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ŠTIPENDIÁ PRE UCHÁDZAČOV ZO ZAHRANIČIA  
NA ŠTUDIJNÉ A VÝSKUMNÉ POBYTY NA SLOVENSKU 

V Bulletine SAIA spravidla informujeme o možnostiach štúdia a výskumu občanov Slovenskej republiky v zahraničí, najmä  
o možnostiach získania finančnej podpory, či už štipendia alebo grantu, na takéto štúdium alebo výskum. V tomto čísle sme sa
rozhodli priniesť informácie o príležitostiach pre cudzincov, ktorí chcú na Slovensku študovať či uskutočňovať výskum. Zamerali 
sme sa najmä na programy, ktoré administruje SAIA (Národný štipendijný program, Akcia Rakúsko – Slovensko, CEEPUS), 
upozorníme aj na iné programy, ktoré administrujú/sprostredkovávajú organizácie pôsobiace (aj) na Slovensku (napríklad vládne 
štipendiá, štipendiá Vyšehradského fondu či programy Fulbrightovej komisie). Cudzinci môžu prísť na Slovensko aj v rámci rôznych 
štipendijných/grantových programov, ktoré poskytujú vlády ich domovskej krajiny alebo rôzne národné/medzinárodné inštitúcie  
alebo ako zahraniční štipendisti ministerstva školstva na základe bilaterálnych dohôd o spolupráci v oblasti vzdelávania (vlani takto 
prišlo na Slovensko 100 štipendistov z 9 krajín). Všetky tieto informácie teda môžu pomôcť slovenským inštitúciám pri plánovaní 
hosťovaní zahraničných študentov, výskumníkov a vysokoškolských učiteľov a pri hľadaní zdrojov na takéto pozvania.
Samozrejme, plne si uvedomujeme dopady šírenia pandémie Covid-19 na súčasné obmedzenia v medzinárodnej doprave, a teda 
aj na absolvovanie mobilít. Snažíme sa však poskytovať informácie pre plánovanie do budúcnosti, keď sa podarí aktuálnu krízu 
prekonať a bude potrebné reštartovať medzinárodnú spoluprácu a mobility potrebné pre jej rozvoj.

 NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR

Štipendiá pre zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných  
a umeleckých pracovníkov
Uzávierka: 30. apríl, 31. október
Bližšie informácie: www.scholarships.sk (v anglickej, francúzskej, španielskej a ruskej verzii) 

NŠP je určený na podporu mobilít zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov, výskumných a umeleckých 
pracovníkov na pobyty na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. Od vzniku programu (2015) štipendiá získalo 
2 142 cudzincov. V roku 2019 sa o štipendiá uchádzalo 617 cudzincov, získalo ich 182. O štipendiá sa môžu uchádzať občania 
ktorejkoľvek krajiny sveta, okrem občanov Slovenskej republiky.

Vysokoškolskí študenti sa môžu uchádzať o štipendiá na 1 – 2 ucelené semestre (t. j. 4 – 5 alebo 9 – 10 mesiacov),  
resp. 1 – 3 ucelené trimestre, ak sa akademický rok delí na trimestre (t. j. 3 – 4 alebo 6 – 7 alebo 9 – 10 mesiacov). Musia splniť  
3 podmienky: 

• sú vysokoškolskými študentmi v zahraničí,
• sú študentmi 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania alebo sú študentmi, ktorí v čase podávania žiadosti už absolvovali 
   minimálne 2,5 roka svojho vysokoškolského štúdia v tom istom študijnom odbore/programe,
• budú absolvovať študijný pobyt na Slovensku v rámci svojho zahraničného vysokoškolského štúdia, a ktorých niektorá verejná, 
   súkromná alebo štátna vysoká škola v SR akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu na štúdium v SR.

Doktorandi sa môžu uchádzať o 1- až 10-mesačný pobyt. Ich vysokoškolské štúdium alebo vedecká príprava sa uskutočňuje  
v zahraničí, a niektorá verejná, súkromná alebo štátna vysoká škola alebo výskumná inštitúcia oprávnená realizovať doktorandský 
študijný program (napr. SAV) v SR ich akceptuje na účely prijatia na akademickú mobilitu na štúdium/výskum/umelecký pobyt v SR.

