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Návrh viacročného ﬁnančného rámca EÚ (VFR)
2021 – 2027: Obavy európskych univerzít
Lídri Európskej únie (Rada EÚ/Európska rada) sa 21. júla 2020 dohodli na balíku
vo výške 1 824,3 miliardy EUR, v ktorom sa spája viacročný ﬁnančný rámec (VFR) na
roky 2021 – 2027 (1 074,3 miliardy EUR) a nástroj Next Generation EU (750 miliárd
EUR). A hoci predseda Európskej rady Charles Michel po skončení rokovaní vyhlásil:
„Ide o dobrú dohodu. Pevnú dohodu. A čo je najdôležitejšie, je to teraz tá správna
dohoda pre Európu. Touto dohodou vysielame jasný signál, že EÚ je schopná konať“,
Európska asociácia univerzít (EUA) v reakcii Lídri EÚ obmedzujú výskum a inovácie, aby
dosiahli dohodu uviedla, že výsledok dohody ukázal neschopnosť Európy strategicky
investovať do budúcnosti. Ambície spojené s investíciami do výskumu, inovácií
a vzdelávania sa nenaplnili. Rámcový program Horizont Európa sa stal podľa EUA
jednou z obetí rokovaní.
S rozpočtom na úrovni 80,9 miliárd eur (ceny z roku 2018) nie je Horizont
Európa zďaleka taký ambiciózny a nepokryje potrebné riešenia z obdobia
pred koronakrízou, nehovoriac o súčasnej situácii.
(Zo stanoviska EUA)
EUA vyzvala Európsky parlament, ktorý musí schváliť VFR, aby bránil a posilnil
investície do výskumu a vzdelávania. Spolu s ďalšími paneurópskymi asociáciami
žiadali zvýšiť ﬁnancovanie programu Erasmus+ a prerozdeliť rozpočtové prostriedky
pre program Horizon Europe, aby bolo chránené ﬁnancovanie základného výskumu,
ktorý je základom európskeho dlhodobého úspechu. Európsky parlament 23. júla prijal
uznesenie, v ktorom vyhlasuje, že neakceptuje dohodu o rozpočte a požaduje viac
ﬁnančných prostriedkov zameraných na budúcnosť vrátane výskumu, inovácií
a ekologického obchodu.

Rozpočet programu Horizon
Europe/Horizont Európa
klesol o 13,5 miliárd eur oproti
návrhu Európskej komisie,
pričom 5 miliárd bolo znížených
z pridelených prostriedkov vo
viacročnom ﬁnančnom rámci
a 8,5 miliárd eur v pláne obnovy
Next Generation EU.

Čo je Horizont Európa?
Nový rámcový program pre
výskum, vývoj a inovácie na roky
2021 – 2027.
Ide už o 9. rámcový program
EÚ pre výskum a inovácie, ktorý
nadväzuje na program Horizont
2020 (H2020).
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Zníženie rozpočtu programu Erasmus+ na 21,2 miliardy EUR predstavuje takmer
15-percentný pokles v porovnaní s návrhom (24,6 miliardy EUR).
K spoločnému vyhláseniu EUA sa v auguste pripojila Slovenská rektorská
konferencia (SRK). Rektori požiadali Európsky parlament, aby prijal potrebné
opatrenia na zabezpečenie návratu k pôvodnému návrhu alebo návrat návrhu
Európskej komisie z mája, ktorý predstavuje sumu od 90 do 100 miliárd eur v rámci
viacročného ﬁnančného obdobia. Okrem toho rektori podporili požiadavku EUA
zaviesť nové ustanovenie, v rámci ktorého sa všetky pridelené prostriedky zo všetkých
európskych programov, ktoré sa nepoužili, prerozdelia do programu Horizont Európa
a Erasmus+.
„V čase, keď je prínos výskumu a vývoja pre občanov najvýraznejší a keď
sa zvýšili aj očakávania spoločnosti týkajúce sa dosahu vedy, zníženie
maximálneho stropu ﬁnancovania programu Horizont Európa ohrozuje
základný výskum“.
(Rudolf Kropil, prezident SRK)
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Bližšie informácie o programe sú
zverejnené v publikácii Horizon
Europe na informačnom portáli
o Európskom vý skumnom priestore
(ERA) https://eraportal.sk

