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ŠTIPENDIÁ DAAD PRE SLOVENSKO
na akademický rok 2020/2021 

Nemecká akademická výmenná služba 
(Deutscher Akademischer Austauschdienst, DAAD) 
je spoločná organizácia nemeckých vysokých škôl 

a študentských organizácií. Jej úlohou je podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím v oblasti vysokého školstva, najmä formou 
výmeny študentov a vedeckých pracovníkov. Od vzniku v roku 1925 podporilo DAAD viac ako 2 milióny nemeckých a zahraničných 
študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. V roku 2018 podporilo DAAD 145 188 štipendistov, z toho 81 508 
bolo z Nemecka a 63 680 zo zahraničia, medzi nimi 33 zo Slovenska.
Činnosť DAAD sa neobmedzuje len na udeľovanie štipendií na individuálne mobility a výskumnú podporu; DAAD taktiež podporuje 
internacionalizáciu nemeckých vysokých škôl, posilňuje germanistiku a nemecký jazyk v zahraničí, pomáha rozvojovým krajinám pri 
budovaní vysokých škôl a pod. Rozpočet pochádza prevažne z prostriedkov nemeckých spolkových ministerstiev, predovšetkým  
z ministerstva zahraničných vecí, ale aj z Európskej únie a rôznych podnikov a organizácií. 
Od začiatku 90. rokov 20. storočia spolupracuje DAAD so SAIA, okrem poskytovania informácií o štúdiu v Nemecku SAIA 
administratívne zabezpečuje niektoré programy DAAD týkajúce sa Slovenska.
DAAD poskytuje okrem iných štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy. 
Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým 
vedeckým a pedagogickým pracovníkom a bývalým štipendistom DAAD. V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné 
štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl. DAAD finančne podporuje 
odborné exkurzie pre vysokoškolských študentov a študentské praxe. Pre vedeckých a pedagogických pracovníkov je určený aj 
„Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch“. 

Prehľad štipendií a grantov DAAD pre občanov SR

Typ štipendijného programu Uzávierka žiadostí 

Štipendiá na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky  
v krajinách s nemeckou menšinou (4 mesiace)

30. september 2019 v SAIA a zároveň 
on-line na www.funding-guide.de

Študijné štipendiá pre absolventov VŠ (Masterstudium)  
(10 – 24 mesiacov)

15. november 2019 v SAIA a zároveň 
on-line na www.funding-guide.de 

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov  
na krátkodobé výskumné pobyty (1 – 6 mesiacov)

15. november 2019 a 30. apríl 2020 v DAAD  
a zároveň on-line na www.funding-guide.de 

Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 10 mesiacov) 15. november 2019 v DAAD a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de 

Krátkodobé výskumné štipendiá pre VŠ učiteľov a vedeckých pracovníkov  
(1 – 3 mesiace)

15. november 2019 a 30. apríl 2020  
on-line na www.funding-guide.de 

Krátkodobé výskumné štipendiá pre bývalých štipendistov DAAD  
(1 – 3 mesiace)

15. november 2019 a 30. apríl 2020  
on-line na www.funding-guide.de 

Štipendiá na štúdium v rámci spoločných doktorandských programov 
(cotutelle) 

15. november 2019 v DAAD a zároveň 
on-line na www.funding-guide.de 

Štipendiá na absolvovanie výskumných pobytov v rámci doktorátov  
pod dvojitým vedením 

15. november 2019 v DAAD a zároveň 
on-line na www.funding-guide.de 

Štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov VŠ 1. december 2019 v SAIA a zároveň 
on-line na www.funding-guide.de 

Študijné štipendiá pre absolventov architektúry 30. september 2019 v DAAD a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: hudba 15. október 2019 v DAAD a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: herectvo 31. október 2019 v DAAD a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: výtvarné umenie, 
dizajn/vizuálna komunikácia, film

30. november 2019 v DAAD a zároveň  
on-line na www.funding-guide.de

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch spravidla v júni na MŠVVaŠ SR/SAV

Odborné exkurzie a študentské praxe 1. november 2019, 1. február a 1. máj 2020  
v DAAD a on-line na www.funding-guide.de

Štipendiá DAAD a Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku (DLR) pre 
doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov podľa typu a miesta pobytu

Berlínsky program pre umelcov 1. december 2019 v DAAD

https://www.daad.de/medien/der-daad/zahlen/laenderstatistik/2018/daad-laenderstatistik_weltweit.pdf
https://www.daad.de/medien/der-daad/zahlen/laenderstatistik/2018/daad-laenderstatistik_weltweit.pdf
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Štatistika úspešnosti slovenských uchádzačov o štipendijné pobyty DAAD

Typ štipendia/Rok 
(U – počet uchádzačov; Š – počet udelených štipendií)

2016/2017 2017/2018 2018/2019 2019/2020

U Š U Š U Š U Š

Ročné štipendium 19 2 12 3 13 4 8 1

výskumný pobyt pre doktorandov (7 – 10 mesiacov)** (2) (0) (1) (1) (2) (2)

študijný pobyt pre absolventov vysokých škôl (17) (2) (11) (2) (11) (2) (8) (1)

Celé doktorandské štúdium* 5 2 3 0

Výskumné štipendium (1 – 6 mesiacov)
pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov** 6 2 1 1 2 0

Vedecké pobyty pre učiteľov VŠ a vedeckých 
pracovníkov (1 – 3 mesiace), vrát. opätovných pozvaní** 7 0 4 0 4 1

Letné kurzy pre študentov vysokých škôl 65 37 48 35 38 31 36 31

Ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky 2 2 1 1

CELKOM 102 43 68 39 59 38 45 33

* od roku 2018/2019 sa pre uchádzačov zo Slovenska neposkytujú
** žiadosti sa podávajú len prostredníctvom nemeckej strany, uvádzame iba žiadosti, ktoré sa podávajú aj v SAIA

Počet podporených študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov

rok 1950 1960 1970 1980 1990 2000 2010 2015 2017 2018

celkový počet  
štipendistov 426 4 861 10 883 21 813 38 883 64 047 105 886 127 039 139 758 145 188

z toho z Nemecka 230  1 710 2 035 7 699 16 909 37 451 63 807 75 412 78 230 81 508

z toho z cudziny 196 3 151 8 848 14 114 21 974 26 596 42 079 51 627 61 528 63 680

Od roku 1950 do roku 2018 DAAD podporila študijné alebo výskumné pobyty 1 467 752 nemeckých občanov v zahraničí  
a 1 037 859 cudzincov v Nemecku.                                                                                                                                   Zdroj: www.daad.de

Dôležité všeobecné upozornenia súvisiace s programom DAAD
• Štipendium na celé bakalárske štúdium sa neudeľuje.
• Podpora DAAD nie je určená pre študentov 1. ročníka bakalárskeho štúdia.
• Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
• Študijné a výskumné pobyty možno absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných ústavoch 
   v Nemecku.
• Predložené podkladové materiály musia byť úplné, v nemeckom alebo v anglickom jazyku, kompletná žiadosť musí obsahovať 
   požadované prílohy a mať vyplnené všetky kolónky.
• Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, platia však tieto obmedzenia:

1. absolventi – v čase uchádzania sa o štipendium štúdium ukončené pred max. 6 rokmi,
2. doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi,
3. postdoktorandi, resp. mladí vedeckí pracovníci – v čase uchádzania sa o krátkodobé štipendium (do 6 mesiacov) 
    ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi.

Podkladové materiály
Zoznam podkladových materiálov, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou o štipendium, sa odlišuje v závislosti od konkrétnej 
štipendijnej kategórie. 
Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré platia bez ohľadu na typ štipendia: 

• Pri maturitnom vysvedčení, diplome a vysvedčení o štátnej skúške sa nevyžaduje kópia overená notárom.  
  Kópie overené notárom je potrebné dodatočne predložiť až v prípade schválenia štipendia. 
• K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
• Preklady musia byť v nemčine, resp. v angličtine.
• Podkladové materiály sa predkladajú jednostranné a nezopnuté. 