Zahraniční vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí pracovníci môžu absolvovať 1- až 10-mesačný prednáškový/
výskumný/umelecký pobyt. Musí ich pozvať inštitúcia so sídlom na Slovensku s platným osvedčením o spôsobilosti vykonávať 
výskum a vývoj, ktorá nie je obchodnou spoločnosťou.

NŠP nepodporuje:
• zahraničných študentov a doktorandov prijatých na celé vysokoškolské štúdium (či už 1. alebo 2. stupňa) alebo na celé 
  doktorandské štúdium na Slovensku, resp. tých, ktorí celé štúdium na Slovensku už realizujú a chceli by si jeho časť financovať 
  zo zdrojov NŠP;
• vysokoškolských učiteľov/výskumných, resp. umeleckých pracovníkov, ktorí nezískali titul PhD. (alebo ekvivalent), a zároveň 
  do termínu uzávierky, ku ktorej sa žiadosť predkladá, majú za sebou viac ako 4 roky praxe vysokoškolského učiteľa alebo 
  výskumného, resp. umeleckého pracovníka (čas strávený na doktorandskom štúdiu sa pritom zaratúva do praxe);

Máte OTÁZKY o možnostiach štúdia a výskumu v zahraničí a na Slovensku?
ODPOVEDE môžete nájsť v SAIA.

SAIA poskytuje informácie a konzultácie osobne na 5 pracoviskách na Slovensku,  
telefonicky, e-mailom alebo skypom a zverejňuje informácie na portáloch, ktoré spravuje.

Vlani pracovníci SAIA poskytli informácie a poradenstvo v takmer 15-tisíc prípadoch, pričom najviac bolo e-mailom 
(5-tisíc). Z portálov, ktoré SAIA spravuje, najvyššiu návštevnosť zaznamenali portál Národného štipendijného programu  
www.stipendia.sk/www.scholarships.sk (145 340), hlavná stránka www.saia.sk (107 430) a databáza štipendií a grantov 
www.granty.saia.sk/www.grants.saia.sk (83 245).
Stránka na sociálnej sieti Facebook www.facebook.com/saia.mobility mala k 31. decembru 2019 spolu 7 135 fanúšikov  
a za celý rok zaznamenala návštevnosť 366 282 používateľov.

http://www.scholarships.sk
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• zahraničných záujemcov, ktorí v období 36 mesiacov pred dňom uzávierky na predkladanie žiadostí strávili na území Slovenskej  
  republiky obdobie 12 alebo viac mesiacov (a to aj v súčte);
• zahraničných uchádzačov prijatých na pobyt na Slovensku v rámci iných štipendijných programov financovaných z verejných 
  zdrojov (napr. Medzinárodný vyšehradský fond, Erasmus+, CEEPUS, bilaterálne dohody a pod.).

Štipendium NŠP je určené na pokrytie životných nákladov, resp. nákladov spojených s pobytom (stravné, ubytovanie a pod.) počas 
študijného, výskumného/umeleckého alebo prednáškového pobytu na slovenských vysokých školách a výskumných organizáciách. 

Výška štipendií a cestovných grantov od roku 2020: 

a) vysokoškolský študent 2. stupňa 400 EUR

b) doktorand 734 EUR

c) vysokoškolský učiteľ/výskumný, resp. umelecký pracovník: 

• bez titulu PhD. (alebo ekvivalentu) a zároveň s menej ako 4 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského učiteľa  
   alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 734 EUR

• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s menej ako 10 rokmi uvedenej praxe vysokoškolského učiteľa  
   alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 980 EUR

• s titulom PhD. (alebo ekvivalentom) a zároveň s viac ako 10 rokmi praxe vysokoškolského učiteľa  
   alebo výskumného, resp. umeleckého pracovníka 1 050 EUR 

Študentom a doktorandom môže byť v rámci štipendia schválený aj príspevok na cestovné (cestovný grant), ak o to v rámci 
podanej žiadosti o štipendium požiadali. Príspevok na cestovné sa udeľuje ako paušálna náhrada v závislosti od vzdialenosti 
(vzdušnou čiarou) medzi miestom pobytu uchádzača v zahraničí a miestom plánovaného pobytu na Slovensku , a to v nasledujúcej 
výške:

• vzdialenosť do 350 km – 0 EUR,
• vzdialenosť viac ako 350 km, maximálne 2 000 km – 250 EUR,
• vzdialenosť viac ako 2 000 km, maximálne 7 000 km – 500 EUR,
• vzdialenosť viac ako 7 000 km – 1 000 EUR.