Budúca generácia EÚ: menej mobilít, menej výskumu, nové dane a zadlženie?
V rámci plánu obnovy Európy po pandémii nového koronovírusu sa lídri EÚ dohodli na bezprecedentnom spoločnom dlhu únie
vo výške 750 miliárd EUR. Na každého občana (podľa oﬁciálnej stránky EÚ https://europa.eu/european-union/about-eu/ﬁgures/
living_sk ich je 513 miliónov) tak pripadne 1 462 EUR dlhu, ktorý chce Európska komisia splácať aj z nových daní, ktoré majú byť
zavedené. A hoci návrh ešte nie je deﬁnitívne schválený, už sa delia peniaze, ktoré by mali mať jednotlivé členské štáty k dispozícii.
Debata politikov na Slovensku, ktoré by malo získať z fondu obnovy 7 miliárd EUR, však zatiaľ viac (aj vzhľadom na skúsenosti
z čerpania eurofondov v minulosti) upozorňuje na obavy, či dokáže Slovensko tieto peniaze minúť. Z vyhlásení niekedy cítiť, akoby
nebolo dôležité na čo, ale hlavne aby sa minuli peniaze, ktoré budú k dispozícii.

Európska rada obmedzuje mobilitu a príležitosť pre svojich občanov spoznať hodnoty Európy a európskej rozmanitosti. Rektori
zároveň ľutujú, že týmto škrtom sa výrazne obmedzí rozvoj nových 41 európskych univerzitných aliancií.
Národné konferencie združujúce rektorov univerzít dlhodobo zdôrazňujú potrebu väčšej európskej spolupráce v oblasti
vzdelávania, výskumu a inovácií. Je preto paradoxné, že v čase, keď sa zavádza veľmi ambiciózny plán obnovy, sme svedkami
bezprecedentného zníženia rozpočtov, ktoré v prvom rade stelesňujú rozvoj vedomostí a vytváranie nových zručností.
Zo stanoviska, ktorým sa SRK pripojila k spoločnému vyhláseniu EUA o rozpočte EÚ

BULLETIN SAIA 9/2020
2

Téma/Návrh VFR 2021 – 2027. Obavy európskych univerzít
Ako vzniká viacročný ﬁnančný rámec EÚ?
Rokovania sa začínajú niekoľko rokov pred začiatkom obdobia, na ktoré sa nový rozpočet vzťahuje. Európska komisia predloží
balík týkajúci sa viacročného ﬁnančného rámca (VFR), ktorý zahŕňa najmä nariadenie o VFR, v ktorom sa stanovuje, koľko
ﬁnančných prostriedkov môže EÚ použiť a rozhodnutie o vlastných zdrojoch, v ktorom sa vymedzuje, odkiaľ pochádzajú príjmy
EÚ.
Nariadenie o VFR sa prijíma v rámci mimoriadneho legislatívneho postupu:
• na dosiahnutie dohody v Rade EÚ je potrebný jednomyseľný súhlas,
• na úspešné ukončenie rozhodovacieho procesu je potrebný aj súhlas Európskeho parlamentu,
• v praxi môže EP pozíciu Rady EÚ schváliť alebo zamietnuť, ale nemôže urobiť žiadne zmeny.
Bližšie informácie sú zverejnené na portáli Rady EÚ
https://www.consilium.europa.eu/sk/policies/the-eu-budget/long-term-eu-budget-2021-2027/

