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SPRIEVODCA KARIÉRNYM ROZVOJOM S EURAXESSOM
Ako naštartovať a rozvíjať úspešnú kariéru vo výskume

V tomto čísle Bulletinu SAIA sme sa rozhodli 
predstaviť novú sekciu portálu EURAXESS 
Slovensko, venovanú rozvoju kariéry vo 
výskume (www.euraxess.sk/sk/main/jobs-
funding/karierny-rozvoj/kariera/). Sekcia je 
určená najmä začínajúcim výskumníčkam  
a výskumníkom a ponúka praktické tipy, ako 
naštartovať a rozvíjať úspešnú kariéru vo 
výskume. Pripravili sme pre vás „sprievodcu“ 
touto sekciou.
EURAXESS (https://euraxess.ec.europa.eu/)  
je iniciatíva Európskej komisie na podporu 
mobility a kariéry výskumníkov, ktorá 
prostredníctvom servisných centier pôsobí  
v 42 krajinách Európy. Centrá začali postupne 
vznikať v roku 2004, na Slovensku tvorí 
národnú sieť centier EURAXESS 5 pracovísk 
SAIA (v Bratislave, Nitre, Žiline, Banskej Bystrici 
a Košiciach). Aktivity EURAXESS Slovensko 
sú financované z prostriedkov Ministerstva
školstva, vedy, výskumu a športu SR. 
Servisné centrá napomáhajú odstraňovať 
prekážky, ktoré stoja v ceste hladkému 
priebehu výskumnej mobility; zahraničným  
a slovenským výskumníkom a ich rodinám 
poskytujú informácie a služby týkajúce sa 
rôznych aspektov mobility, vrátane praktických 
informácií (sociálne zabezpečenie, daňové 
otázky, víza a povolenie na pobyt, možnosti 
vzdelávania pre rodinných príslušníkov) 
spojených s pobytom v inej krajine. Hoci 
mobilita ostáva v centre pozornosti siete 
EURAXESS, jej aktivity sa postupne rozširujú aj 
na iné oblasti kariéry výskumníkov. Práve tým 
je venovaná nová sekcia slovenského portálu 
EURAXESS.

Dôležitým komunikačným nástrojom pri práci centier je európsky portál EURAXESS 
– Researchers in Motion a národné portály. Prostredníctvom nich si výskumníci  
môžu okrem iného vyhľadávať pracovné príležitosti, resp. výskumné organizácie  
môžu bezplatne zverejňovať voľné pracovné miesta pre výskumníkov.  
Slovenský portál www.euraxess.sk spravuje SAIA v slovenskej a anglickej verzii. 
Servisné centrá sa prezentujú aj na Facebooku (www.facebook.com/euraxess.sk/).

Centrá EURAXESS Slovensko, SAIA, n. o.
Bratislava
SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5930 4700, 02/5930 4711 
e-mail: euraxess@saia.sk
Banská Bystrica
SAIA, n. o., regionálne pracovisko 
Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica
tel.: 048/4137 810
e-mail: saia.bbystrica@saia.sk
Košice
SAIA, n. o., regionálne pracovisko 
Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice
tel.: 055/6325 418
e-mail: saia.kosice@saia.sk
Nitra
SAIA, n. o., regionálne pracovisko 
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: 037/6408 187
e-mail: saia.nitra@saia.sk
Žilina
SAIA, n. o., regionálne pracovisko 
Ubytovacie zariadenie ŽU – Veľký Diel,  
budova DE (internát bloky E-F)
Vysokoškolákov 20, 010 08 Žilina
tel.: 0948 291 667
e-mail: saia.zilina@saia.sk
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Vyhľadávať jednotlivé centrá podľa rôznych kritérií umožňuje databáza na európskom 
portáli https://euraxess.ec.europa.eu/information/centres/search
Na národné portály, ako aj na centrá EURAXESS mimo Európy sa možno dostať 
prostredníctvom odkazov na stránke https://euraxess.ec.europa.eu/choose-your-country