Zahraničným uchádzačom, ktorí potrebujú pre vstup na územie Slovenska víza, sa odporúča, aby pri určovaní termínu nástupu 
na štipendijný pobyt zohľadnili časové obdobie potrebné na udelenie víz (informácie o podmienkach udeľovania víz poskytujú 
zastupiteľské úrady SR v zahraničí, ich zoznam je na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej 
republiky – https://www.mzv.sk/cestovanie_a_konzularne_info/slovenske_zastupitelstva/vsetky_zastupitelstva). Zároveň pri 
pobytoch štipendistov z krajín mimo EÚ, EHP a Švajčiarska dlhších ako 90 dní sa odporúča pri stanovení termínu nástupu zohľadniť 
lehoty potrebné na splnenie podmienok na udelenie prechodného pobytu. 

Žiadosti o štipendiá sa podávajú on-line na www.scholarships.sk. Elektronický systém sa otvára najneskôr 6 týždňov pred 
termínom uzávierky. Po úplnom vyplnení žiadosti a nahraní všetkých požadovaných dokumentov musí uchádzač žiadosť odoslať 
stlačením tlačidla „Odoslať“. Zároveň je potrebné doručiť originál akceptačného/pozývacieho listu na adresu SAIA, n. o.,  
v Bratislave tak, aby bol doručený najneskôr 3. pracovný deň nasledujúci po dni uzávierky.

 AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO, SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ
Uzávierka: 15. marec, 15. október, priebežne (krátkodobé pobyty)
Bližšie informácie: https://www.aktion.saia.sk/

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na 
podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Podpora prioritných oblastí sa 
realizuje formou individuálnych štipendií Akcie, podporou projektov, ako aj osobitnými aktivitami. Program vznikol v roku 1992, 
vlani bol predĺžený na ďalšie 5-ročné obdobie (do 31. decembra 2025). V roku 2019 sa o štipendiá uchádzalo 14 občanov Rakúska, 
štipendiá získali 4.

Občania Rakúska sa môžu uchádzať o výskumné štipendiá pre doktorandov (3 až 6 mesiacov), štipendiá pre diplomantov  
(1 až 3 mesiace), výskumné štipendiá pre postdoktorandov (3 až 6 mesiacov), štipendium na letnú školu slovenského jazyka  
a kultútry (SAS; 3 týždne) a štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni). Môžu tiež absolvovať pobyty na Slovensku v rámci 
schválených projektov Akcie (bližšie informácie: https://www.aktion.saia.sk/sk/main/projekty-akcie/).

https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-doktorandov/uchadzaci-z-rakuska
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-diplomantov/uchadzaci-z-rakuska
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-z-rakuska
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-letny-jazykovy-kurz/uchadzaci-z-rakuska
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-letny-jazykovy-kurz/uchadzaci-z-rakuska
https://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-na-kratkodobe-pobyty/uchadzaci-z-rakuska
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 CEEPUS – STREDOEURÓPSKY VÝMENNÝ PROGRAM PRE UNIVERZITNÉ ŠTÚDIÁ
Uzávierka: 15. jún (mobility v zimnom semestri v rámci sietí), 31. október (mobility v letnom semestri v rámci 
sietí), 30. november (mobility mimo sietí, tzv. freemoveri)
Bližšie informácie: https://ceepus.saia.sk/
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Program podporuje spoluprácu vysokých škôl z Albánska, Bosny a Hercegoviny, Bulharska, Českej republiky, Čiernej Hory, 
Chorvátska, Maďarska, Moldavska, Poľska, Rakúska, Rumunska, Severného Macedónska, Slovenska, Slovinska a Srbska. Prvé 
mobility v rámci programu sa uskutočnili v akademickom roku 1994/1995. V roku 2019 prijali slovenské vysoké školy celkom 600 
zahraničných štipendistov, z nich bolo 147 študentov, 63 doktorandov a 390 učiteľov.

Štipendijné pobyty môžu byť realizované v rámci schválených sietí alebo ako mimosieťová mobilita (freemover): semestrálne 
pobyty pre študentov a doktorandov (3 až 10 mesiacov), krátkodobé pobyty pre študentov a doktorandov spojené s vypracovaním 
bakalárskej, diplomovej alebo dizertačnej práce (1 až 2 mesiace), prednáškové pobyty pre učiteľov (maximálne 1 mesiac).