Slovenskí europoslanci a zníženie rozpočtu na výskum a mobility študentov
Keďže návrh, ktorý schválila Rada EÚ, musí schváliť (najneskôr do konca októbra) Európsky parlament, oslovili sme všetkých
14 slovenských europoslancov s troma otázkami:
1. Je podľa Vás správne, aby bol znížený objem ﬁnančných prostriedkov na výskum a mobility študentov?
2. Podporíte návrh viacročného ﬁnančného rámca v tejto podobe v Európskom parlamente?
3. Asociácia európskych univerzít navrhla zaviesť nové ustanovenie, aby sa všetky pridelené prostriedky zo všetkých európskych
programov, ktoré sa nepoužili, prerozdelili do programu Horizont Európa a Erasmus+. Podporili by ste takýto návrh?
Požiadali sme ich o odpovede áno/nie, prípadne krátke zdôvodnenie ich postoja. Odpovede tých poslancov, ktorí nám odpovedali,
uvádzame v tabuľke na nasledovných stranách.
Odpovede slovenských europoslancov
(pri prvej odpovedi uvádzame frakciu EP, v ktorej pôsobia, a ich politickú príslušnosť na Slovensku (na kandidátke ktorej strany
boli zvolení do EP)
1. Je podľa Vás správne, aby bol znížený objem ﬁnančných prostriedkov na výskum a mobility študentov?
Monika Beňová

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v Európskom parlamente
Smer-sociálna demokracia (Smer-SD)

Európsky parlament zaujal pri hlasovaní o niektorých častiach predloženého európskeho rozpočtu kritické stanovisko.
V mojom prípade išlo najmä o záležitosti týkajúce sa dodržiavania princípov právneho štátu. Predmetom kritiky však boli
práve aj snahy o zníženie ﬁnančných prostriedkov na vedu a výskum a výmenný študentský program Erasmus.
Vladimír Bilčík

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (kresťanských demokratov)
SPOLU-občianska demokracia

Nie, bola by chyba neinvestovať do budúcnosti.
Lucia Ďuriš Nicholsonová

Európski konzervatívci a reformisti
Sloboda a Solidarita (SaS)

Horizont Európa má podľa záverov Rady dostať 80,9 mld, vrátane prostriedkov z fondu obnovy. Je to podstatne menej,
približne o 14 miliárd, ako navrhovala Európska komisia po korone. Výskum by pritom mal byť chrbtovou kosťou obnovy
a z toho dôvodu nepodporujem zníženie prostriedkov na túto prioritu. Fond obnovy bude mať zmysel iba vtedy, ak bude
návratný a jeho celkovému plánovaniu ale chýba ucelená koncepcia a netýka sa to iba výdavkov na vedu. Z toho dôvodu
musím povedať aj B, rozpočet by sa mal nafukovať iba vtedy, ak jasne určíme merateľné ciele a priority a máme záruky, že
ich budeme vedieť minúť efektívne. Debata iba o riadkoch v rozpočte inak nemá skutočný zmysel, vždy sa musíme pýtať,
aj z akého zdroja budú dodatočné zdroje pochádzať, v tomto prípade možno z európskych daní a spoločných pôžičiek
a potom na úkor akej inej priority ich použijeme.
Martin Hojsík

Renew Europe Group
Progresívne Slovensko (PS)

Nie, investície do výskumu a vzdelávania by mali byť medzi poslednými, ktoré utrpia škrty.
Eugen Jurzyca

Európski konzervatívci a reformisti
Sloboda a Solidarita (SaS)

Nie. No, výsledky výskumu je potrebné merať lepšie.
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Miriam Lexmann

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Nie je to správne a nesúhlasím so znížením ﬁnančných prostriedkov v oblasti vzdelávania a vedy. Svoj postoj som vyjadrila
aj podporou nesúhlasného uznesenia Európskeho parlamentu, ktoré bolo prijaté v nadväznosti na závery rokovaní Európskej
rady v júli 2020.
Peter Pollák

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Obyčajní ľudia a nezávislé osobnosti (OĽaNO)

Navrhovaný rozpočet pre Horizont Európa, ako aj pre Erasmus+, a žiaľ aj iné programy (napr. European Solidarity Corps)
neprešiel na Európskej rade v júli tak, ako bol navrhovaný Európskym parlamentom. Európska rada navrhla podstatné
zníženie, čo je pre Európsky parlament neakceptovateľné.
Ivan Štefanec

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
Kresťanskodemokratické hnutie (KDH)

Nie je to správne a považujem to za chybu. Podpora vzdelania mladých ľudí a vedy by mali byť za každých okolností jednými
z prioritných politík Európskej únie.
Milan Uhrík

nezaradení poslanci
Kotleba – Ľudová strana Naše Slovensko (Kotleba-ĽSNS)