Súčasťou podkladových materiálov je aj motivačný list (niekedy nazývaný aj sprievodný list). V motivácii by mal uchádzač uviesť: 
• prečo chce absolvovať v Nemecku študijný alebo výskumný pobyt,
• čo je cieľom študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku, 
• čo konkrétne chce počas svojho študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku robiť,
• akú má predstavu o tom, ako dosiahnuť plánovaný cieľ, ktoré vedecké metódy chce použiť,
• postup, ako chce dosiahnuť svoj cieľ (návšteva prednášok, seminárov, archívov, stretnutia, rozhovory a pod.), miesto 
   plánovaného pobytu (knižnica, archív, ústav...),
• či už boli vykonané nejaké aktivity v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom (ako napr. zoznam  
  literatúry, členenie diplomovej alebo dizertačnej práce),
• uchádzači o štipendium na letný jazykový kurz musia v motivačnom liste zdôvodniť výber daných jazykových kurzov.

https://www.daad.de/medien/daad_jahresbericht_2017.pdf
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TYPY ŠTIPENDIÍ DAAD

I. ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ

Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov 
vysokých škôl všetkých vedných disciplín – Masterstudium 
für alle wissenschaftlichen Fächer

Štipendium sa udeľuje na účely absolvovania doplňujúceho 
štúdia (Aufbaustudium) alebo študijného programu Master 
(Masterstudium). Mnohé študijné programy na nemeckých 
vysokých školách trvajú tri, v niektorých prípadoch až štyri 
semestre. Štipendium sa udeľuje len na jeden akademický 
rok, ale v prípade dobrých výsledkov z prvého roka štúdia je 
možnosť získať štipendium na ukončenie celého štúdia.

Štipendium možno využiť aj na absolvovanie študijného pobytu, 
ktorý je súčasťou aktuálneho domáceho štúdia 2. stupňa.
V prípade, ak v rámci 2-ročného študijného programu na 
domácej škole uchádzač žiada o štipendium na ročný študijný 
pobyt v Nemecku, je potrebné predložiť aj doklad o uznaní 
roka stráveného na nemeckej VŠ, a to potvrdením z domácej 
inštitúcie. Zároveň je potrebné zdokladovať, že nebude 
prekročená štandardná dĺžka štúdia.  

Bližšie informácie o študijných programoch sú k dispozícii 
na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl. 
Databáza všetkých študijných programov s možnosťou 
vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na 
www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných 
možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de. 

Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.  
Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie vysokou školou sú 
nezávislé procesy, udelenie štipendia je podmienené prijatím 
na VŠ. Z dôvodu zvýšenia šancí na prijatie na nemeckú vysokú 
školu je potrebné, aby si uchádzač vybral 3 študijné programy 
na rôznych vysokých školách. 

Uzávierka žiadostí: 15. november 2019 v SAIA (on-line 
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na  
www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného 
programu) 

Termín realizácie: 1. 10. 2020 – 31. 7. 2021

O štipendium sa môžu uchádzať:
• študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia,
• absolventi bakalárskeho štúdia,
• študenti posledného ročníka vysokých škôl,
• absolventi vysokých škôl.

Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, pre kategóriu 
absolvent platí, že v čase podávania žiadosti o štipendium 
uchádzač ukončil štúdium pred max. 6 rokmi.
V čase uchádzania sa o štipendium sa nesmie uchádzač 
zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.

Doktorandi sa v rámci tohto programu nemôžu 
uchádzať o štipendium! (Možnosti pre doktorandov v časti 
II. Výskumné štipendiá)

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky, 
presvedčivý odborný program a osobná motivácia, v čase 
nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske alebo 
vysokoškolské štúdium, dobré znalosti nemeckého, príp. 
anglického jazyka (podľa jazyka, v ktorom sa bude realizovať 
štúdium).

Štipendium zahŕňa: 850 EUR/mesiac, cestovné, príplatok  
k poisteniu a príplatok na študijný materiál, príp. aj príplatok  
na nájomné a rodinu. 

Upozornenie: Súčasťou výberového konania je osobný 
pohovor s vybranými uchádzačmi, ktorý prebehne počas 
zasadania výberovej komisie v Bratislave. 

K podkladovým materiálom: 
K vytlačenej žiadosti je potrebné priložiť odporúčanie od 
vysokoškolského učiteľa v uzavretej obálke. Súčasťou 
podkladových materiálov je aj oficiálny opis študijného 
programu na predpísanom formulári. 

Nevyžaduje sa akceptačný list nemeckej univerzity. Prijatie na 
vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami. 

Doklad o znalosti anglického jazyka – v prípade, ak študijný 
program bude prebiehať v anglickom jazyku, musí uchádzač 
predložiť test TOEFL, IELTS, Cambridge ESOL/Certificates alebo 
iný ekvivalentný jazykový doklad. 

Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého 
jazyka. 

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov: 
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64

Štipendiá na ďalšie vzdelávanie pre absolventov 
germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou  
– Fortbildungsstipendien für Graduierte der Germanistik  
und DaF in Ländern mit deutschen Minderheiten

Štipendium je určené vysokokvalifikovaným absolventom 
bakalárskeho/magisterského štúdia z oblasti germanistiky, 
nemeckej filológie, nemčiny ako cudzieho jazyka, nemčiny ako 
materinského jazyka, nemčiny ako jazyka menšín, učiteľstva 
nemčiny, ktorí majú skúsenosti s učením nemčiny na škole.

Uzávierka žiadostí: 30. september 2019 v SAIA (on-line 
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na  
www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 4 mesiace 

Termín realizácie: začiatok pobytu je od 1. 4. 2020 

Štipendium zahŕňa: 750 EUR/mesiac pre absolventov 
bakalárskeho štúdia, 1 000 EUR/mesiac pre absolventov  
magisterského štúdia, príplatok k cestovnému a k poisteniu.

Štipendista sa pred nástupom na pobyt nesmie zdržiavať  
v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov: 
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692
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II. VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ

Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých 
pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty  
– Forschungsstipendien – Kurzstipendien

Uzávierka žiadostí: 15. november 2019 a 30. apríl 2020  
on-line na www.funding-guide.de (originál odporúčania treba 
poslať poštou na adresu DAAD, Referat ST21 – Ostmitteleuropa, 
Südosteuropa, Türkei, Kennedyallee 50, 53175 Bonn)

Dĺžka pobytu: 1 – 6 mesiacov 

Termín realizácie: začiatok pobytu v období 1. 6. 2020  
– 30. 11. 2020 (platí pre uzávierku 15. novembra 2019);  
začiatok pobytu v období 1. 12. 2020 – 31. 5. 2021 (platí pre 
uzávierku 30. apríla 2020)

Cieľ: umožniť mladým vedeckým pracovníkom (doktorandom  
a postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred 
max. 4 rokmi) všetkých vedných disciplín krátkodobý výskumný 
pobyt na nemeckých univerzitách a výskumných pracoviskách

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky  
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického 
jazyka 

Štipendium zahŕňa: 850 až 1 200 EUR/mesiac, cestovné  
a príplatok k poisteniu

Štipendista sa pred nástupom na pobyt nesmie zdržiavať  
v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.

K podkladovým materiálom:
Akceptačný list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka s uvedením jeho súhlasu s plánovaným 
výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru  
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu. 

Vítaný je zoznam publikačnej činnosti. 

Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66

Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné 
pobyty – Forschungsstipendien – Jahresstipendien

Uzávierka žiadostí: 15. november 2019  
on-line na www.funding-guide.de (originál odporúčania treba 
poslať poštou na adresu DAAD, Referat ST21 – Ostmitteleuropa, 
Südosteuropa, Türkei, Kennedyallee 50, 53175 Bonn)

Dĺžka pobytu: 7 – 10 mesiacov 

Termín realizácie: 1. 10. 2020 – 31. 7. 2021

Cieľ: umožniť doktorandom výskumný pobyt na nemeckých 
univerzitách a výskumných pracoviskách

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky  
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického 
jazyka 

Štipendium zahŕňa: 850 až 1 200 EUR/mesiac, cestovné  
a príplatok k poisteniu, príplatok na študijný materiál a výskum, 
príp. aj príplatok na nájomné a rodinu 

Štipendista sa pred nástupom na pobyt nesmie zdržiavať  
v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.

K podkladovým materiálom: 
Akceptačný list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka s uvedením jeho súhlasu s plánovaným 
výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru  
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu.
Vítaný je zoznam publikačnej činnosti. 

Poznámky:
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako 6 
mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého 
jazyka. 
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67

Štipendiá na štúdium v rámci spoločných 
doktorandských programov (cotutelle)  
– Forschungsstipendien – Promotionen im Cotutelle-Verfahren

Cieľom programu je podpora spoločných doktorandských 
programov (tzv. cotutelle). Podmienkou je individuálna dohoda 
medzi zúčastnenými vysokými školami.

Uzávierka žiadostí: 15. november 2019 on-line na  
www.funding-guide.de (originál odporúčania treba poslať 
poštou na adresu DAAD, Referat ST21 – Ostmitteleuropa, 
Südosteuropa, Türkei, Kennedyallee 50, 53175 Bonn)

Dĺžka pobytu: maximálne 18 mesiacov počas troch po sebe 
nasledujúcich rokov 

Termín realizácie: od 1. 10. 2020

Štipendium zahŕňa: 1 200 EUR/mesiac, príplatok k poisteniu 
a cestovnému, jednorazový príspevok na výskum

Poznámky: 

Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, ale v čase uchádzania 
sa o štipendium musí byť posledné ukončené štúdium pred 
maximálne 6 rokmi.

Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, môžu získať bezplatný online kurz nemeckého 
jazyka alebo jazykový kurz pred začiatkom pobytu (o jeho 
udelení/neudelení rozhoduje DAAD na základe znalosti 
nemeckého jazyka a výskumného plánu uchádzača).
Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717
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Štipendiá na absolvovanie výskumných pobytov v rámci 
doktorátov pod dvojitým vedením – Forschungsstipendien 
– Bi-national betreute Promotionen

Cieľom programu je podpora doktorandského štúdia 
absolvovaním viacerých výskumných fáz v Nemecku. 
Doktorandské štúdium je ukončené záverečnou skúškou za 
prítomnosti nemeckého školiteľa.

Uzávierka žiadostí: 15. november 2019 on-line na  
www.funding-guide.de (originál odporúčania treba poslať 
poštou na adresu DAAD, Referat ST21 – Ostmitteleuropa, 
Südosteuropa, Türkei, Kennedyallee 50, 53175 Bonn)

Dĺžka pobytu: maximálne 2 roky

Termín realizácie: od 1. 10. 2020

Štipendium zahŕňa: 1 200 EUR/mesiac, príplatok k poisteniu 
a cestovnému, jednorazový príspevok na výskum

Poznámky: 
Štipendisti so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, môžu získať bezplatný online kurz nemeckého 
jazyka alebo jazykový kurz pred začiatkom pobytu (o jeho 
udelení/neudelení rozhoduje DAAD na základe znalosti 
nemeckého jazyka a výskumného plánu uchádzača).

Pre absolventov medicíny platia osobitné podmienky! Podrobné 
informácie: www.daad.de/extrainfo. 

Pre uchádzačov neplatia vekové hranice, ale v čase uchádzania 
sa o štipendium musí byť posledné ukončené štúdium pred 
maximálne 6 rokmi. Začiatok doktorandského štúdia nesmie byť 
viac ako pred 3 rokmi.

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=718

Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov  
a vedeckých pracovníkov (vrátane umeleckých smerov)  
– Forschungsaufenthalte für Hochschullehrer und 
Wissenschaftler

Uzávierka žiadostí: 15. november 2019 a 30. apríl 2020 
on-line na www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace

Termín realizácie: začiatok pobytu v období 1. 6. 2020  
– 30. 11. 2020 (platí pre uzávierku 15. novembra 2019);  
začiatok pobytu v období 1. 12. 2020 – 31. 5. 2021 (platí pre 
uzávierku 30. apríla 2020)

Výška štipendia: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac a príplatok  
k cestovnému

Cieľ: umožniť úspešnému uchádzačovi absolvovať výskumný 
pobyt na nemeckej vysokej škole alebo výskumnom pracovisku.

K podkladovým materiálom:
Pozývací list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo 
vedeckého pracovníka je nevyhnutný.

K žiadosti o štipendium je potrebné priložiť aj zoznam 
publikačnej činnosti. 

Opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62

Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD 
– Wiedereinladungen für ehemalige Stipendiaten

Uzávierka žiadostí: 15. november 2019 a 30. apríl 2020 
on-line na www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 1 – 3 mesiace

Termín realizácie: začiatok pobytu v období 1. 6. 2020  
– 30. 11. 2020 (platí pre uzávierku 15. novembra 2019);  
začiatok pobytu v období 1. 12. 2020 – 31. 5. 2021 (platí pre 
uzávierku 30. apríla 2020)

Oprávnení uchádzači: O štipendium sa môžu uchádzať bývalí 
štipendisti DAAD najmenej po troch rokoch od absolvovania 
minimálne 6-mesačného štipendijného pobytu v Nemecku 
(vrátane štipendistov, ktorí absolvovali minimálne ročný študijný 
pobyt na univerzitách a vysokých školách v bývalej NDR).
O štipendium sa môžu uchádzať aj štipendisti, ktorí nepôsobia 
vo výskumnej oblasti. Predpokladom je, že ich pracovný zámer 
bude mať trvalý dopad na ich profesionálnu kariéru, prinesie 
sprievodné výsledky ako napr. plánované publikácie a/alebo 
posilnenie spolupráce s Nemeckom. Takýto pobyt môže byť 
absolvovaný na inštitúcii z oblasti verejnej správy, kultúry, médií 
a hospodárstva.
Toto štipendium je možné získať aj opakovane, opätovné 
udelenie štipendia je možné najskôr po troch rokoch.

Výška štipendia: 2 000 – 2 150 EUR/mesiac a príplatok  
k cestovnému

Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52

III. UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ

Študijné štipendiá pre absolventov architektúry 
– Studienstipendien für ausländische Graduierte im Fachbereich 
der Architektur

Štipendium umožňuje mladým architektom absolvovať 
doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. 
Taktiež je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný 
program Master. 

Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili 
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú 
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka  
a absolventi vysokých škôl v odbore architektúra

Uzávierka žiadostí: 30. september 2019 v DAAD  
v papierovej podobe (do tohto termínu musia byť žiadosti  
v DAAD v Bonne) a zároveň on-line na www.funding-guide.de 
Podkladové materiály (1 sada) je potrebné doručiť na adresu 
DAAD (Referat ST21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei, 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn).

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov

Výška štipendia: 850 EUR/mesiac, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu

K podkladovým materiálom: 
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov 
dokladovať svoju tvorbu vlastnými prácami. Podrobné 
informácie o požadovaných podkladových materiáloch získajú 
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=718
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=718
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15064-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-forschungsstipendien-fuer-bewerber-aus-medizinischen-fachbereichen/
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15066-zusaetzliche-hinweise-fuer-daad-studienstipendien-im-fachbereich-architektur/
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Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako 6 
mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého 
jazyka. 
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých 
vysokých škôl: hudba – Studienstipendien für ausländische 
Graduierte im Fachbereich der Musik

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce 
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je 
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program 
Master. 

Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili 
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú 
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka  
a absolventi vysokých škôl odboru hudba
Uzávierka žiadostí: 15. október 2019 v DAAD v papierovej 
podobe (do tohto termínu musia byť žiadosti v DAAD v Bonne) 
a zároveň on-line na www.funding-guide.de 
Podkladové materiály (1 sada) je potrebné doručiť na adresu 
DAAD (Referat ST21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei, 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn).

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov

Výška štipendia: 850 EUR/mesiac, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu

K podkladovým materiálom: 
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov 
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými 
prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie  
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú 
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého 
jazyka. 
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých 
vysokých škôl: herectvo – Studienstipendien für 
ausländische Graduierte im Fachbereich der Darstellenden Kunst

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce 
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je 
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program 
Master. 

Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili 
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú 
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka  
a absolventi vysokých škôl odboru herectvo
Uzávierka žiadostí: 31. október 2019 v DAAD v papierovej 
podobe (do tohto termínu musia byť žiadosti v DAAD v Bonne) 
a zároveň on-line na www.funding-guide.de 

Podkladové materiály (1 sada) je potrebné doručiť na adresu 
DAAD (Referat ST21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei, 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn).

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov

Výška štipendia: 850 EUR/mesiac, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu

K podkladovým materiálom: 
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov 
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými 
prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie  
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú 
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého 
jazyka. 
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716

Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých 
vysokých škôl: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna 
komunikácia, film – Studienstipendien für ausländische 
Graduierte im Fachbereich der Bildenden Kunst, Design/visuelle 
Kommunikation und Film

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce 
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je 
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročný program 
Master. 

Štipendiá sa spravidla udeľujú tým uchádzačom, ktorí ukončili 
štúdium príslušnou záverečnou skúškou a na Slovensku nemajú 
možnosti ďalšieho vzdelávania sa vo svojom odbore.
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka  
a absolventi vysokých škôl nasledujúcich odborov výtvarné 
umenie, dizajn/vizuálna komunikácia a film 

Uzávierka žiadostí: 30. november 2019 v DAAD  
v papierovej podobe (do tohto termínu musia byť žiadosti  
v DAAD v Bonne) a zároveň on-line na www.funding-guide.de 
Podkladové materiály (1 sada) je potrebné doručiť na adresu 
DAAD (Referat ST21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei, 
Kennedyallee 50, 53175 Bonn).

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov

Výška štipendia: 850 EUR/mesiac, cestovné a príplatok  
k poisteniu, príp. aj príplatok na nájomné a rodinu

K podkladovým materiálom: 
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov 
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými 
prácami, nahrávkami a pod. Podrobné informácie  
o požadovaných umeleckých podkladových materiáloch získajú 
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo. 
Štipendistom so slabou znalosťou nemeckého jazyka (s úrovňou 
nižšou ako B2), ktorí získajú štipendium na pobyt dlhší ako  
6 mesiacov, môže byť zabezpečený a hradený kurz nemeckého 
jazyka. 
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
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IV. LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY PRE ŠTUDENTOV 
      VYSOKÝCH ŠKÔL 

Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl 
– Hochschulsommerkurse in Deutschland für ausländische 
Studierende und Graduierte

Uzávierka žiadostí: 1. december 2019 v SAIA (on-line 
a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na  
www.funding-guide.de

Dĺžka pobytu: 3 – 4 týždne

Termín realizácie: leto 2020 (pobyty možné od júna)

Oprávnení uchádzači: študenti vysokých škôl, ktorí majú  
v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený minimálne  
2. ročník bakalárskeho štúdia. Uchádzať sa nemôžu absolventi 
2. stupňa VŠ štúdia, doktorandi – v čase štipendijného pobytu 
musia byť štipendisti zapísaní ako študenti bakalárskeho alebo 
magisterského štúdia na domácej VŠ (v prípade študentov 
posledného ročníka bakalárskeho stupňa je potrebné 
predložiť potvrdenie z VŠ, že magisterské štúdium nadväzuje 
bezprostredne na bakalárske štúdium).

Dôležité podmienky: 
- znalosť nemeckého jazyka minimálne na úrovni A2 
  spoločného európskeho referenčného rámca,
- dobré študijné výsledky.

Výška štipendia: štipendium 950 EUR + príplatok na cestu  
250 EUR (štipendium je len čiastkové, nepokrýva celkové 
náklady, v závislosti od výšky poplatku za kurz).

Poznámka: 
Nie na všetky letné kurzy, ktoré sú v ponuke nemeckých 
vysokých škôl, je možné získať štipendium. Ponuku kurzov, 
na ktoré je možné získať štipendium DAAD, spolu s bližšími 
informáciami nájdu záujemcovia na www.daad.de/hsk-kursliste. 
V DAAD formulári je potrebné uviesť preferencie 3 vybraných 
kurzov. Pri definitívnom prideľovaní kurzov DAAD prihliada na 
uvedené preferencie, no keďže kapacita kurzov je obmedzená, 
vyhradzuje si právo na konečné určenie kurzu.
Podrobné informácie a zoznam podkladových 
materiálov:  
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49

V. ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE  
    PODPOROVANÉ DAAD

Odborné exkurzie – Studienreisen von ausländischen 
Studierenden in Deutschland 

Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod 
vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je 
sprostredkovať študentom poznatky z odboru, ktorý študujú 
(odborná časť), prehĺbiť kontakty medzi vysokými školami, 
ako aj oboznámiť sa s hospodárskym, politickým a kultúrnym 
životom v Nemecku (poznávacia časť). Poznávacia časť pobytu 
by nemala tvoriť viac ako tretinu exkurzie.

Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských 
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením 
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený 
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia. 

Žiadosti o finančnú podporu podáva slovenský 
vysokoškolský učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú 
študijnú cestu pre daný študijný odbor a priloží návrh programu 
pre odbornú aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie 
z nemeckej vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu 
zorganizuje a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám. 

Dĺžka podpory: 7 – 12 dní

DAAD hradí: 50 EUR na osobu a deň, poistenie pre celú 
skupinu

Uzávierka žiadostí: 
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici 
januára).

Podávanie žiadostí prebieha on-line na  
www.funding-guide.de

Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti,
2. rozpočet,
3. zoznam účastníkov, 
4. odôvodnenie a opis programu – podrobný program 
    s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu  
    (odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná 
    formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.),
5. časový plán,
6. opis prípravy cesty po obsahovej stránke  
    (napr. prípravné semináre),
7. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou, 
    predovšetkým s VŠ.

Študentské praxe – Studienpraktika von ausländischen 
Studierenden in Deutschland

Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny 
študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť 
absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku, 
prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné 
kurzy, semináre, workshopy. 

Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských 
študentov v celkovom počte od 10 do 15 osôb pod vedením 
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený 
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia. 

Žiadosti o finančnú podporu podáva nemecký partner 
priamo na adresu DAAD v Bonne.

Dĺžka pobytu: 7 – 12 dní

DAAD hradí: 50 EUR na osobu a deň, poistenie pre celú 
skupinu

Uzávierka žiadostí: 
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca 
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici 
januára).

Podávanie žiadostí prebieha on-line na  
www.funding-guide.de

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
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Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti,
2. rozpočet,
3. zoznam účastníkov, 
4. odôvodnenie a opis programu – podrobný program 
    s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu  
    (odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná 
    formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.),
5. časový plán,
6. opis prípravy cesty po obsahovej stránke  
    (napr. prípravné semináre),
7. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou, 
    predovšetkým s VŠ.

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných 
projektoch – Projektbezogener Personenaustausch

DAAD, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Slovenská akadémia vied vypisujú každoročne program 
výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi 
Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko. 

Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými 
a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená 
vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých  
a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných 
výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa 
pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie  
a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov, 
doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre 
všetky špecializácie a smery. 

Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký 
projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci  
z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné 
a pobytové náklady súvisiace s výmenou zúčastnených 
výskumných skupín. 
Základné financovanie projektu (osobné a vecné náklady na 
oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov. 
Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na 
materiál atď.) nemôžu byť hradené zo zdrojov programu. 
Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je 
dva roky. Podpora projektu v druhom roku závisí od výsledkov 
dosiahnutých počas prvého roka projektu.
Uzávierka žiadostí: spravidla v júni na MŠVVaŠ SR alebo 
SAV
Začiatok poskytovania podpory: od januára/februára 
nasledujúceho roka
Bližšie informácie a formuláre žiadostí sú dostupné na  
www.minedu.sk alebo na www.sav.sk.

Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo  
a astronautiku (DLR) pre doktorandov, postdoktorandov 
a vedeckých pracovníkov – DLR – DAAD Research Fellowship

Nemecké centrum pre letectvo a astronautiku (Deutsches 
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) vypisuje v spolupráci 
s DAAD štipendiá DLR – DAAD Research Fellowship. Cieľom 
programu je pritiahnuť do Nemecka špičkových zahraničných 
doktorandov, postdoktorandov a skúsených vedeckých 
pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty  
v ústavoch DLR v oblasti aeronautiky, vesmíru, dopravy  
a energie. Vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka, 
znalosť nemeckého jazyka je vítaná.

Typ A: 
Cieľová skupina: doktorand
Podmienky: VŠ vzdelanie, vek do 32 rokov
Typ pobytu: doktorandské štúdium
Trvanie: 36 mesiacov
Štipendium: 1 760 EUR/mesiac + príp. príspevok na 
cestovné, zdravotné poistenie, rodinu

Typ B:
Cieľová skupina: postdoktorand
Podmienky: doktorandské štúdium ukončené pred  
max. 2 rokmi
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie: 6 – 24 mesiacov
Štipendium: 2 400 EUR/mesiac

Typ C:
Cieľová skupina: vedecký pracovník
Podmienky: pôsobiaci na VŠ alebo vo výskume, principiálne 
s ukončeným doktorandským štúdiom
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie: 1 – 3 mesiace
Štipendium: 2 760 EUR/mesiac

Uzávierka žiadostí: v závislosti od typu pobytu  
a pozície – aktuálne pozície a uzávierky sa nachádzajú  
v časti Current Offers (https://www.daad.de/deutschland/
stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-
current-offers/) 

Bližšie informácie:
DAAD – Referat ST43
Postfach 200404
D-53134 Germany
e-mail: dlr-daad-program@daad.de
www.daad.de/dlr

Berlínsky program pre umelcov – Berliner 
Künstlerprogramm

Program umožňuje umelcom (sochárom, maliarom, 
spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný 
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať 
o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať  
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta. 
Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia, 
vytvorenie kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami 
kultúrneho života. Štipendisti budú dostávať štipendium 
na pokrytie životných nákladov a budú mať zabezpečené 
ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne). 

Uzávierka žiadostí: 1. december 2019 v DAAD v Berlíne 
(rozhoduje dátum poštovej pečiatky)

Bližšie informácie: www.berliner-kuenstlerprogramm.de

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=191
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=191
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad-research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and-transportation-research/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad-research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and-transportation-research/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15370-dlr-daad-research-fellowships-in-the-fields-of-space-aeronautics-energy-and-transportation-research/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
https://www.daad.de/deutschland/stipendium/datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/
http://www.daad.de/deutschland/foerderung/ausschreibungen/09144.de.html
mailto:dlr-daad-program@daad.de
http://www.daad.de/dlr
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=189
http://www.berliner-kuenstlerprogramm.de/de/stipendien.html
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ŠTIPENDIÁ DAAD DO NEMECKA UDELENÉ UCHÁDZAČOM ZO SLOVENSKA  
NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

DAAD udelilo pre rok 2019/2020 štipendiá 33 uchádzačom zo Slovenska. Celkovo sa uchádzalo o štipendium 45 osôb.

Štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého jazyka
Terézia Bátovská, Univerzita Komenského v Bratislave
Simona Crhoňová, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Simona Čerteková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Bc. Maxim Duleba, Univerzita Komenského v Bratislave
Simona Erdodiová, Univerzita Komenského v Bratislave
Ivana Furdeková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Bc. Petra Hatalová, Ekonomická univerzita v Bratislave
Dominika Horná, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Laura Hrušková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Andrea Janíčeková, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Bc. Barbora Kazičková, Trnavská univerzita v Trnave
Tamara Kušnírová, Ekonomická univerzita v Bratislave
Bc. Johanna Mária Macová, Univerzita Komenského v Bratislave
Bc. Bronislava Mančíková, Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Bc. Veronika Matúšková, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ádám Mlinkovics, Univerzita Komenského v Bratislave
Diana Molčáková, Prešovská univerzita v Prešove
Lenka Mužilová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Bc. Mária Nosáľová, Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Monika Páleníková, Ekonomická univerzita v Bratislave
Ivana Pavlíková, Ekonomická univerzita v Bratislave
Júlia Pódová, Ekonomická univerzita v Bratislave
Mária Pošteková, Trnavská univerzita v Trnave
Bc. Radka Rybanská, Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Ľudmila Šefranková, Univerzita Komenského v Bratislave
Karina Terban, Prešovská univerzita v Prešove
Arpád Tóth, Univerzita Komenského v Bratislave
Ing. Zuzana Vasiľová, Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
Andrej Vober, Ekonomická univerzita v Bratislave
Emma Zajačková, Univerzita Komenského v Bratislave
Natália Zelmanová, Ekonomická univerzita v Bratislave

Štipendium DAAD na postgraduálny pobyt pre absolventov VŠ všetkých vedných disciplín 
Mgr. Kristína Prieložná, absolventka

Štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou
Mgr. Lívia Bajtalová, absolventka
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Vysokoškolské štúdium v Nemecku
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Vysokoškolské vzdelanie v Nemecku poskytuje 428 štátom uznaných vzdelávacích inštitúcií – univerzít (Universitäten), 
odborných vysokých škôl (Fachhochschulen) a umeleckých vysokých škôl (Kunst- und Musikhochschulen). Väčšina je štátnych. 
Štúdium na štátnych vysokých školách je bezplatné, študenti však platia semestrálny príspevok (Semesterbeitrag), ktorý je 
priemerne 250 EUR. Priemerné životné náklady vysokoškolského študenta sú 850 EUR mesačne. Školné na súkromných školách sa 
pohybuje od 6- do 10-tisíc EUR za rok.

Podľa nemeckého štatistického úradu v akademickom roku 2018/2019 na 426 vysokých školách bolo zapísaných 2 863 609 
študentov, z nich 393 579 cudzincov (v 1. ročníku ich z 434 134 študentov bolo 90 879, pričom 60 130 bolo na 106 univerzitách).

Vo všeobecnosti platí, že slovenskí občania môžu v Nemecku študovať za rovnakých podmienok ako nemeckí občania. 
Predpokladom pre prijatie na bakalárske štúdium sú doklad oprávňujúci na vysokoškolské štúdium na nemeckej vysokej škole  
a doklad o znalosti jazyka (nevyžaduje sa pri medzinárodných študijných odboroch a niektorých kurzoch doplnkového štúdia, kde 
je vyučovacím jazykom angličtina). Mnohé kurzy doplnkového štúdia (právo, ekonómia a pod.) vyžadujú znalosť viacerých jazykov 
(angličtiny alebo francúzštiny).

