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Štipendiá na základe medzivládnych dohôd  
a ponúk zahraničných vlád

Štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA, n. o., v skratke

Program/Kritériá

Zameranie programu študijné/výskumné mobility a letné kurzy podľa podmienok bilaterálnych medzivládnych zmlúv  
a ponúk zahraničných vlád

Cieľová skupina študenti, doktorandi, učitelia VŠ a vedeckí pracovníci

Cieľová krajina
približne 30 krajín (tie, ktoré uzavreli zmluvu s Ministerstvom školstva vedy, vedy, výskumu a športu 
SR, resp. zaslali notifikáciu o ponuke)
zmluvy sú zverejnené na portáli https://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/

Druh podpory štipendiá na študijné a výskumné pobyty, letné jazykové kurzy, celé štúdium (vo vybraných prípadoch 
prepláca MŠVVaŠ cestovné)

Dĺžka pobytu/podpory podľa podmienok uvedených v medzivládnej dohode/programe spolupráce/notifikácii

Financie výška štipendia závisí od podmienok v dohode/programe spolupráce, resp. od pravidiel prijímajúcej 
strany

Uzávierka podľa jednotlivých krajín 1x ročne (na niektoré ponuky priebežne)

Forma podania žiadosti on-line na www.granty.saia.sk, niektoré materiály poštou/osobne 

Bližšie informácie www.saia.sk, www.granty.saia.sk

Úloha SAIA pri výberovom konaní
Úlohou SAIA pri výberovom konaní je skontrolovať žiadosti uchádzačov o štipendium, či spĺňajú stanovené podmienky a či sú podkladové materiály 
skompletizované tak, ako to stanovuje zahraničná prihláška, resp. ako je uvedené v podmienkach, ak zahraničná prihláška neexistuje. 
SAIA pripravuje podkladové materiály uchádzačov pre prácu výberovej komisie, nerozhoduje však o výbere uchádzačov, to je úloha komisie. 
Výberové komisie zasadajú spravidla do mesiaca po uzávierke na predkladanie žiadostí. Tvoria ich vysokoškolskí učitelia a vedeckí pracovníci, 
zástupcovia Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR a zastupiteľského úradu danej krajiny.
Pri výbere rozhodujú: 

● kvalita predloženej žiadosti o štipendium, 
● dobre vypracovaný odborný program pobytu a motivácia pre študijný alebo výskumný pobyt,
● akceptačný list, 
● hodnotenie odborných a osobnostných predpokladov uchádzača v odporúčaniach, 
● študijné, resp. vedecké výsledky, 
● jazykové znalosti.

SAIA na základe rozhodnutia výberovej komisie postupuje podkladové materiály odporúčaných kandidátov Ministerstvu školstva, vedy, výskumu  
a športu SR. Ministerstvo nominuje odporúčaných kandidátov svojmu zahraničnému partnerovi. Rozhodnutie výberovej komisie oznámi SAIA  
uchádzačom písomne e-mailom alebo listom a zverejní ho na webovej stránke www.saia.sk.
Definitívne rozhodnutie o pridelení alebo nepridelení štipendia zasiela zahraničný partner Ministerstvu školstva, vedy, výskumu a športu SR, 
resp. priamo na adresu štipendistu. 

Chcete sa uchádzať o viac štipendií?

Pri štipendiách, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, sa síce môžete uchádzať o viac štipendií súčasne, pre všetky pobyty však platí, že jeden uchádzač 
môže v tom istom čase poberať len jeden typ štipendia. 

Do tohto bulletinu sme sa rozhodli pripraviť prehľad štipendijných ponúk, ktoré vyplývajú z bilaterálnych medzivládnych dohôd  
a ponúk zahraničných vlád, ktoré administratívne zabezpečuje SAIA, n. o. Tieto ponuky sú zverejnené v databáze štipendií  
a grantov na www.granty.saia.sk, prostredníctvom ktorej sa aj podávajú on-line žiadosti. 

Keďže sa blíži obdobie podávania žiadostí na štipendijné/výskumné pobyty v akademickom roku 2021/2022 a letné školy/kurzy  
v roku 2021, rozhodli sme sa „roztriediť“ ponuky podľa oprávnených uchádzačov – študentov, učiteľov a vedeckých pracovníkov 
VŠ. Pri ponukách spravidla platí, že pobyt sa uskutočňuje na verejných vysokých školách a v úradnom jazyku danej krajiny. 