Nie. Vedomosti sú sila.
2. Podporíte návrh viacročného ﬁnančného rámca v tejto podobe v Európskom parlamente?
Monika Beňová
Moja podpora týkajúca sa viacročného ﬁnančného rámca bude závisieť od viacerých faktorov. Škrty v prípade ﬁnančných
prostriedkov vyčlenených na vedu a výskum, či podporu študentských mobilít však za seba určite nepovažujem za
opodstatnené.
Vladimír Bilčík
Nie, budem požadovať, aby sa nekrátili ﬁnancie na projekty týkajúce sa vedy, výskumu a inovácií.
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Rozpočet a fond obnovy obsahuje ešte niekoľko problematických častí, ale sú ešte predmetom rokovaní. Zlyhanie rokovaní
medzi Európskym parlamentom a členskými štátmi by tiež znamenalo, že celá pokoronová obnova sa opätovne odloží, čo
by sa mohlo dotknúť aj tých najzraniteľnejších. Súčasťou rozpočtu je aj Sociálny fond a jeho nový program EUHealth, ktorý
by napríklad dostal viac, ako komisia pôvodne navrhovala a mal by ísť primárne do zdravotníctva členských štátov. Kohézna
politika, teda nástroj, ktorým chudobnejšie regióny čerpali prostriedky na rozvoj, bola tiež znížená oproti súčasnosti. Všetky
tieto argumenty musím ešte zvážiť, predtým ako sa
o rozpočte bude v Európskom parlamente hlasovať. Rokovania ešte stále prebiehajú.
Martin Hojsík
Nie, investície do vzdelávania sú investíciami do našej budúcnosti. Návrh sa musí zlepšiť aj i iných ohľadoch, vrátane toho
environmentálneho.
Eugen Jurzyca
Ešte neviem. Zohľadním ako budú v návrhu výdavky podmienené hodnotou za peniaze.
Miriam Lexmann
V tejto chvíli je predčasné hovoriť o podpore alebo nepodpore VFR, keďže nepoznáme ﬁnálne znenie návrhu. Často sú totiž
zásadné pozmeňovacie návrhy predkladané ešte aj na plenárnom zasadnutí, v rámci ktorého sa o návrhu hlasuje. Mojou
snahou je však podporiť čo najrozumnejší návrh, ktorý vedu, výskum a študentov rozpočtovými škrtmi nezasiahne.
Peter Pollák
Nateraz je všetko otvorené, vyjednávania ohľadne rozpočtu stále pokračujú. Rozpočet pre uvedené programy závisí
od dohody o budúcom viacročnom ﬁnančnom rámci, ku ktorej by malo dôsť v najbližšom období.
Ivan Štefanec
Vzhľadom na výnimočnú situáciu a prepad ekonomiky návrh podporím, no budeme hľadať spôsoby, ako aspoň čiastočne
výpadok ﬁnancií pre vzdelávanie a vedu kompenzovať. Dá sa to aj správnym využitím Fondu obnovy.
Milan Uhrík
Nepodporím, voči rozpočtu mám aj viaceré iné výhrady.
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3. Asociácia európskych univerzít navrhla zaviesť nové ustanovenie, aby sa všetky pridelené prostriedky
zo všetkých európskych programov, ktoré sa nepoužili, prerozdelili do programu Horizont Európa a Erasmus+.
Podporili by ste takýto návrh?
Monika Beňová
Európska asociácia univerzít vyvíjala v súvislosti s prípravou viacročného ﬁnančného rámca viacero aktivít, do ktorých sa
podľa mojich informácií zapojili aj niektoré slovenské univerzity. Investície do vzdelávania, výskumu a inovácií považujem
z hľadiska ich prínosu za najdôležitejšie pri podpore rozvoja mládeže, ako aj konkurencieschopnosti či už slovenského alebo
európskeho hospodárstva. Ak sa preukáže, že program Horizon Europe, či Erasmus+ majú dostatočnú absorpčnú kapacitu
a teda že sa budú dať tieto ﬁnancie v ich rámci účelne využívať, určite nebudem mať problém s podporou akéhokoľvek
zmysluplného návrhu.
Vladimír Bilčík
Áno, ale len ako krajné riešenie, ktoré nie je o systémovom prístupe. V čase, keď štartujeme v Európe ambiciózny plán
obnovy, by sme mali ﬁnančne podporovať v prvom rade práve investície do budúcnosti, do rozvoja vedomostí, podpory
nových poznatkov, zručností a inovácií, nie z nich škrtať.
Lucia Ďuriš Nicholsonová
Daný návrh by som ešte musela poriadne zvážiť, ale veda a výskum, v spojitosti so školstvom musia byť v novom rozpočte
a fonde obnovy prioritou, pretože inak sa zadlžujeme bez akejkoľvek pridanej hodnoty.
Martin Hojsík
Pravdepodobne áno. U Erasmus+ nie je o čom diskutovať. U Horizonu Europe by záležalo, akým smerom by presne
prostriedky boli použité. Mojou prioritou je ochrana životného prostredia a zlepšovania kvality života ludí. Nepovažujem preto
za vhodné, aby sme limitované zdroje podstrojovali niektorým odvetviam priemyslu, ktoré ich potrebujú menej ako ostatní.
Eugen Jurzyca
Nie. Nepovažujem to za systémový prístup.
Miriam Lexmann
Nevyužité prostriedky je treba prerozdeliť do viacerých oblastí, v rámci ktorých je najväčšia absorpčná kapacita, a teda aj
šanca ich zmysluplného využitia. K týmto oblastiam určite patrí aj Horizont Európa a Erasmus+ .
Peter Pollák
Akýkoľvek návrh týkajúci sa zvýšenia ﬁnančného rozpočtu pre uvedené programy rád podporím.
Ivan Štefanec
Áno, je to jeden zo spôsobov riešenia výpadku. Podporil som aj iniciatívu, ktorá žiada pre účastníkov programu Erasmus+
ﬁxné štipendium bez ohľadu na krajinu pôvodu a navýšenie pre tých študentov, ktorí si zo sociálnych dôvodov nemôžu dovoliť
vycestovať.
Milan Uhrík
Nie, považujem za nereálne, aby všetky nevyužité prostriedky išli výlučne na tieto dva programy, aj keď ich považujem
za prospešné. Uprednostnil by som rovnomernejšie prerozdelenie nevyužitých prostriedkov medzi viaceré progamy, resp.
vrátenie týchto prostriedkov členským štátom.
Európsky parlament
EP tvorí 705 poslancov z 27 členských krajín (z nich je 14
zo Slovenska). Volia sa na 5-ročné obdobie. Zoskupujú sa podľa
politickej príslušnosti, vytvárajú základné politické skupiny
či frakcie. Súčasný EP pozostáva zo 7 politických skupín/frakcií
a z nezaradených poslancov (zvýraznili sme tie, v ktorých sú