Sekciu KARIÉRNY ROZVOJ (Ako 
naštartovať a rozvíjať úspešnú kariéru  
vo výskume) nájdete na národnom portáli 
v časti Práca vo výskume. Je rozdelená 
do štyroch podsekcií

 Výskumníci 
 Organizácie
 EURAXESS pre vašu kariéru
 Career stories

VÝSKUMNÍCI 

Táto sekcia je určená najmä pre 
výskumníčky a výskumníkov na začiatku 
ich kariéry. Ponúka informácie, ktoré 
im môžu pomôcť objaviť rôznorodé 
kariérne príležitosti nielen v akademickom 
prostredí. Zistia viac o zručnostiach, 
ktoré sú potrebné pre úspešnú kariéru vo 
výskume, ako aj o zručnostiach, ktorými 
ako výskumník či výskumníčka disponujú 
a sú atraktívne aj pre iné segmenty 
trhu práce. Sekcia zahŕňa aj prehľad 
nástrojov a aktivít, ktoré môžu využiť 
pre svoj profesionálny rozvoj. Ponúka 
aj informácie o aktivitách na podporu 
profesionálneho rozvoja v regiónoch 
Slovenska. 

Zručnosti pre kariéru vo výskume

V tejto časti záujemcovia nájdu 
stručný prehľad o tom, aké zručnosti 
a kompetencie sú kľúčové pre prácu 
vo výskume. Práve poznanie týchto 
zručností je prvým krokom k efektívnemu 
plánovaniu profesionálneho rozvoja 
výskumníkov, lebo im umožňuje 
zhodnotiť svoje slabé a silné stránky  
a rozpoznať tie oblasti rozvoja, na ktoré 
sa treba sústrediť. 
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Azda najkomplexnejší kompetenčný profil výskumníka ponúka
britská organizácia VITAE. Jej „Researcher Development 
Framework“ zahŕňa 62 zručností a kompetencií v štyroch 
oblastiach:

 Vedomosti a intelektuálne schopnosti
 Osobná efektívnosť
 Organizácia a riadenie výskumu
 Zapojenie a dopad

V prehľade sú však zahrnuté aj ďalšie nástroje, medzi nimi 
napríklad DocPro, ktorý výskumníkom pomáha „pretlmočiť“ ich 
zručnosti do jazyka zamestnávateľov v komerčnom sektore.

Nástroje a aktivity pre profesionálny rozvoj vo výskume
Kariéra vo výskume zahŕňa množstvo rôznorodých aspektov  
a pre mladých výskumníkov nemusí byť vždy jednoduché 
identifikovať aktivity, ktoré sú pre ich ďalší rast kľúčové. V tejto
časti preto záujemcovia nájdu tipy na nástroje a aktivity, ktoré 
podporia ich profesionálny rozvoj v piatich oblastiach:

 Plánovanie a rozvoj kariéry
 Akademické zručnosti
 Mobilita
 Networking
 Prenosné zručnosti

Aktivity vo vašom regióne
Táto časť mapuje príležitosti, ktoré môžu výskumníci využiť pre 
svoj profesionálny rozvoj. Niektoré z nich ponúkajú katedry, 
fakulty či univerzity, iné realizujú rôzne siete, iniciatívy či 
občianske združenia. Sú rozdelené podľa regiónov (Bratislava; 
Banská Bystrica a Zvolen; Košice; Nitra; Prešov; Trenčín; Žilina, 
Martin a Ružomberok). 

ORGANIZÁCIE

Táto podstránka je určená pre organizácie, ktoré zamestnávajú 
výskumníkov, ako aj profesionálov, ktorí sa vo svojej činnosti 
venujú podpore rozvoja kariéry a profesionálneho rozvoja 
výskumníkov. Sekcia obsahuje prehľad zdrojov a nástrojov, 
ktoré môžu tieto organizácie využiť pri tvorbe či skvalitňovaní 
služieb kariérnej podpory. Stručne predstavuje východiská, ktoré 
pre podporu kariérneho rozvoja výskumníkov vytvárajú politiky 
v rámci Európskeho výskumného priestoru. Ponúka taktiež 
príklady dobrej praxe z vysokých škôl a výskumných inštitúcií  
v zahraničí. 