Najdôležitejším kontaktným orgánom vysokej školy pre zahraničných študentov je zahraničné oddelenie (Das Akademische 
Auslandsamt). Poskytuje poradenstvo o študijných možnostiach a požiadavkách prijatia na štúdium. Odporúča sa, aby zahraniční 
študenti kontaktovali oddelenie najneskôr pol roka (najlepšie aspoň rok) pred predpokladaným nástupom na študijný pobyt  
a zistili si potrebné náležitosti prijatia. V prípade niektorých študijných odborov (medicína, veterinárstvo, stomatológia, biológia, 
farmácia, psychológia, podnikové hospodárstvo) nemôže študent počítať s okamžitým prijatím, lebo univerzity disponujú len 
obmedzeným počtom študijných miest („numerus clausus“ – NC). Záujemcovia o tieto odbory musia prejsť výberovým konaním, 
v ktorom sa prihliada na ich študijný priemer na maturitnom vysvedčení a dĺžku uchádzania sa o zvolený odbor. Pre zahraničných 
uchádzačov je vyhradený určitý počet miest. Občania členských štátov EÚ sa na tieto odbory hlásia spolu s nemeckými uchádzačmi 
prostredníctvom Nadácie pre prijímanie na vysoké školy (Stiftung für Hochschulzulassung) on-line na www.hochschulstart.de. 

Zahraniční študenti môžu využiť službu assist (Pracovné a servisné stredisko pre medzinárodné žiadosti o prijatie na štúdium 
– Arbeits- und Servicestelle für internationale Studienbewerbungen – www.uni-assist.de). V súčasnosti assist využíva viac ako  
180 nemeckých vysokých škôl zo všetkých 16 spolkových krajín. Ide o spoplatnenú službu (pri niektorých školách je služba 
bezplatná; poplatok stredisku uhrádza škola).

Informácie o štúdiu v Nemecku záujemcovia nájdu na portáli Štúdium v Nemecku/Studieren in Deutschland www.study-in-germany.de. Okrem 
vyhľadávania študijných programov portál prináša aj profily miest, v ktorých sídlia vysokoškolské inštitúcie. Informácie o študijných programoch 
podľa viacerých kritérií možno vyhľadávať aj na portáli www.studienwahl.de. Na portáli www.freie-studienplaetze.de sú spravidla  
od augusta zverejnené neobsadené miesta na nemeckých vysokých školách na nasledujúci akademický rok. 

Bavorsko  Bayern  www.studieren-in-bayern.de/
Bádensko-Württembersko  Baden-Württemberg  www.studieren-in-bw.de/
Berlín a Brandenbursko  Berlin und Brandenburg  www.studieren-in-bb.de/; www.studieren-in-brandenburg.de/
Brémy  Bremen  www.bremen.de/leben-in-bremen/bildung-und-studium/studium
Dolné Sasko  Niedersachsen  www.studieren-in-niedersachsen.de/
Durínsko  Thüringen  www.thueringen.de/th6/tmwwdg/wissenschaft/hochschule_und_studium/studium/index.aspx
Hamburg  Hamburg  www.wissenschaft.hamburg.de/studium-weiterbildung/
Hesensko  Hessen  https://wissenschaft.hessen.de/studium/studieren-hessen
Meklenbursko-Predpomoransko  Mecklenburg-Vorpommern  
 www.mecklenburg-vorpommern.de/land-zum-leben/mv_als_land_zum_leben/studieren_in_mv/
Porýnie-Falcko  Rheinland-Pfalz  https://mwwk.rlp.de/de/themen/wissenschaft/studieren-in-rheinland-pfalz/
Sasko  Sachsen  www.studieren.sachsen.de/
Sasko-Anhaltsko  Sachsen-Anhalt  www.platzfuertalente.de/
Sársko  Saarland  www.saarland.de/107021.htm
Severné Porýnie-Vestfálsko  Nordrhein-Westfalen  www.mkw.nrw/
Šlezvicko-Holštajnsko  Schleswig-Holstein  www.schleswig-holstein.de/DE/Themen/S/studieren.html

Informácie o štúdiu v jednotlivých spolkových krajinách:

Zaujímavé webové stránky
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https://www.destatis.de/DE/ZahlenFakten/GesellschaftStaat/BildungForschungKultur/Hochschulen/Hochschulen.html
http://www.hochschulstart.de
http://www.freie-studienplaetze.de
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy 
štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné 
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené 
otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť.  
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.  
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to 
nevyplýva priamo z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade,  
ak sme o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 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: 31. október 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, Maďarsko, Moldavsko, 
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko; zapojené sú 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: https://ecflabs.org/step-travel-grants

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

http://www.granty.saia.sk
http://www.granty.saia.sk
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=682
www.stipendia.sk
https://ceepus.saia.sk/
www.ceepus.info
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=115
www.ceepus.info
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
http://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-do-zahranici
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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

Štipendijný program Opatrenia Marie Sklodowskej-Curie – Marie Sklodowska Curie Actions H2020 (MSCA)
Uzávierka: 11. september 2019 (IF) a 26. september 2019 (COFUND)

 Individuálne štipendiá (IF)
Vďaka Individuálnym štipendiám MSCA môžu skúsení výskumní pracovníci prehlbovať svoj kreatívny a inovatívny potenciál 
prostredníctvom medzinárodnej a medzisektorovej mobility. MSCA IF zahŕňa niekoľko foriem mobility:
1. Európsky výskumný pobyt (European Fellowship – EF-ST) – určený výskumníkom prichádzajúcim do niektorého  
    z členských štátov EÚ alebo pridruženej krajiny z akejkoľvek krajiny
2. Európsky výskumný pobyt – Reintegrácia (Reintegration Panel of the European Fellowship – EF-RI) – podpora 
    výskumníkov, ktorí sa vracajú na dlhodobú výskumnú pozíciu do Európy
3. Európsky výskumný pobyt – Návrat po prerušení kariéry (Career Restart Panel of the European Fellowship 
    – EF-CAR) – podpora výskumníkov, ktorí prerušili výskumnú kariéru (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky) a neboli 
   aktívni minimálne 12 mesiacov pred dňom uzávierky pre podávanie žiadostí)
4. Európsky výskumný pobyt – Neakademický sektor (Society and Enterprise Panel of the European Fellowship  
    – EF-SE) – podpora výskumníkov mimo akademického prostredia
5. Globálny výskumný pobyt (Global Fellowship – GF) – zahŕňa dočasné vyslanie do krajiny mimo EÚ a pridružených 
    krajín a povinné 12-mesačné hosťovanie v Európe po návrate

Bližšie informácie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-if-
2019

 COFUND (Marie Skłodowska-Curie Co-Funding of Regional, National and International Programmes)
Cieľom schémy COFUND je podpora regionálnych, národných a medzinárodných programov, zameraných na excelentnosť  
v oblasti vzdelávania výskumníkov, ich mobility a kariérneho rozvoja. Predstavuje dodatočný zdroj financovania nových  
a existujúcich doktorandských a štipendijných programov, čím umožňuje posilnenie medzisektorovej a medzinárodnej 
mobility výskumných pracovníkov.
Bližšie informácie: https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/opportunities/topic-details/msca-
cofund-2019

 ČESKO
Nadácia pre rozvoj vzdelávania – štipendiá pre slovenských študentov 1. ročníka českej VŠ
Uzávierka: 25. september 2019 

Štipendijný program Ľahší rozbeh podporuje slovenských študentov prijatých do 1. ročníka na českej VŠ jednorazovým 
finančným grantom. Do konca októbra bude každý uchádzač e-mailom informovaný, či postúpil do 2. kola (osobný pohovor  
v Prahe alebo v Brne). 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2019, 30. november 2019 (literárny program) 

 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.
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.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

 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.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2019 

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.
Bližšie informácie: www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme; 

 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. 