Študenti 1. stupňa vysokoškolského štúdia musia mať v čase nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre štúdia. 

 VLÁDNE ŠTIPENDIÁ SLOVENSKEJ REPUBLIKY
Uzávierka: 30. máj 2020
Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/vladne-stipendia-slovenskej-republiky/

Poskytovanie vládnych štipendií SR je súčasťou rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky. Gestorom a hlavným realizátorom 
bilaterálnej rozvojovej spolupráce je Ministerstvo zahraničných vecí a európskych záležitostí SR. Program vládnych štipendií  
v súčasnosti definuje Strednodobá stratégia rozvojovej spolupráce Slovenskej republiky na roky 2019 – 2023. Súčasťou 
poskytovania vládnych štipendií SR sú aj štipendiá pre Slovákov žijúcich v zahraničí (cudzích štátnych príslušníkov s trvalým 
pobytom mimo SR). Žiadosti sa podávajú prostredníctvom portálu www.vladnestipendia.sk (portál bude aktívny od 27. marca). 

 ŠTIPENDIÁ MEDZINÁRODNÉHO VYŠEHRADSKÉHO FONDU
Uzávierka: 15. marec

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
Medzinárodný vyšehradský fond bol založený na podporu akademických výmen s finančnou podporou pre občanov V4 (Česko, 
Maďarsko, Poľsko a Slovensko). V súčastnosti ponúka aj štipendium pre študentov magisterského a postgraduálneho štúdia, ktorí 
sú občanmi Albánska, Arménska, Azerbajdžanu, Bieloruska, Bosny a Hercegoviny, Čiernej Hory, Gruzínska, Moldavska, Severného 
Macedónska, Srbska (vrátane Kosova) a Ukrajiny na štúdium v krajinách V4.

 FULBRIGTOVA KOMISIA – KRÁTKODOBÉ SPROSTREDKOVANIE ODBORNÍKA Z USA
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/kratkodobe-sprostredkovanie-odbornika-z-usa

Univerzity a odborné pracoviská v Slovenskej republike môžu s Fulbrightovou komisiou spolupracovať na zabezpečení 
hosťujúceho odborníka v priebehu akademického roka či už sprostredkovaním odborníka na dvoj-trojdňový seminár/konfrenciu 
alebo na niekoľkotýždňový pobyt na základe akademických alebo výskumných potrieb inštitúcie. Ide o odborníkov, ktorí v rámci 
Fulbrightovho programu pôsobia v susedných krajinách. Komisia môže uhradiť cestovné náklady a ubytovanie.

Pomôcť môže aj EURAXESS Slovensko (www.euraxess.sk)

Servisné centrá EURAXESS poskytujú individuálne poradenstvo a informácie súvisiace s rozmanitými praktickými otázkami 
dotýkajúcimi sa mobilít výskumných pracovníkov. Výskumníci, ale aj administratívni pracovníci univerzít, výskumných 
inštitúcií a súkromných podnikov sa na pracovníkov centier najčastejšie obracajú s otázkami ohľadne možností 
financovania výskumu a výskumných mobilít a pracovných príležitostí, získavania víz, administratívnych procesov 
súvisiacich s udelením prechodného pobytu, ale aj s nejasnosťami týkajúcimi sa sociálneho zabezpečenia a prípadných 
dávok, zdravotného poistenia, zdaňovania príjmov, či povinností organizácií pri zamestnávaní cudzincov z tretích krajín. 
Pracovníci EURAXESS Slovensko zo všetkých pracovísk SAIA poskytli vlani 1 603 odborných konzultácií, z toho približne  
54 % tvorili zahraniční prichádzajúci výskumníci.
Servisné centrá poskytujú informácie aj o možnostiach získavania finančných prostriedkov na mobilitu z programov 
Európskej únie, a to najmä v rámci Opatrení Marie Skłodowskej-Curie (Marie Skłodowska-Curie Actions, MSCA). 
Európsku sieť EURAXESS Services Network v súčasnosti tvorí viac ako 600 servisných centier v 42 štátoch. Sieť je 
súčasťou EURAXESS – Researchers in Motion (https://euraxess.ec.europa.eu). 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=327
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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. Samozrejme, plne si uvedomujeme 
dopady šírenia pandémie Covid-19 na súčasné obmedzenia v medzinárodnej doprave, a teda 
aj na absolvovanie mobilít. Snažíme sa však poskytovať informácie pre plánovanie do budúcnosti, keď sa podarí aktuálnu krízu 
prekonať a bude potrebné reštartovať medzinárodnú spoluprácu a mobility potrebné pre jej rozvoj.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2020 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 paušálny príspevok na financovanie cestovného. 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2020 (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 a Srbsko. 
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 do 25 rokov 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-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