Na podstránke je napríklad bližšie predstavený REFLEX, 
praktický nástroj na podporu mapovania a tvorby 
inštitucionálnych stratégii kariérového rozvoja výskumníkov. 
Základom je modelová schéma, ktorá sumarizuje viac ako 
40 aktivít, ktoré môžu inštitúcie realizovať v oblasti podpory 
profesionálneho rozvoja ich výskumníkov. 

Tieto aktivity pokrývajú 5 kľúčových oblastí profesionálneho 
rozvoja výskumníkov, a to:

 Rozvoj akademických zručností
 Mobilita
 Networking
 Rozvoj zručnosti pre pôsobenie v neakademickom sektore
 Kariérové poradenstvo

Schému je možné využiť na facilitáciu diskusie o možnostiach 
podpory rozvoja profesionálneho rozvoja výskumníkov. On-line 
aplikácia môže byť dobrou pomôckou najmä pri spoločnom 
mapovaní aktivít, ktoré už v inštitúcii v oblasti profesionálneho 
rozvoja výskumníkov existujú. 

EURAXESS PRE VAŠU KARIÉRU

Táto časť upozorňuje na možnosť otestovať nástroje, ktoré sú 
dostupné na európskom portáli EURAXESS a zdroje informácií. 
No Limits Tool pomôže začínajúcim výskumníkom uvažovať 
o rôznorodých kariérnych cestách aj zručnostiach, ktoré 
potrebujú, aby ich mohli naplno využiť existujúce príležitosti. 
Prehľad o špecifikách kariéry v podnikateľskom sektore ponúka
EURAXESS Industry Career Development Module. Portál prináša 
aj praktické nástroje pre zamestnávateľov. Okrem nástroja 
na tvorbu stratégií kariérneho rozvoja EURAXESS Employer 
Engagement Toolkit ponúka množstvo zaujímavých tipov ako 
zapojiť do podpory kariérneho rozvoja výskumníkov spoluprácu 
s podnikateľským sektorom. 

CAREER STORIES alebo inšpirujte sa príbehmi iných

Táto časť prinesie príbehy výskumníčok a výskumníkov, ktorí 
našli svoje profesionálne uplatnenie v rôznych oblastiach 
výskumu na Slovensku, či už v akademickej sfére alebo mimo 
nej. Podelia sa v nich o svoje skúsenosti, úspechy aj zlyhania. 
Kým je obsah tejto časti v procese prípravy, nájdete tu odkazy 
na podobné zdroje na Slovensku (napríklad Veda je život) aj  
v zahraničí (napríklad Vitae Career Stories).
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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) a 30. november 2019 (freemoveri) 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

Štipendiá UniCredit & Universities Foundation
Uzávierka: 15. november 2019

UniCredit & Universities Foundation ponúka mladým absolventom ekonómie, bankovníctva a financií na absolvovanie 
doktorandských kurzov na akejkoľvek univerzite sveta v akademickom roku 2020/2021 štipendium Criveli Europe  
a štipendium Marca Fanna (Marco Fanno Scholarship).
Bližšie informácie: https://www.unicreditfoundation.org/en/proposals/18th-crivelli-europe-scholarship.html;
https://www.unicreditfoundation.org/en/proposals/marco-fanno-scholarship-.html

Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 5. december 2019

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím na európskych univerzitách v akademickom
roku 2019/2020 a budú pokračovať v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na univerzite v Európe
v akademickom roku 2020/2021.
Bližšie informácie: https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/;
https://www.employ-ability.org.uk/internships/google-europe-scholarship-for-students-with-disabilities-2020/803/

Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2020

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

 ČESKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 30. november 2019 

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/

 ČÍNA – HONGKONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: 2. december 2019 

Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky 
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong, 
Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Education University of Hong 
Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology a The University of Hong 
Kong. 
Bližšie informácie: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html; https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html

http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
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 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
Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov
Uzávierka: 1. december 2019 (termín nominácie pre hosťujúcu univerzitu) 

Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov sú určené na 1- až 10-mesačné pobyty. Hosťujúci doktorand musí byť 
zapísaný na doktorandské štúdium na akreditovanej organizácii v domovskej krajine a musí sa zaviazať, že bude pokračovať 
v doktorandskom štúdiu v domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu. Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita 
zapojená do programu.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/dora-phd-mobility

 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: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 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 

Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
Uzávierka: 1. december 2019 

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in


BULLETIN SAIA 10/2019

Štipendiá a granty 

8

 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

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: 31. december 2019

Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu v rámci Visiting Professors Program uchádzať  
o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmanovom vedeckom inštitúte (Weizmann Institute of Science). Pobyt sa uskutoční medzi 
októbrom 2020 a septembrom 2021.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

 JAPONSKO
Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 1. december 2019  

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

Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2020 

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

 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 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 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
http://www.eca.europa.eu/sk/Pages/traineeshipcomplet.aspx
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 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: 30. november 2019 

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/

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko 
Uzávierka: 15. november 2019 a 1. december 2019 (jazykové kurzy) v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de;  
štipendiá pre absolventov a letné jazykové kurzy zároveň aj v SAIA (on-line na www.granty.saia.sk a v papierovej podobe) 

 Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všatkých vedných disciplín
(10 – 24 mesiacov)

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

 Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 10 mesiacov)
 Štipendiá na štúdium v rámci spoločných doktorandských programov (cotutelle)

(maximálne 18 mesiacov)

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
http://www.granty.saia.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
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=717
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 Štipendiá na absolvovanie výskumných pobytov v rámci doktorátov pod dvojitým vedením
(maximálne 24 mesiacov)

 Výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (1 – 3 mesiace)
 Opätovné pozvania pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)
 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl (3 – 4 týždne)

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

 Študijné štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna 
     komunikácia a film (10 – 24 mesiacov)

Štipendium umožňuje absolvovať magisterské, postgraduálne alebo prehlbujúce štúdium, ktoré nie je ukončené diplomom. 
Štipendiá sú určené uchádzačom, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený min. 1. stupeň vysokoškolského 
štúdia v odbore výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia a film.

 Študijné štipendiá DAAD na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore (10 – 24 mesiacov)
Štipendium umožňuje absolvovať magisterské, postgraduálne alebo prehlbujúce štúdium, ktoré nie je ukončené diplomom. 
Štipendiá sú určené uchádzačom, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt ukončený min. 1. stupeň vysokoškolského 
štúdia v divadelnom odbore (herectvo, divadelná réžia, divadelná dramaturgia, muzikál, tanec, choreografia a performance 
studies).

 Štipendium pre VŠ učiteľov umeleckých smerov a architektúry (1 – 3 mesiace) 

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

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 2019 

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom (maximálny vek 40 rokov) z juhovýchodnej Európy v oblasti 
ekonomických, humanitných a spoločenských vied na krátkodobé výskumné cesty po juhovýchodnej Európe a Nemecku. 
Výskum štipendistu musí byť zameraný na problematiku juhovýchodnej Európy. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne  
(koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=718
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=49
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=735
http://www.daad.de
http://www.klassik-stiftung.de/index.php?id=215
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Štipendium bavorskej vlády na postgraduálne pobyty
Uzávierka: 1. december 2019

Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium umožňuje absolvovať magisterské 
štúdium (Masterstudium), doplňujúceho štúdium (Aufbaustudium), výskumné pobyty alebo celé doktorandské štúdium  
v Bavorsku. Štipendium sa prideľuje na jeden rok a je možné požiadať max. dvakrát o jeho predĺženie (t.j. na celkovú dobu  
3 roky). Štipendium pozostáva z mesačného príspevku 735 EUR alebo 895 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka 
s rodinou).
Bližšie informácie: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html

Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá na rok 2021
Uzávierka: 31. január 2020

Herzog August Bibliothek ponúka postdoktorandské štipendiá na 6- až 10-mesačný výskumný pobyt a štipendiá na krátkodobé 
1- až 3-mesačné výskumné pobyty zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov.
Bližšie informácie: www.hab.de/de/home/wissenschaft/stipendienprogramme/forschungsstipendien.html

Nadácia Weimarskej klasiky – štipendiá na výskum
Uzávierka: 31. január 2020

Klassik Stiftung Weimar poskytuje štipendiá na 1- až 6-mesačný výskum absolventom, postdoktorandom a vedeckým 
pracovníkom v oblasti dejín kultúry, ktorí pre svoj výskum potrebujú dokumentačné materiály z weimarských fondov.
Bližšie informácie: www.klassik-stiftung.de/forschung/forschungsaktivitaeten/foerderung/weimar-stipendien/

 POĽSKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 30. november 2019 

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: priebežne on-line na www.scholarships.at 

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

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

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

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
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/
http://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/meitner-programm/
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 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 švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 7. november 2019 on-line na www.granty.saia.sk 

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

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

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

 štipendium na postgraduálny pobyt

Štipendium je určené absolventom magisterského štúdia vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium) na 
doktorandský pobyt v trvaní 12 až 36 mesiacov vo všetkých akademických oblastiach. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí 
plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Vyžaduje sa akceptačný list.

Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.

 TAIWAN
Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie pre medzinárodnú akademickú výmenu
Uzávierka: 15. január 2020

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

 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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=48
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=414
http://www.tubitak.gov.tr/en/scholarship/postdoctoral/international-programmes/content-2221-fellowships-for-visiting-scientists-and-scientists-on-sabbatical-leave
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 USA 

Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. december 2019 

Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa 
transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EÚ.
Granty vo všeobecnej kategórii sú otvorené všetkým disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi 
medzi EÚ a USA. Granty v inovatívnej kategórii uprednostnia uchádzačov, ktorí sa budú zaoberať prístupmi k inovatívnym 
technológiám v rámci EÚ alebo EÚ-USA a biznis modelmi a ich integrácii do nových alebo už existujúcich politík  
(http://www.fulbrightschuman.eu/innovation-grants/).
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi 
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/

Štipendijný program Obamovej nadácie 
Uzávierka: 13. december 2019 

Obama Foundation Scholars Program umožňuje absolvovať ročný štipendijný pobyt na Columbijskej univerzite v New Yorku.  
Je určený budúcim lídrom z celého sveta, ktorí spĺňajú tieto požiadavky: preukázateľne pôsobia ako lídri v komunitách, 
regiónoch a krajinách mimo USA a po skončení programu sa zaviažu k návratu do svojich komunít, kde uplatnia získané 
vedomosti a kontakty pre ich dlhodobý rozvoj; prispeli významnou mierou vo svojej oblasti pôsobenia a nachádzajú sa  
v zlomovom bode svojej kariéry; ovládajú plynule anglický jazyk slovom aj písmom; sú schopní a ochotní pozitívne ovplyvňovať 
budúcnosť svojich komunít; preukážu skromnosť, čestnosť, schopnosť zapájať sa, nebojácnosť, predstavivosť a tímového 
ducha. 
Bližšie informácie: https://worldprojects.columbia.edu/content/2020-2021-application-information
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 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. 