 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. október 2019

Estónske ministerstvo školstva a výskumu ponúka cudzincom – študentom bakalárskeho (v poslednom ročníku), magisterského 
a doktorandského štúdia, ako aj absolventom doktorandského štúdia – štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, 
prípadne na zber materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom. Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 
maximálne 5 mesiacov a v prípade študentov bakalárskeho štúdia na maximálne 2 mesiace, je určené na pokrytie nákladov 
na pobyt, cestovné náklady, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je 
podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus

 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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_in_finnish_language
http://www.cimo.fi/programmes/finnish_language_and_culture/support_to_postgraduates_and_resarchers_outside_finland/scholarships_in_finnish_language
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 FRANCÚZSKO
Program PHC Štefánik 2020 
Uzávierka: 2. september 2019

Projekty vedeckej spolupráce v rámci programu Štefánik (vo Francúzsku známe ako PHC – Projets collaboratifs Hubert Curien/
Projekty spolupráce Huberta Curiena) sú financované francúzskym ministerstvom zahraničných vecí a slovenským ministerstvom
školstva, vedy, výskumu a športu. Cieľom projektov, ktoré administruje Campus France, je rozvíjať vedecké a technologické 
výmeny par excellence medzi výskumnými laboratóriami na Slovensku a vo Francúzsku, a pritom klásť dôraz na nové 
spolupráce. Program sa týka všetkých vedeckých disciplín, vrátane humanitných a sociálnych vied.
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/phc-stefanik/; www.campusfrance.org/fr/stefanik

Štipendiá Francúzskeho vedeckého inštitútu pre výskum mora 
Uzávierka: 8. september 2019 

IFREMER (Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer) ponúka štipendiá na postdoktorandské štúdium.  
Štipendiá na 12-mesačné pobyty sú určené mladým vedeckým pracovníkom (do 35 rokov) s ukončeným doktorandským 
štúdiom. O štipendium sa nemôžu uchádzať vedci, ktorí už absolvovali postdoktorandský výskum na IFREMER.
Bližšie informácie: https://wwz.ifremer.fr/Recherche-Technologie/Politique-scientifique/Theses-et-post-doctorats/Post-docs-2019

Nadácia Camargo – postgraduálne štipendium Core Program
Uzávierka: 1. október 2019

The Camargo Foundation Core Program je určený pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu francúzskej a 
frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov a vedcov  
v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 6-, 8- alebo 11-týždňový pobyt. 
Bližšie informácie: https://camargofoundation.org/programs/camargo-core-program/

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk

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

 ISLAND
Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: 31. október 2019 

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 IZRAEL 
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva 
a vedy 
Uzávierka: 7. november 2019 on-line na www.granty.saia.sk

 štipendium na 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov

 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študentov 
    2. stupňa VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov

 ÍRSKO
Walsh Fellowship Programme – výskumné štipendiá
Uzávierka: 5. september 2019

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. Žiadosti podávajú akademickí pracovníci írskej 
vysokoškolskej inštitúcie v spolupráci s výskumníkmi Teagasc. Žiadosti od individuálnych uchádzačov sa neprijímajú.
Bližšie informácie: https://www.teagasc.ie/about/research--innovation/postgraduate-fellowships/call-for-applications/

 JAPONSKO
Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 15. september 2019

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 (titul získali maximálne 10 
rokov pred podaním žiadosti).
Bližšie informácie: www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: 6. november 2019 

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.
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca

 LUXEMBURSKO
Stáže v Súdnom dvore Európskej únie
Uzávierka: 15. september 2019 

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. 
Výška štipendia je 1 177 EUR mesačne (stážistovi, ktorého miesto bydliska je 200 km a viac od sídla Súdneho dvora EÚ, sa 
vyplatí príspevok na cestovné náklady vo výške 150 EUR). Dobrá znalosť francúzštiny je podmienkou pre všetky stáže.
Bližšie informácie: https://curia.europa.eu/jcms/jcms/Jo2_7008/traineeships

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
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Stáže v Európskom dvore audítorov
Uzávierka: 31. október 2019

Stáže v trvaní 3, 4 alebo 5 mesiacov sú určené občanom EÚ, ktorí majú ukončené vysokoškolské vzdelanie alebo absolvovali 
najmenej 4 semestre vysokoškolského štúdia v oblasti, ktorá súvisí s činnosťou dvora audítorov (audit, rozpočet, účtovníctvo, 
administratíva, ľudské zdroje, preklad, komunikácia, medzinárodné vzťahy, právo). V závislosti od dostupných rozpočtových 
prostriedkov môže byť stáž platená (1 350 EUR/mesačne) alebo neplatená.
Bližšie informácie: www.eca.europa.eu/sk/Pages/traineeshipcomplet.aspx 

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 17. december 2019 on-line na www.granty.saia.sk

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

 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Štipendium je určené interným doktorandom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený  
v akceptačnom liste.  

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt   
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt  

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 letné jazykové/odborné kurzy (2 – 4 týždne) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od 
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.

Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

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

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. november 2019 

Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 2-mesačné štipendiá vo výške  
2 000 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/; www.osaarchivum.org

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2019, 30. november 2019 (literárny program) 

 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.
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.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/traineeshipcomplet.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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 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.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády pre zahraničných študentov na rok 2020
Uzávierka: 27. september 2019 

Mexická vláda v rámci programu štipendií pre zahraničných študentov ponúka uchádzačom zo Slovenskej republiky tieto typy 
štipendijných pobytov:

 študijný semestrálny/trimestrálny pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia

 výskumný 1- až 12-mesačný pobyt počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia

 špecializačný 1-ročný pobyt

 magisterské 2-ročné štúdium

 doktorandské 3- alebo 4-ročné štúdium

 špecializačný 3-ročný pobyt v oblasti medicíny

Štipendijné pobyty je možné realizovať od 1. marca do 10. decembra 2020.

Uchádzači zo Slovenska si môžu podať žiadosť dvoma spôsobmi: elektronicky cez mexický systém SIGCA (Sistema de Gestión 
de Cooperación Académica): https://sigca.sre.gob.mx alebo elektronicky + poštou (t.j. aj v tlačenej verzii) cez slovenský systém 
(www.granty.saia.sk).
Aktuálna výzva na rok 2020: https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_
Excelencia_2020.pdf
Bližšie informácie: https://www.gob.mx/amexcid/acciones-y-programas/becas-para-extranjeros-29785

 NEMECKO
Štipendium DAAD na ďalšie vzdelávanie pre absolventov germanistiky v krajinách s nemeckou menšinou
Uzávierka: 30. september 2019 v SAIA on-line na www.granty.saia.sk a zároveň na www.funding-guide.de

Štipendium na 4-mesačný pobyt je určený germanistom (absolventom bakalárskeho alebo magisterského štúdia), ktorí už majú 
skúsenosť s vyučovaním nemčiny ako cudzieho jazyka. Začiatok pobytu je 1. apríla 2020.

DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 30. september 2019 (architekti), 15. október 2019 (umelci: hudba), 31. október 2019 (umelci: herectvo)  
a 30. november 2019 (umelci: výtvarné umenie) v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de 

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

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: hudba

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

 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých smerov: herectvo

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

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=340
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf
https://www.gob.mx/cms/uploads/attachment/file/478726/_ESP__Convocatoria_de_Becas_de_Excelencia_2020.pdf
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=692
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716
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 Študijné štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl: výtvarné umenie, dizajn/vizuálna 
    komunikácia, film 

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

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie 
Uzávierka: 1. október 2019

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gaststipendium) na rezidenčný pobyt  
v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa  
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady. 
Bližšie informácie: www.artists-unlimited.de

Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2019

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom 
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na  
2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.
Bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html

Inštitút Johna F. Kennedyho pre severoamerické štúdiá – výskumné granty na výskum v knižnici inštitútu
Uzávierka: 31. október 2019

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

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. november 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

 POĽSKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2019, 30. november 2019 (literárny program) 

 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.
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.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
http://www.artists-unlimited.de
http://www.daad.de
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 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.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

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

Štipendiá 

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

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

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

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, 
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)

Projekty 

1. Cielená projektová podpora Akcie (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).

2. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade  
    so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu  
    12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)

Fond pre vedecký výskum: Program Lise Meitnerovej pre vedcov zo zahraničia
Uzávierka: priebežne 

Lise-Meitner-Programm für ForscherInnen aus dem Ausland je určený pre vysokokvalifikovaných výskumníkov bez obmedzenia 
veku s titulom PhD. s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí sa v Rakúsku nezdržiavali viac ako 3 roky v rámci 10 
po sebe nasledujúcich rokov. Štipendium sa udeľuje na 12 – 24 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide o podporu formou 
pracovného miesta na základe výskumného projektu – plat postdoktoranda 66 070 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora 
72 630 EUR/rok; príspevok na ďalšie výdavky (materiál, pomocné sily, cestovné a podobne) je do výšky 12 000 EUR. Program 
administruje Fond pre vedecký výskum (Fond zur Förderung der wissenschaftlichen Forschung).
Bližšie informácie: www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/

Štipendiá Franza Werfela
Uzávierka: 15. september 2019 on-line na www.scholarships.at

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky 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/mesiac.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-kratkodobe-pobyty/uchadzaci-zo-slovenska
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=719
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=720
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
http://www.scholarships.at
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Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2019 

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.
Bližšie informácie: www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme; 

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. december 2019 (pobyty začínajúce sa v auguste 2020) 

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

 ŠVAJČIARSKO

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
Uzávierka: 2. september 2019

 The Fellowship Programme
Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska). 
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium 
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania 
ukončené univerzitné štúdium:
1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Štipendiá sú udeľované najskôr na jeden rok, s možnosťou predĺženia na druhý rok.

 Štipendium na výskumný pobyt po prerušení kariéry

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.

Bližšie informácie: https://careers.smartrecruiters.com/CERN/fellowships

 TALIANSKO
Scuola Normale Superiore – štipendiá na celé doktorandské štúdium 
Uzávierka: 29. august 2019 

Scuola Normale Superiore (Pisa, Florencia) ponúka štipendiá 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.
Bližšie informácie: www.sns.it/it/ammissione/phd/come-candidarsi-al-corso-perfezionamento, 
www.sns.it/en/admissions/phd/how-to-apply-for-the-post-graduate-course
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 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
Štipendijný program Huberta H. Humphreyho
Uzávierka: 9. september 2019

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.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/ine-programy/hubert-h-humphrey-stipendijny-program

Štipendiá odborného vzdelávania Ronalda a Eileen Weiserových
Uzávierka: 15. september 2019

Weiser Professional Development Fellows umožňuje absolvovať vysokoškolským pedagógom 4-týždňové a 3-mesačné pobyty na 
Michiganskej univerzite. Termín pobytu môže byť v období február až apríl 2020 alebo september až november 2020. 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. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/ine-programy/ronald-and-eileen-weiser-professional-development-award;
https://www.ii.umich.edu/wcee/visiting-fellows.html

Fulbrightove štipendiá na školský rok 2020/2021
Uzávierka: 14. október 2019 

Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program)
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. 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
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 Nitrianska galéria: Nakopni umeleckú scénu k životu! 

Nitrianska galéria ponúka mladým profesionálnym umelcom, študentom alebo absolventom vysokých umeleckých 
škôl zo Slovenska a zahraničia, kurátorom a ateliérom vysokých výtvarných škôl možnosť zorganizovať v roku 
2020 ich vlastné výstavné projekty. Cieľom otvorenej výzvy je podpora a prezentácia súčasného slovenského a 
zahraničného umenia. Galéria ponúka kurátorom a umelcom na realizáciu ich projektov dve výstavné priestory. Je 
to atypický vertikálny výstavný priestor Galérie mladých, ktorý sa nachádza v bývalom trojpodlažnom obslužnom 
schodisku a priľahlej miestnosti. Okrem toho je to Bunker. Ide o podzemný priestor kedysi slúžiaci ako kryt civilnej 
ochrany. Vhodný je najmä na netradičnejšie formy umeleckého prejavu, kratšie experimentálne projekty, site-
specific inštalácie, alebo jednorazové performancie či audiovizuálne vystúpenia. Galéria vystavovateľom poskytne  
technické vybavenie, asistenciu pri inštalovaní, prevoz diel galerijnou dodávkou, tlač a distribúciu pozvánok  
a propagáciu. Projekty je možné zaregistrovať do 30. septembra 2019.
Bližšie informácie: https://nitrianskagaleria.sk/vyzva2020/ 

 Európska Noc výskumníkov 2019 (27. september) 

Už v poradí 13. ročník festivalu vedy na Slovensku – Európska Noc výskumníkov 2019 sa uskutoční 27. septembra.  
Mottom tohtoročného festivalu je „Život ako ho (ne)poznáme“. 
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (4. – 10. november)  

Od 4. do 14. novembra 2019 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí 
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ktoré pri 
príležitosti TVT 2019 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC budú zverejnené 
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk. 
Súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku je aj 14. ročník výtvarnej súťaže žiakov základných škôl, 
osemročných gymnázií a základných umeleckých škôl vo veku od 9 do 16 rokov – téma tohtoročnej súťaže 
je „Krotitelia odpadov – vyčistime spolu svet“; a 7. ročník fotografickej súťaže pre študentov stredných 
a vysokých škôl, doktorandov a mladých ľudí do 30 rokov – témou súťaže tento rok sú „Prvky okolo nás“. 
Uzávierka oboch súťaží je 4. októbra 2019. 
Bližšie informácie: www.tyzdenvedy.sk
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 Štipendium Vzdelávacej nadácie Jana Husa  

Cieľom štipendia je podporiť slobodné a nerušené bádanie začínajúcich vysokoškolských učiteľov a akademických 
pracovníkov. Štipendium je určené pre doktorandov alebo doktorov (do 35 rokov), ktorí pôsobia v neaplikovaných 
humanitných, spoločenskovedných a príbuzných odboroch. Uzávierka je 9. septembra 2019.
Bližšie informácie: www.vnjh.cz/programy-rozvoja-a-vzdelavania/vysoke-skoly/stipendium-husovej-nadacie/



BULLETIN SAIA 8/2019

V skratke

24

 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.

 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 Study in Europe Ethiopia 2019
16. november 2019, Adis Abeba, Etiópia 
Veľtrh európskych vysokých škôl v rámci projektu podporeného EK, koordinuje Campus France (registrácia 
vystavovateľov je do 11. septembra)
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/16/

 Veľtrh práce, štúdia a ďalšieho vzdelávania BEST3
21. – 24. november 2019, Salzburg, Rakúsko
Bližšie informácie: www.best-salzburg.at

 13. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha 2020
21. – 23. január 2020, Praha, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha

 Konferencie o vzdelávaní

 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 

Bližšie informácie: www.eaie.org/helsinki.html

 Konferencia ACA: The engaged university. Linking the global and the local
17. a 18. október 2019, Bled, Slovinsko 
Bližšie informácie: https://acaevents.events.idloom.com/the-engaged-university-linking-the-global-and-the-local

 14th European Quality Assurance Forum
21. až 23. november 2019, Berlín, Nemecko
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/33-2019-european-quality-assurance-forum.html

 Seminár ACA: From physical to virtual? Internationalising higher education in the digital age
22. november 2019, Brusel, Belgicko 
Bližšie informácie: http://www.aca-secretariat.be/index.php?id=11360

 15th Conference & Exhibition of Asia-Pacific Association for International Education (APAIE):
Bridging Oceans – Internationalization and Higher Education in the Asia Pacific

      22. až 26. marec 2020, Vancouver, Kanada
Bližšie informácie: https://www.apaie2020.org/

http://www.webaworld.com/
http://www.universityfairs.com
http://edufindme.com/
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