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
https://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
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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

 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

Grantové programy Nadácie Tatrabanky 
Uzávierka: 23. marec 2020 (stredoškoláci), 14. apríl 2020 (vysokoškoláci)

 Program pre stredoškolákov podporí tých vynikajúcich študentov stredných škôl, ktorí sa rozhodli rozšíriť svoje 
     vedomosti a zručnosti na niektorom zahraničnom vzdelávacom programe či podujatí. Nadácii nejde iba o podporu 
     jazykových zručností, ale hlavne o vzdelanie v niektorom z predmetov dôležitých pre ďalšie smerovanie a vzdelávanie 
     študentov na vysokých školách.

Bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-stredoskolakov/

 Program pre vysokoškolákov podporí vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na 
     niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého 
     alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.

Bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-vysokoskolakov/

 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: priebežne, 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

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

 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo 
francúzskeho jazyka.

 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. 

http://embo.org/funding-awards/fellowships/long-term-fellowships
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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 JAPONSKO
Štipendijný program Minerva
Uzávierka: 1. jún 2020

EU-Japan Centre for Industrial Cooperation ponúka profesionálom (obchodným a ekonomickým analytikom, akademikom, 
vedcom a úradníkom) so záujmom o Japonsko a spoluprácu EÚ s Japonskom z rôznych perspektív (obchod/prístup na trh, 
otázky priemyselnej politiky, výskumu a vývoja atď.) možnosť absolvovať 6-mesačný výskumný pobyt (od októbra 2020 do 
marca 2021) v centre v Tokiu.
Bližšie informácie: https://www.eu-japan.eu/minerva_programme

Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2021
Uzávierka: 30. jún 2020

Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2021  
a marcom 2022) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický 
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú  
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá 
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj 
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť poslaná poštou z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma 
žiadosti poslané faxom alebo e-mailom. 
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en;  
http://www.mif-japan.org/wp-content/uploads/2015/05/1ade04f5d8129d574a0cf8cff7312e80.pdf

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2020

Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.

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

 výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov
Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho výška je 30 eur/deň, štipendista dostane aj príspevok na 
ubytovanie, maximálne 300 eur/mesiac. Štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.

 letná škola
O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia. 
Štipendijný príspevok vo výške 711 eur dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené  
s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov. 

Bližšie informácie: http://www.viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok. 
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam 
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. 
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
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 NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD
Uzávierka: 30. apríl 2020 on-line na www.granty.saia.sk a zároveň aj na www.funding-guide.de

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

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

 výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 – 3 mesiace)

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

Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. máj 2020

 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 slovenský 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 apríla 2020 

Fritz und Helga Exner-Stiftung ponúka štipendiá mladým vedcom z juhovýchodnej Európy na krátkodobé výskumné cesty do 
Nemecka. Uzávierka prijímania žiadostí je trikrát ročne (koniec apríla, augusta a decembra).
Bližšie informácie: www.sogde.org/nachwuchsfoerderung/stipendien/

Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2021
Uzávierka: 15. máj 2020 

Einsteinovo fórum a Nadácia Daimlera a Benza ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2020 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať 
na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta 
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa 
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista 10 000 
EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/

 NÓRSKO
Mobilitné a cestovné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 15. apríl 2020

Mobilitné granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského  
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou.  
Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Uchádzači môžu požiadať aj o cestovný grant.
Bližšie informácie: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

 POĽSKO
Program Poľsko – moja prvá voľba: Štipendiá na magisterské štúdium
Uzávierka: 6. apríl 2020

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

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
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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Nadácia K. Skubiszewského – štipendiá a granty pre končiacich doktorandov a výskumných pracovníkov
Uzávierka: 8. apríl 2020 