Podrobnejšie informácie záujemcovia získajú v databáze štipendií a grantov, do ktorej sa prekliknú z modrého názvu ponuky 
(pozri strany 5 až 9).  
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krajina Dohoda uzávierka

Belgicko Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho spoločenstva  
a vládou Valónskeho regiónu 18. február 2021

Bielorusko Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej 
republiky 11. marec 2021

Bulharsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej 
republiky 9. február 2021

Česká 
republika

Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, 
mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu

11. február 2021, 
priebežne

Čína Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti 
školstva 11. február 2021

Egypt Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom 
vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky 4. február 2021

Grécko Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou 
republikou

25. február 2021, 
priebežne

Chorvátsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky 4. február 2021

India Štipendiá indickej vlády
spravidla  
vo februári, 
priebežne

Izrael Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy spravidla  
v novembri

Japonsko Program japonskej vlády Monbukagakusho máj 2021

Kazachstan Memorandum medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej 
republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania 11. marec 2021

Kórejská 
republika Štipendiá kórejskej vlády 25. február 2021

Maďarsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti 
školstva, vedy, športu a mládeže 26. január 2021

Mexiko Štipendiá mexickej vlády spravidla v júli

Moldavsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a mládeže 
Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania 9. február 2021

Nemecko Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD 30. apríl 2021
15. júl 2021

Poľsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania  
a športu Poľskej republiky 2. február 2021

Rakúsko Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní 15. marec 2021

Rumunsko Program spolupráce medzi  Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania 9. február 2021

Rusko Dohoda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti 
vzdelávania 9. február 2021

Severné 
Macedónsko

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy 4. február 2021

Slovinsko
Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, 
Ministerstvom kultúry Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky

4. február 2021

Srbsko Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania 4. február 2021

Švajčiarsko Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov spravidla  
v novembri

Ukrajina Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy 
Ukrajiny v oblasti vzdelávania 11. marec 2021

Prehľad uzávierok podávania žiadostí o štipendiá, ktoré vyplývajú z medzivládnych dôhod  
a ponúk zahraničných vlád (podľa krajín)

V prehľade uvádzame aj názvy dohôd. Je pre uchádzača dôležité poznať názov dohody, z ktorej vyplýva štipendium, o ktoré sa 
uchádza? Áno. V prípade, ak sa k žiadosti vyžaduje akceptačný list, pozývací list či odporúčanie, v tých musí byť uvedené, že 
akceptácia, pozvanie či odporučenie sa týka štipendia, vyplývajúceho z tej-ktorej dohody. 
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Uzávierky podávania žiadostí podľa termínu

priebežne*

Česká republika

Grécko

India

Rakúsko

26. január 2021 Maďarsko

spravidla vo februári India*

2. február 2021 Poľsko

4. február 2021

Egypt

Chorvátsko

Severné Macedónsko

Slovinsko

Srbsko

9. február 2021

Bulharsko

Moldavsko

Rumunsko

Rusko

11. február 2021
Česká republika

Čína

18. február 2021 Belgicko

25. február 2021
Grécko

Kórejská republika

11. marec 2021

Bielorusko

Kazachstan

Ukrajina

15. marec 2021 Rakúsko

30. apríl 2021 Nemecko

máj 2021 Japonsko

spravidla v júli Mexiko

15. júl 2021 Nemecko

spravidla v novembri
Izrael

Švajčiarsko

* iba niektoré ponuky

Uchádzač o štipendium by mal vedieť, čo je...

...akceptačný/pozývací list

▪ je to predbežný písomný súhlas zahraničnej vysokej školy, fakulty, 
katedry, ústavu o tom, že v prípade získania štipendia súhlasia 
s pobytom uchádzača; mal by obsahovať informácie o tom, kto 
uchádzača akceptuje, v akom termíne, čo mu poskytne, aký bude jeho 
štatút,
▪ zväčša je potrebné predložiť originál akceptačného listu (t. j. poslať 
poštou).

Ako žiadať o akceptačný list?
▪ obráťte sa na zahraničné oddelenie fakulty, katedru, ústav 
(neexistuje žiadne pravidlo), predstavte seba (životopis, motivačný 
list) a svoje študijné výsledky, uveďte, aký program by ste chceli 
u nich študovať, v akom období a dokedy vám majú originál 
akceptačného listu zaslať poštou. Nezabudnite uviesť, o aký typ 
štipendia sa uchádzate (v prípade štipendia vyplývajúceho  
z bilaterálnej medzivládnej dohody uveďte jej názov).
Čo by mal akceptačný list obsahovať?
▪ termín, v ktorom sa štipendijný pobyt na zvolenej inštitúcii 
uskutoční, 
▪ v prípade výskumného pobytu súhlas zahraničného 
vysokoškolského učiteľa, vedeckého pracovníka s odborným 
programom, resp. uvedenie garanta pobytu, prípadne aj hodnotenie 
výskumného zámeru uchádzača,
▪ v prípade, že sa bude pobyt realizovať v inom jazyku, ako je jazyk 
cieľovej krajiny, súhlas s tým, že komunikačným jazykom bude iný  
cudzí jazyk.