14

 Lektori/asistenti výučby anglického jazyka z USA pre slovenské stredné 
     školy 

Slovenské stredné školy majú možnosť uchádzať sa o lektora/asistenta výučby anglického jazyka na školský rok 
2020/2021. Lektori/asistenti môžu na školách pôsobiť maximálne 10 mesiacov, pričom podmienkou je nástup 
na začiatku školského roka. Školy môžu zapojiť lektora/asistenta do výučby anglického jazyka maximálne na 15 
vyučovacích hodín týždenne. Lektor/asistent spolupracuje na hodinách s učiteľom angličtiny alebo mu môže byť 
prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie. Fulbrigtova komisia vypláca asistentovi mesačné štipendium 
a hradí zdravotné poistenie, a tak škole nevzniká žiadna finančná záťaž. Lektor/asistent nepotrebuje pracovné 
povolenie a všetky záležitosti spojené s pobytom v SR vybavuje komisia. Na základe finančných prostriedkov, ktoré 
má komisia na školský rok 2020/2021 k dispozícii, môže do každého VÚC umiestniť jedného lektora/asistenta. 
Prednosť budú mať školy, ktoré doteraz nemali možnosť zúčastniť sa tohto programu. 
Žiadosti možno podať elektronicky do 15. januára 2020.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/194-lektori-asistenti-vyucby-anglickeho-jazyka-z-usa-pre-
slovenske-stredne-skoly-2020-2021

 CERN: Vzdelávacie pobyty pre učiteľov stredných škôl

Európska organizácia pre jadrový výskum (CERN) vo Švajčiarsku ponúka v roku 2020 dva 2-týždňové 
vzdelávacie programy pre učiteľov stredných škôl: Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov 
(The International High School Teacher Programme) a Týždne učiteľov (The International Teacher Weeks 
Programme). Oba programy prebiehajú v anglickom jazyku a sú určené pre aktívnych učiteľov fyziky z celého 
sveta. Ich cieľom je okrem podpory profesijného rozvoja učiteľov v oblasti časticovej fyziky a podpory výučby 
časticovej fyziky na stredných školách aj výmena znalostí a skúseností medzi učiteľmi rôznych národností  
a popularizácia fyziky v triede a mimo triedy. 
Medzinárodný program pre stredoškolských učiteľov sa uskutoční od 5. do 18. júla a Týždne učiteľov od  
2. do 15. augusta. Cestovné a pobytové náklady počas trvania programu hradí CERN. Uzávierka podávania 
prihlášok je 12. januára 2020. Prihlasovanie bude možné od 1. novembra 2019.
Bližšie informácie: http://teacher-programmes.web.cern.ch/itp/international-teacher-programmes

 Súťaž o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci a humanitárnej pomoci

Slovenská agentúra pre medzinárodnú rozvojovú spoluprácu vyhlásila súťaž o najlepšiu esej o rozvojovej spolupráci 
a humanitárnej pomoci. Súťaž je určená študentom bakalárskeho alebo magisterského/inžinierskeho štúdia 
v dennej forme všetkých slovenských a zahraničných univerzít a vysokých škôl, ktorí majú preukázateľné 
občianstvo SR a ovládajú anglický jazyk aspoň na úrovni B2. Témy esejí: 1: Addressing the financing gap  
in reaching the SDGs: how to effectively involve the private sector?; 2: Role of the SDGs in addressing migration: 
what works and what does not?; 3: Global climate crisis: what is the role of SlovakAid?
Uzávierka súťaže je 18. novembra 2019. 
Bližšie informácie: https://www.slovakaid.sk/sk/novinky/973-vyhlasujeme-esej-sutaz

 Prví laureáti ocenenia ESET Science Award

Ocenenie výnimočných vedcov ESET Science Award pozná svojich prvých laureátov, ktorých vybrala 
medzinárodná komisia. Stali sa nimi v kategórii Výnimočná osobnosť slovenskej vedy Ján Tkáč, v kategórii 
Výnimočný mladý vedec do 35 rokov Ľubomíra Tóthová a v kategórii Výnimočný vysokoškolský pedagóg 
Tomáš Vinař.
Ocenenie vzniklo z iniciatívy Nadácie ESET s cieľom vyzdvihnúť osobnosti slovenskej vedy, ktorých prínos je 
významný nielen pre Slovensko, ale aj v medzinárodnom vedecko-výskumnom priestore. 
Bližšie informácie: www.esetscienceaward.sk/sk/aktuality/prvi-laureati-ocenenia-eset-science-award-su-znami
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 Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére 
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,  
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.