Stypendium i Dotacja imienia Krzysztofa Skubiszewskiego ponúka štipendium na vedecký výskum v Poľsku počas celého 
akademického roka 2020/2021 v spolupráci s Varšavskou univerzitou alebo inou poľskou univerzitou v oblasti práva, politológie 
alebo nedávnej histórie. Účelom štipendia je podpora demokracie, ľudských práv, právneho štátu a rešpektovania práva  
v medzinárodných vzťahoch. Grant je určený na 3-mesačný a kratší pobyt na Varšavskej univerzite alebo inej poľskej univerzite 
so zameraním na právo, politické vedy a súčasnú históriu.
Bližšie informácie: http://www.skubi.net/stypendium2020.html

Program Stanislawa Ulama
Uzávierka: 15. apríl 2020

Program Stanislawa Ulama, ktorý administruje Poľská národná agentúra pre akademické mobility NAWA, je určený pre 
postdoktorandov a vedeckých pracovníkov s doktorandským titulom a publikačnou činnosťou. Umožňuje absolvovať 6- až  
24-mesačný výskumný pobyt v poľskej inštitúcii zameraný na rozvoj vedeckej kariéry či získavanie podkladov pre vedeckú 
prácu a publikačnú činnosť. Uchádzač musí mať akceptačný list poľskej hostiteľskej inštitúcie a mal by byť zamestnancom 
vysokej školy/univerzity alebo výskumnej inštitúcie mimo Poľska. O podporu sa nemôžu uchádzať tí, ktorí žili, študovali  
a pracovali v Poľsku v čase od roku 2017. 
Bližšie informácie: https://nawa.gov.pl/naukowcy/program-im-ulama/ogloszenie

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. máj 2020 (projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) 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. Začiatok pobytov možno plánovať najskôr 60 dní od podania 
žiadosti. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

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

 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/

Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2020

Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2020 do 31. augusta 
2021. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 300 EUR. 
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/ausschreibungen/1577696186; 

http://www.aktion.saia.sk/
http://www.scholarships.at
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=82
http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/
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/
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Rakúska akadémia vied – Cena Ignáca Liebena
Uzávierka: 31. máj 2020 

Rakúska akadémia vied (Österreichische Akademie der Wissenschaften) každoročne pre mladých vedeckých pracovníkov  
s významnými vedeckými úspechmi so zameraním na molekulárnu biológiu, chémiu a fyziku vypisuje cenu Ignáca L. Liebena/
Ignaz L. Lieben-Preis (36 000 USD). Uchádzač musí byť absolventom doktorandského štúdia (titul PhD.) vo veku do 40 rokov 
(v prípade prerušenia výskumnej kariéry pre rodičovskú dovolenku – do 44 rokov) a trvalo pôsobiť v jednej z týchto krajín: 
Rakúsko, Bosna a Hercegovina, Chorvátsko, Česká republika, Slovensko, Slovinsko, Maďarsko.
Bližšie informácie: https://stipendien.oeaw.ac.at/de/preise/naturwissenschaften/ignaz-l-lieben-preis/

Štipendiá Medzinárodného výskumného centra pre kultúrne vedy Umeleckej univerzity v Linzi so sídlom vo Viedni
Uzávierka: 5. júl 2020

IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien ponúka štipendiá 
postdoktorandom na výskumný pobyt v centre. Štipendium je udeľované na jeden semester, maximálna výška štipendia je  
2 325 EUR/mesiac. Žiadosti sa podávajú v nemeckom alebo anglickom jazyku.
Bližšie informácie: http://www.ifk.ac.at/calls-detail-en/ifk_research-fellowship.html

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2020 (pobyty začínajúce sa v januári 2021) 

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

 TAIWAN
Taiwanský štipendijný program 
Uzávierka: 31. marec 2020 

Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium  
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). V roku 2020 budú 
udelené 2 štipendiá uchádzačom zo Slovenska a Rumunska. 
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1907.html

Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2020

Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem 
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi 
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk_en/post/1915.html
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 TALIANSKO
Štipendiá talianskych univerzít na rok 2020/2021
Uzávierka: 31. marec 2020 (Bolonská univerzita; niektoré programy) a 30. apríl 2020