...motivačný list, esej

▪ jasné, konkrétne a logické zdôvodnenie štipendijného pobytu  
a stanovenie cieľov,
▪ uveďte, prečo ste sa rozhodli uchádzať sa o štipendijný pobyt  
v zahraničí, v čom vidíte jeho prínos,
▪ uveďte, čo vám môže ponúknuť zvolená inštitúcia, v čom sa 
odlišuje od vašej (v čom je pridaná hodnota zvolenej inštitúcie k 
danej téme, zameraniu, výsledkom, čo nenachádzate u nás doma),
▪ uveďte, aký je váš cieľ, čo všetko chcete dosiahnuť, čo chcete 
pobytom získať,
▪ uveďte, ako súvisí vaše doterajšie štúdium/vaša výskumná činnosť 
s vaším študijným/výskumným zámerom na zahraničnej univerzite,
▪ uveďte, ako využijete výsledky z pobytu po návrate na domácu 
inštitúciu a pre vaše ďalšie štúdium/výskum/kariéru,
▪ uveďte, čo získa vaším pobytom katedra/škola, ústav,
▪ opíšte kroky, ktoré boli vykonané v súvislosti s plánovaným 
študijným/výskumným pobytom,
▪ motivačný list je vaše vyjadrenie, ktoré nezabudnite podpísať  
a uviesť dátum.

...odporúčania

▪ hodnotenia napísané vašimi učiteľmi, v ktorom opíšu vaše 
predpoklady pre študijný pobyt, vyzdvihnú vaše osobnostné  
a študijné výsledky, zhodnotia odborný zámer pobytu s ohľadom na 
vaše aktuálne pôsobenie a schopnosti zužitkovať poznatky z pobytu 
pre štúdium, prácu,
▪ sú dôležitým podkladom pre výberovú komisiu pri posudzovaní 
žiadosti,
▪ nemajú byť formálne, a tak si ich vyžiadanie od učiteľov 
nenechávajte na poslednú chvíľu,
▪ kompletné odporúčania musia obsahovať kontaktnú adresu  
a pracovné zaradenie odporúčajúceho a musia byť napísané na 
hlavičkovom papieri školy (ak neexistuje predpísaný formulár)  
a podpísané odporúčajúcimi.

Pozor!
▪ doktorand musí mať jeden z odporúčacích listov od domáceho 
školiteľa, 
▪ študent v predposlednom roku štúdia, ktorý chce ísť do zahraničia 
kvôli diplomovej práci, by mal mať jeden z odporúčacích listov  
od vedúceho diplomovej práce.
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Štipendiá podľa oprávnených uchádzačov

 študent SŠ
Japonsko: celé bakalárske štúdium (5 rokov), uzávierka: máj 2021
Ruská federácia: celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky), uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy 
a technológie a základné lekárstvo, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: MGIMO – celé bakalárske štúdium s možnosťou predĺženia na magisterské štúdium, uzávierka: 27. apríl 2021

 absolvent SŠ
Japonsko: celé bakalárske štúdium (5 rokov), uzávierka: máj 2021
Ruská federácia: celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky), uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy 
a technológie a základné lekárstvo, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: MGIMO – celé bakalárske štúdium s možnosťou predĺženia na magisterské štúdium, uzávierka: 27. apríl 2021

 učiteľ francúzskeho jazyka 
Belgicko: letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (3 týždne), uzávierka: 18. február 2021