slovenskí europoslanci)

EPP-ED (EĽS): Skupina Európskej ľudovej strany (kresťanských
demokratov) – 187 poslancov
S&D: Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov
v Európskom parlamente – 148 poslancov
Renew Europe Group – 97 poslancov
ID: Skupina Identita a demokracia – 76 poslancov
Zelení/EFA: Skupina zelených/Európska slobodná aliancia
– 67 poslancov
ECR: Európski konzervatívci a reformisti – 62 poslancov
GUE/NGL: Konfederatívna skupina Európskej zjednotenej ľavice/
Severská zelená ľavica – 40 poslancov
Nezaradení poslanci – 27 poslancov

Do ankety sme oslovili všetkých 14 slovenských europoslancov.
Do redakčnej uzávierky sme nedostali odpovede od piatich:
Miroslav Číž

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP
Smer-sociálna demokracia

Robert Hajšel

Skupina progresívnej aliancie socialistov a demokratov v EP
nezávislý (vo voľbách v roku 2019 zvolený za stranu Smer-SD)

Miroslav Radačovský

nezaradení poslanci
nezávislý (vo voľbách v roku 2019 zvolený za stranu Kotleba–ĽSNS)

Michal Šimečka

Renew Europe Group
Progresívne Slovensko (PS)

Michal Wiezik

Poslanecký klub Európskej ľudovej strany (Kresťanských demokratov)
nezávislý (vo voľbách v roku 2019 bol zvolený za koalíciu Progresívne
Slovensko a Spolu)