 Insubrijská univerzita vo Varese
Università degli Studi dell’Insubria ponúka 10 štipendií, každé vo výške 10 000 EUR, vynikajúcim zahraničným študentom  
z krajín EU aj mimo EÚ. Oprávnení uchádzači sú maturanti alebo absolventi bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí majú záujem  
o prvý alebo druhý stupeň VŠ štúdia. Ponúkané programy sú v talianskom a anglickom jazyku.
Bližšie informácie: https://www.uninsubria.eu/opportunity/call_scholarships

 Turínska univerzita 
Università degli Studi di Torino ponúka štipendiá zahraničným študentom, ktorí sa zapíšu na niektorý dvojročný magisterský 
program.
Bližšie informácie: https://en.unito.it/sites/sten/files/bando_studenti_internazionali_2020-2021_inglese.pdf

 Bolonská univerzita 
Alma Mater Studiorum – Università di Bologna ponúka zahraničným študentom štipendiá, ktoré pokryjú školné  
(Unibo Action 1) a študijné granty vo výške 11 000 EUR (Unibo Action 2)
Bližšie informácie: https://www.unibo.it/en/services-and-opportunities/study-grants-and-subsidies/exemptions-and-
incentives/unibo-actions-1-2-study-grants-and-tuition-fee-waivers-for-international-students/Unibo-actions-1-and--2-study-
grants-and-tuition-fee-waivers-for-international-students

 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

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 31. marec 2020

Turecká vláda v rámci programu Turecké štipendiá poskytuje niekoľko druhov štipendií. Výskumné štipendiá (na 3 až 
12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku a pre vedeckých pracovníkov alebo 
vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov do 45 rokov). Uzávierka je štyrikrát ročne  
(31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december).
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr

 USA 

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej 
Uzávierka: 30. marec 2020

Univerzita v Pittsburgu ponúka v rámci programu Nationality Rooms možnosť absolvovať výskumný štipendijný pobyt v 
rámci štipendia Ruth Crawford Mitchell (RCM) Fellowship for Czech/Slovak Scholars. Štipendium je určené občanom Českej a 
Slovenskej republiky. Štipendijného programu sa môžu zúčastniť odborníci z oblasti školstva, prírodných vied, politických vied, 
ekonomiky a sociológie. Program je určený uchádzačom z akademického, vládneho a súkromného sektora.
Bližšie informácie: http://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

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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Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium
Uzávierka: 30. jún 2020 

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

 VEĽKÁ BRITÁNIA 

Newtonove štipendiá pre mladých vedcov 
Uzávierka: 26. marec 2020 

Štipendium programu Newton International Fellowship Scheme umožňuje mladým vedcom (postdoktorandom) v oblasti fyziky, 
prírodných vied, sociálnych a humanitných vied 2-ročný výskumný pobyt vo výskumnej inštitúcii vo Veľkej Británii. Žiadatelia 
musia mať titul PhD. a výskumnú prax menej ako 7 rokov (vrátane pôsobenia ako učiteľ na VŠ). V čase podávania žiadosti 
musia pôsobiť mimo Veľkej Británie. Žiadosť musí pred podaním odobriť britská prijímajúca výskumná organizácia. 
Bližšie informácie: https://www.thebritishacademy.ac.uk/newton-international-fellowships;  
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 Súťaž Pre ženy vo vede

Nadácia L‘Oréal v spolupráci s UNESCO, Slovenskou akadémiou vied a Slovenskou organizáciou pre výskumné 
a vývojové aktivity vyhlásili 4. ročník slovenskej edície programu na podporu mladých a nádejných vedkýň 
L‘Oréal-UNESCO For Women in Science. Dve vybrané slovenské vedkyne dostanú po 5 000 EUR na podporu 
profesionálnej kariéry. Súťaží sa v dvoch kategóriách – do 35 rokov a od 36 do 45 rokov (vrátane, v čase uzávierky 
súťaže). Uchádzačky musia mať slovenské štátne občianstvo, titul PhD., venovať sa vedeckej činnosti, robiť 
výskum v oblasti vied o živej alebo neživej prírode a chemických vedách, výskum sa musí konať v Slovenskej 
republike. Uzávierka prihlášok je 31. marca 2020. 
Bližšie informácie: https://www.forwomeninscience.com/en/fellowships/563719039

