné výsledky výberových konaní na rok 2019/2020 zverejníme v júnovom Bulletine SAIA.
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V skratke
 Ocenenie výnimočných vedcov
Nadácia ESET tento rok prvýkrát udelí ESET Science Award, a to v dvoch kategóriách – Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy a Výnimočný mladý vedec do 35 rokov. Cieľom ocenenia je podporiť vedu na Slovensku, predstaviť
výnimočné osobnosti slovenskej vedy a ukázať spoločenské vzory aj z vedeckého prostredia. Ocenenie je určené
vedeckým pracovníkom pôsobiacim v jednej z nasledujúcich oblastí: prírodné vedy, technické vedy, lekárske
a farmaceutické vedy a pôdohospodárske vedy. Nominácie je možné podať do 30. apríla 2019.
Bližšie informácie: www.esetscienceaward.sk.

 Rezidenčný program Nádvorie Kampus
Ročný rezidenčný program Nádvorie Kampus je určený pre 6 talentovaných a aktívnych mladých ľudí do 26 rokov z
celého Slovenska, ktorí sú študentmi denného štúdia na vysokej škole v Trnave (Trnavská univerzitay, Univerzita sv.
Cyrila a Metoda, Materiálovotechnologická fakulta Slovenskej technickej univerzity). Ponúka možnosť bývania, ale
aj rozvoj mladých ľudí a ich projektov i mentoringový program. Uzávierka prihlášok je 15. mája 2019.
Bližšie informácie: https://kampus.nadvorie.com/

 Súťaž Green Talents 2019
Nemecké spolkové ministerstvo pre vzdelávanie a výskum (Bundesministerium für Bildung und Forschung – BMBF)
zverejnilo výzvu v súťaži Green Talents, určenej mladým vedcom v magisterských a doktorandských programoch
(prípadne čerstvým absolventom magisterského a doktorandského štúdia), ktorí pracujú v oblasti udržateľného
rozvoja a v čase uzávierky nemajú viac ako trojročné pracovné skúsenosti (po získaní titulu). Uchádzači musia mať
vynikajúcu znalosť angličtiny. Uzávierka prihlášok je 22. mája 2019 (https://ptoutline.eu/app/greentalents2019).
Cieľom programu Green Talents – International Forum for High potentials in Sustainable Development je rozvinúť
medzinárodnú výmenu v oblasti „zelených riešení”. Mottom 10. ročníka súťaže je Smart Green Planet – Solutions
for a Sustainable Future. Úspešný „zelený talent“ získa účasť na dvojtýždňovom podujatí Green Talents Science
Forum 2019 v októbri 2019 a možnosť výskumného pobytu v Nemecku v roku 2020.
Bližšie informácie: www.greentalents.de

 Prémie Literárneho fondu za vedecký ohlas
Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v snahe oceniť tvorbu
pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriadil Prémiu za výnimočný vedecký ohlas
na jedno dielo a Prémiu za trojročný vedecký ohlas. Prémie sa udeľujú v troch kategóriách: 1. spoločenské
vedy, 2. prírodné a lekárske vedy, 3. technické vedy a geovedy. V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom
a peňažná odmena do výšky 1 000, 700 a 500 EUR.
Návrhy je možné predkladať do 31. mája 2019. Predkladateľ (môže ním byť aj autor) musí písomne vyhlásiť, že
je mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií a akýchkoľvek iných citácií.
Bližšie informácie: http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_vynimocny_ohlas_na_jedno_dielo/
a http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_trojrocny_ohlas/

 Konferencie o vzdelávaní
 7. stretnutie Rektorskej konferencie a Študentského fóra ASEF (ARC7): Higher Education taking Action
towards the Sustainable Development Goals: Perspectives from Asia and Europe
11. až 14. máj 2019, Bukurešť, Rumunsko
Bližšie informácie: http://asef.org/projects/themes/education/4512-7th-asef-rectors-conference-and-studentsforum-arc7

 NAFSA 2019 Annual Conference & Expo: Global Leadership, Learning, and Change
26. až 31. máj 2019, Washington, USA
Bližšie informácie: www.nafsa.org/Annual_Conference/Annual_Conference___Expo/

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Kariérové poradenstvo pre inkluzívnu spoločnosť
11. až 13. september 2019, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: www.iaevgconference2019.sk

 31. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE):
Encompassing all voices
24. až 27. september 2019, Helsinky, Fínsko (on-line registrácia sa začne 22. mája)
Bližšie informácie: www.eaie.org/helsinki.html
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V skratke
 Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho,
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.

 Study in Europe Virtual Fair Ecuador/Peru

11. máj 2019
Bližšie informácie: www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/15/

 Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2019

24. – 26. september 2019, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
17. – 19. október 2019, Graz, Rakúsko
Bližšie informácie: www.best-graz.at
 26. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno
22. – 25. október 2019, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno
 7. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra
5. – 6. november 2019, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/
 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
21. – 24. november 2019, Salzburg, Rakúsko
Bližšie informácie: www.best-salzburg.at
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