 26. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno
22. – 25. október 2019, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno

 Univerzitný deň pracovných príležitostí UMB: Zo školy na zimák
29. október 2019, Banská Bystrica, Slovensko
Bližšie informácie: www.umb.sk/kalendar-udalosti/zo-skoly-na-zimak-univerzitny-den-pracovnych-prilezitosti-11435.
html

 7. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 
5. – 6. november 2019, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/

 Veľtrh práce JobSpoTT 
11. november 2019, Trnava, Slovensko
Bližšie informácie: https://jobspott.sk/

 Veľtrh Study in Europe Ethiopia 2019
16. november 2019, Adis Abeba, Etiópia 
Veľtrh európskych vysokých škôl v rámci projektu podporeného EK, koordinuje Campus France 
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

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
4. – 5. december 2019, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

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

 Výstava Kam na vysokú 
28. január 2020 Trnava, 29. január 2020 Nitra, 30. január Žilina, 
4. február 2020 Banská Bystrica, 5. február 2020 Košice, 6. február 2020 Prešov
Bližšie informácie: www.kamnavysoku.sk

 BaselEduCa Expo 2020 – 4th International Education & Career Exhibition
25. – 26. marec 2020, Bazilej, Švajčiarsko
Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/BaselEduCa-Expo-2020/

 Konferencie o vzdelávaní

 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/
https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/zo-skoly-na-zimak-univerzitny-den-pracovnych-prilezitosti-11435.html
https://www.umb.sk/kalendar-udalosti/zo-skoly-na-zimak-univerzitny-den-pracovnych-prilezitosti-11435.html
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 Deň akademickej mobility a internacionalizácie

SAIA, n. o., organizuje už po siedmy raz konferenciu „Deň akademickej mobility a internacionalizácie“, ktorá 
sa bude konať konať 26. novembra 2019 v Bratislave (Hotel Tatra, Námestie 1. mája 5).
Program konferencie sa zameriava najmä na aspekty internacionalizácie s ohľadom na pripravovanú stratégiu 
internacionalizácie vysokoškolského vzdelávania na Slovensku. Odznejú informácie o aktuálnom stave 
internacionalizácie na Slovensku a pohľade na ňu prostredníctvom špecifických zistení tímu projektu „To dá 
rozum!“. S témou akreditačných štandardov a ich súvisu s medzinárodným rozmerom slovenských vysokých škôl 
oboznámi predseda Výkonnej rady Slovenskej akreditačnej agentúry pre vysoké školstvo prof. Robert Redhammer. 
Na konferencii budú predstavené aj príklady dobrej praxe zo zahraničia – Univerzita Palackého v Olomouci ukáže, 
prečo sa rozhodli podrobiť auditu internacionalizácie a aké konkrétne dopady má ich internacionalizačná snaha, 
a zároveň kolegovia z poľskej agentúry NAWA ukážu, ako je možné nastaviť štrukturálne fondy EÚ práve na 
posilnenie internacionalizácie vysokého školstva a vedy.
Súčasťou podujatia budú aj 3 workshopy s nasledujúcim zameraním:

A: Kvalita internacionalizácie – aspekty na úrovni inštitúcií a študijných programov
B: Prijímanie cudzincov na vysokoškolské štúdium na Slovensku – zdieľanie dobrej praxe  
    a identifikovanie výziev v tomto procese
C: Think local for going global. Spolupráca na miestnej úrovni a podpora pre zahraničných výskumníkov  
    a študentov (príklady z praxe a plánovanie spolupráce)

Program konferencie je zverejnený na webstránke SAIA https://www.saia.sk/sk/konferencie/damai7/, 
prostredníctvom ktorej prebieha on-line prihlasovanie záujemcov o účasť na konferencii, najneskôr  
do 18. novembra 2019 (v prípade naplnenia plánovanej kapacity bude prihlasovanie ukončené pred týmto 
dátumom).
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