 Prémie Literárneho fondu za vedecký ohlas 

Výbor Sekcie pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho fondu v snahe oceniť tvorbu 
pôvodných vedeckých a odborných diel podľa ich ohlasu vo vede zriadil Prémiu za výnimočný vedecký ohlas 
na jedno dielo a Prémiu za trojročný vedecký ohlas. Prémie sa udeľujú v troch kategóriách: 1. spoločenské 
vedy, 2. prírodné a lekárske vedy, 3. technické vedy a geovedy. V každej kategórii sa trom najlepším udelí diplom  
a peňažná odmena do výšky 1 000, 700 a 500 EUR.  
Návrhy je možné predkladať do 31. mája 2020. Predkladateľ (môže ním byť aj autor) musí písomne vyhlásiť, že 
je mu jasný rozdiel v kvalite SCI citácií a akýchkoľvek iných citácií.
Bližšie informácie: http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_vynimocny_ohlas_na_jedno_dielo/  
a http://litfond.sk/index.php/ceny/premia_trojrocny_ohlas/

 Podpora popularizácie vedy a výskumu 

Nadácia ESET vyhlásila grantovú výzvu, ktorou podporí projekty popularizujúce vedu a výskum na Slovensku. 
Príjemcom grantu môže byť občianske združenie, nezisková organizácia poskytujúca všeobecne prospešné služby, 
neinvestičný fond, nadácia, škola, obec, rozpočtové a príspevkové organizácie. Žiadateľom nemôže byť fyzická 
osoba. Nadácia ESET tento rok rozdelí 30-tisíc eur, na jeden projekt je vyčlenených 5-tisíc eur. Záujemcovia môžu 
žiadosti posielať do 27. marca 2020.
Bližšie informácie: www.nadaciaeset.sk/pre-ziadatelov.html.

 Rezidenčný program Nádvorie Kampus 

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

 Študijný pobyt pre fyzikárov v CERN-e 

Učitelia fyziky na stredných a základných školách sa môžu prihlásiť na študijný pobyt v Európskej organizácii 
pre jadrový výskum CERN pri švajčiarskej Ženeve, ktorý sa uskutoční od 13. do 21. júna 2020. Registrovať sa je 
potrebné do 31. marca 2020 na https://ufv.science.upjs.sk/_projekty/cern/formular.php (účastnícky poplatok je 
100 EUR). 
Cieľom pobytu je poskytnúť učiteľom fyziky prístup k najnovším poznatkom vedy a výskumu v unikátnom vedecko-
výskumnom pracovisku. Semináre, prednášky, návštevy laboratórií, exkurzie budú realizované v slovenskom jazyku. 

Zdroj: https://www.minedu.sk/ucitelia-fyziky-sa-aj-v-tomto-roku-mozu-dostat-do-cern-u/

 Bezplatný kurz diplomacie a medzinárodných vzťahov

Ministerio de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación (Ministerstvo zahraničných vecí, Európskej únie  
a spolupráce Španielskeho kráľovstva) ponúka pre maximálne 100 španielskych a zahraničných uchádzačov 
bezplatný magisterský kurz diplomacie a medzinárodných vzťahov na Diplomatickej škole (Escuela Diplomática; 
http://www.exteriores.gob.es/Portal/es/Ministerio/EscuelaDiplomatica/paginas/inicio.aspx) v Madride v školskom 
roku 2020/2021. Ponuka je určená kariérnym diplomatom a nediplomatom. Uchádzači musia dostatočne ovládať 
španielsky jazyk (Diplom zo španielčiny ako cudzieho jazyka DELE, úroveň B2). Žiadosti sa podávajú do  
1. apríla 2020, môžu sa predložiť aj na Veľvyslanectve Španielskeho kráľovstva v Bratislave.
Bližšie informácie: https://www.saia.sk/sk/aktuality/spanielsko-bezplatny-kurz-na-medziuniverzitny-master-diploma
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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.

 Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2020
6. – 8. október 2020, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/bratislava

 27. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno
20. – 23. október 2020, Brno, Česká republika
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno

 8. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra 
11. – 12. november 2020, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/nitra

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
2. – 3. december 2020, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

 Konferencie o vzdelávaní

 32. výročná konferencia Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE): 
Forging creative pathways
15. až 18. september 2020, Barcelona, Španielsko 
Bližšie informácie: www.eaie.org/barcelona.html

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Maximizing Potential of Career Guidance
20. až 22. október 2020, Riga, Lotyšsko 
Bližšie informácie: https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf; http://www.iaevgconference2020.lv/

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