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

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 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: do 31. októbra 2020 (mobility v rámci sietí) a do 30. novembra 2020 (mimosieťové, tzv. freemover mobility)
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 a univerzity v Kosove.
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/
Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na 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 pre postdoktorandov

Štipendium je určené pre postdoktorandov, 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: https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships
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Štipendiá UniCredit Foundation
Uzávierka: 15. november 2020

UniCredit Foundation ponúka mladým absolventom ekonómie, bankovníctva a financií na absolvovanie doktorandských kurzov
na akejkoľvek univerzite sveta v akademickom roku 2021/2022 štipendium Criveli Europe a štipendium Marca Fanna (Marco
Fanno Scholarship).
Bližšie informácie: https://www.unicreditfoundation.org/en/proposals/crivelli-europe-scholarships--19th-ed.html;
https://www.unicreditfoundation.org/en/proposals/marco-fanno-scholarships--2020-edition.html
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: 15. október 2020, 30. november 2020 (literárny program)
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych

umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/
 Vyšehradský literárny rezidenčný program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt na 6 týždňov

alebo na 3 mesiace je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry,
publicistom a žurnalistom.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 ČÍNA – HONGKONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: 1. december 2020
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

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2020
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka v rámci OSCE PA Research Assistant Programme 6-mesačné výskumné štipendiá pre absolventov politických vied, práva
a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Program je určený občanom členských
štátov OBSE do 28 rokov, ktorí majú výbornú znalosť anglického jazyka. Výhocou je znalosť ďalších úradných jazykov OBSE
(francúzština, nemčina, ruština, taliančina a španielčina).
Bližšie informácie: https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-researchassistant-programme-a
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 ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre študentov, doktorandov a postdoktorandov
Uzávierka: 1. október 2020
Estónske ministerstvo školstva a výskumu ponúka cudzincom – študentom, doktorandom a postdoktorandom – štipendium
na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom.
Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 1 až 5 mesiacov (v prípade študentov bakalárskeho štúdia max. 2 mesiace), je
určené na pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom. Znalosť estónskeho jazyka je výhodou,
ale nie je podmienkou.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/estophilus-scholarship

 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. V súvislosti s koronakrízou bol program v máji 2020 pozastavený, opäť otvorený má byť v októbri 2020.
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 FRANCÚZSKO
Nadácia Camargo – Core Program na roky 2021 a 2022
Uzávierka: 1. október 2020

The Camargo Foundation Core Program je určený pre uchádzačov z celého sveta pracujúcich v oblasti výskumu francúzskej a

frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov a vedcov
v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 6-, 8- alebo 11-týždňový pobyt.
Na jeseň 2021 je v ponuke 8-týždňový pobyt od 8. septembra do 3. novembra, na jar 2022 6-týždňový pobyt od 15. februára
do 29. marca, 8- týždňový od 15. februára do 12. apríla a 11- týždňový od 15. februára do 3. mája.

Bližšie informácie: https://camargofoundation.org/programs/camargo-core-program/

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

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: november 2020 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
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Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: do 31. decembra 2020
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
1. októbrom 2021 a 30. septembrom 2022.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

 ÍRSKO
Štipendium írskej vlády na postgraduálne štúdium
Uzávierka: 29. október 2020
Írska vláda poskytuje v rámci programu The Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme štipendiá na riadne
(celé) štúdium 2. alebo 3. stupňa (v dĺžke 12 až 48 mesiacov) na írskych vysokých školách a výskumných inštitúciách (zoznam
oprávnených škôl a výskumných inštitúcií je zverejnený na: http://research.ie/funding/eligible-higher-education-institutions-andresearch-performing-organisations/). Program je otvorený pre všetky odbory.
Bližšie informácie: http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: stanovujú jednotlivé inšitúcie
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 do 3. novembra 2020. Uchádzať si musí
nájsť nominujúcu inštitúciu, zistiť podmienky podania žiadosti o štipendium a termín podania žiadosti, ktorý si inštitúcia
stanovila.
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca

 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
Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. november 2020
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/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2020, 30. november 2020 (literárny program)
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych

umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

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

BULLETIN SAIA 9/2020
9

Štipendiá a granty
 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: 16. november 2020 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de; štipendiá na magisterské štúdium
zároveň aj v SAIA; 1. december 2020 (jazykové kurzy) v SAIA a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých 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 – 12 mesiacov)

 Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

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

 Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských

programov (cotutelle)
(maximálne 2 roky)
 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl
DAAD – umelecké štipendiá

Uzávierka: 30. september 2020 (architekti), 1. október 2020 (hudba), 30. október 2020 (divadlo)
16. november (učitelia) a 30. november 2020 (výtvarné umenie) v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra

(10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba

(10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore

(10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia,

ﬁlm
(10 – 24 mesiacov)

 Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry

(1 – 3 mesiace)

Artists Unlimited: Umelecké rezidencie
Uzávierka: 1. október 2020

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gaststipendium) na rezidenčný pobyt
v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.artists-unlimited.de/1985/residency/
Fond Boehringer Ingelheim – výskumné štipendiá pre doktorandov v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2020

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom
(vo veku do 27 rokov), ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na
2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov.

Bližšie informácie: www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html
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Štipendiá a granty
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. november 2020
 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva slovenský vysokoškolský učiteľ.

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ.

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
Štipendium bavorskej vlády na študijné pobyty
Uzávierka: 1. december 2020
Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku
853 EUR alebo 1 013 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka minimálne s jedným dieťaťom). Štipendium je
možné využiť na financovanie magisterského/postgraduálneho štúdia alebo doktorandského štúdia v Bavorsku. Štipendium sa
udeľuje na jeden rok a je možné ho dvakrát predĺžiť (t.j. celkom na 3 roky). Zároveň je možné podporiť aj ročné výskumné
pobyty v rámci doktorandského štúdia, ktoré prebieha na Slovensku.
Bližšie informácie: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá na rok 2022
Uzávierka: 31. január 2021

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

 POĽSKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2020, 30. november 2020 (literárny program)
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visual-and-sound-arts-residency/
 Performing Arts (individuálne a skupinové mobility zamerané na scénické umenie) – pobyty sú určené pre individuálnych

umelcov alebo umelecké skupiny (jej členovia musia byť z tej istej krajiny); ide o 3-mesačné projekty s minimálne
2-týždenným pobytom v hostiteľskej inštitúcii.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/
 Vyšehradský literárny rezidenčný program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt na 6 týždňov

alebo na 3 mesiace je určený spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry,
publicistom a žurnalistom.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 2020 (štipendiá, projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
Štipendiá
 štipendiá pre diplomantov

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

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

Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: max. 1 400 EUR/mes.
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Štipendiá a granty
 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty
1. Cielená projektová podpora Akcie (podporované oblasti: organizácia rakúsko-slovenských školení, organizácia rakúskoslovenských letných jazykových kurzov, doktoráty pod dvojitým vedením, trvanie projektu max. 36 mesiacov, podpora
max. 20 000 EUR na rok).
2. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie); z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej
uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce
a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty
zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).
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 69 040 EUR/rok alebo postdoktoranda-seniora
75 890 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/
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2020

Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka v rámci OSCE PA Research Assistant Programme 6-mesačné výskumné štipendiá pre absolventov politických vied, práva
a medzinárodných vzťahov na výskum vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Program je určený občanom členských
štátov OBSE do 28 rokov, ktorí majú výbornú znalosť anglického jazyka. Výhocou je znalosť ďalších úradných jazykov OBSE
(francúzština, nemčina, ruština, taliančina a španielčina).
Bližšie informácie: https://www.oscepa.org/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-the-researchassistant-programme-a

Štipendiá Nadácie Fritza a Helgy Exnerových
Uzávierka: koniec decembra 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/

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. december 2020 (pobyty začínajúce sa v auguste 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
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 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 12. november 2020 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.

 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: 30. september 2020
Turecká vláda v rámci programu Turecké štipendiá poskytuje niekoľko druhov štipendií. Výskumné štipendiá (Research
Scholarship Program) 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
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program) na školský rok 2021/2022
Uzávierka: 14. október 2020
Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre
výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou
v oblasti klinickej medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
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Štipendijný program FLEX
Uzávierka: 15. október 2020

Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý administruje American
Councils for International Education. Zo Slovenska sa do programu môžu prihlásiť študenti 1. a 2. ročníka stredných škôl alebo
5. a 6. ročníka 8-ročných gymnázií narodení od 15. júla 2003 do 15. júla 2006).
Bližšie informácie: http://discoverflex.org
Študijný pobyt Kybernetická bezpečnosť na univerzitách
Uzávierka: 30. október 2020
Fubrightova komisia v spolupráci s Komisiami v Českej republike, Poľsku, Maďarsku, Rumunsku a Bulharsku umožňuje prihlásiť
sa na 3-týždňový študijný pobyt v USA zameraný na kybernetickú bezpečnosť, ktorý sa bude konať v druhej polovici roku 2021.
Pobyt je určený pre pracovníkov verejných alebo súkromných univerzít, ktoré plánujú zaviesť nové, kvalitne navrhnuté
programy kybernetickej bezpečnosti a/alebo podporovať rozvoj a posilnenie už existujúcich programov. Uchádzač musí mať
veľmi dobrú znalosť anglického jazyka (minimálne na úrovni B2). Prednosť majú uchádzači so značným akademickým a/alebo
profesionálnym vzdelaním v tejto oblasti, a ktorí majú reálny vplyv na program kybernetickej bezpečnosti realizovaný alebo
plánovaný v ich inštitúcii. Komisia môže nominovať 2 účastníkov zo Slovenskej republiky.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/269-kyberneticka-bezpecnost-na-univerzitach-2021-studijny-pobyt-v-usa;
https://fulbright.edu.pl/cybersecurity/

Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. december 2020
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/
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V skratke
 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (9. – 15. november)
Od 9. do 15. novembra 2020 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 2020 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC budú zverejnené
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.
Súčasťou týždňa je aj 15. ročník výtvarnej súťaže žiakov vo veku od 9 do 16 rokov a 4. ročník grafickej súťaže pre
študentov stredných a vysokých škôl a doktorandov – témou oboch súťaží je tento rok „Vedci – superhrdinovia
dnešných dní“. Uzávierka oboch súťaží je 2. októbra 2020.
Bližšie informácie: www.tyzdenvedy.sk

 Európska Noc výskumníkov 2020 (27. november)
Termín v poradí 14. ročníka festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov 2020 sa presunul zo septembra na
27. novembra. Mottom tohtoročného festivalu je „Veda bez hraníc“.
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 Konferencie o vzdelávaní
 Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility

foster innovation in higher education
4. november 2020, Zürich, Švajčiarsko
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/innovation-through-internationalisation-how-internationalcooperation-and-mobility-foster-innovation-in-higher-education/?yearEvent=2020

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Maximizing Potential of Career Guidance

27. až 29. apríl 2021, Riga, Lotyšsko (konferencia sa mala uskutočniť 20. až 22. októbra 2020)
Bližšie informácie: https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf; http://www.iaevgconference2020.lv/

 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.
V čase cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa uskutočňujú virtuálne veľtrhy, informácie o nich
sú napríklad na stránkach https://www.fppedu.media/virtual-fairs; https://begingroup.com/en/country/online/;
https://bmiglobaled.com/recruit-students/BMI-Connect-Live

 Gaudeamus Roadshow Slovensko
Bratislava 15. október, Košice 27. október, Žilina 3. november, Banská Bystrica 4. november
Roadshow tento rok nahrádza veľtrhy Gaudemaus Bratislava a Gaudemaus Nitra, ktoré boli presunuté na rok 2021.
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/bratislava
 Veľtrh práce JobSpoTT
24. november 2020, Trnava, Slovensko
Bližšie informácie: https://jobspott.sk/
 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
2. – 3. december 2020, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

 Gaudeamus Praha 2021
19. – 21. január 2021, Praha, Česká republika
Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania.
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha
 BaselEduCa Expo 2021 – 4th International Education & Career Exhibition
20. – 21. apríl 2021, Bazilej, Švajčiarsko
Bližšie informácie: www.ipdinstitute.ch/BaselEduCa-Expo-2021/
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