 študent 1. stupňa VŠ
Belgicko: letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (3 týždne), uzávierka: 18. február 2021
Bielorusko: 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 11. marec 2021
Bulharsko: 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 9. február 2021
Bulharsko: letný kurz bulharského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Česko: študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov), uzávierka: 11. február 2021
Česko: letná škola slovanských štúdií (1 mesiac), uzávierka: 11. február 2021
Čína: ročný študijný pobyt, uzávierka: 11. február 2021
Čína: ročný študijný pobyt pre študentov medicíny, uzávierka: 11. február 2021
Egypt: 3- až 5-mesačný študijný pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Egypt: kurz arabského jazyka (1 mesiac), uzávierka: 4. február 2021
Grécko: letný kurz modernej gréčtiny, uzávierka: 25. február 2021
Chorvátsko: semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace), uzávierka: 4. február 2021
Chorvátsko: letný kurz chorvátskeho jazyka, uzávierka: 4. február 2021
Japonsko: výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium, uzávierka: máj 2021
Japonsko: celé bakalárske štúdium (5 rokov), uzávierka: máj 2021
Kazachstan: 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 11. marec 2021
Kórejská republika: celé magisterské alebo doktorandské štúdium, uzávierka: 25. február 2021
Maďarsko: 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 26. január 2021
Maďarsko: letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne), uzávierka: 26. január 2021
Mexiko: semestrálny/trimestrálny študijný pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia, uzávierka: spravidla v júli
Moldavsko: 5- až 10-mesačný študijný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Poľsko: semestrálny študijný pobyt – polonistika, uzávierka: 2. február 2021
Poľsko: semestrálny študijný pobyt – iné odbory, uzávierka: 2. február 2021
Poľsko: letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne), uzávierka: 2. február 2021
Rakúsko: štipendiá na letné jazykové kurzy pre uchádzačov z technických disciplín (maximálne 1 mesiac),  
uzávierka: 15. marec 2021
Rumunsko: 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 9. február 2021
Rumunsko: letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry, uzávierka: 9. február 2021

Podávanie žiadostí na www.granty.saia.sk

Predpokladom podania žiadosti je registrácia, ktorou uchádzač získa prihlasovacie meno a heslo. Spravidla platí, že vytvorenie 
žiadosti ku konkrétnemu štipendiu je možné dva mesiace pred uzávierkou. Ak je ponuka aktuálna a systém prijíma žiadosti, v ponuke 
je tlačidlo „Podaj žiadosť“. Žiadosť môže uchádzač priebežne upravovať a dopĺňať, no je nevyhnutné, aby žiadosť v on-line 
systéme aj odoslal (nielen uložil), inak sa považuje za nepodanú.
Odporúčame vám pozrieť si Často kladené otázky (help), kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako podať žiadosť. 
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Téma/Štipendiá na základe medzivládnych dohôd 
Ruská federácia: 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 2-mesačná jazyková stáž, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 1-mesačný letný kurz ruského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky), uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: celé magisterské štúdium (2 roky), uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy 
a technológie a základné lekárstvo, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: MGIMO – celé bakalárske štúdium s možnosťou predĺženia na magisterské štúdium, uzávierka: 27. apríl 2021
Severné Macedónsko: študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov), uzávierka: 4. február 2021
Slovinsko: 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Slovinsko: letná škola a seminár slovinského jazyka, uzávierka: 4. február 2021
Srbsko: 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Srbsko: letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry, uzávierka: 4. február 2021
Ukrajina: 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 11. marec 2021
Ukrajina: seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac), uzávierka: 11. marec 2021

 študent 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka 
Belgicko: letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (3 týždne), uzávierka: 18. február 2021

 absolvent 1. stupňa VŠ
Japonsko: výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium, uzávierka: máj 2021
Kórejská republika: celé magisterské alebo doktorandské štúdium, uzávierka: 25. február 2021
Mexiko: 2-ročné magisterské štúdium, uzávierka: spravidla v júli
Ruská federácia: celé magisterské štúdium (2 roky), uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy 
a technológie a základné lekárstvo, uzávierka: 9. február 2021

 študent 2. stupňa VŠ
Belgicko: letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry (3 týždne), uzávierka: 18. február 2021
Bielorusko: 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 11. marec 2021
Bulharsko: 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 9. február 2021
Bulharsko: letný kurz bulharského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Česko: študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov), uzávierka: 11. február 2021
Česko: letná škola slovanských štúdií (1 mesiac), uzávierka: 11. február 2021
Čína: ročný študijný pobyt, uzávierka: 11. február 2021
Čína: ročný študijný pobyt pre študentov medicíny, uzávierka: 11. február 2021
Egypt: 3- až 5-mesačný študijný pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Egypt: kurz arabského jazyka (1 mesiac), uzávierka: 4. február 2021
Grécko: letný kurz modernej gréčtiny, uzávierka: 25. február 2021
Chorvátsko: semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace), uzávierka: 4. február 2021
Chorvátsko: letný kurz chorvátskeho jazyka, uzávierka: 4. február 2021
Japonsko: výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium, uzávierka: máj 2021
Kazachstan: 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 11. marec 2021
Kórejská republika: celé magisterské alebo doktorandské štúdium, uzávierka: 25. február 2021
Maďarsko: 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 26. január 2021
Maďarsko: letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne), uzávierka: 26. január 2021
Mexiko: semestrálny/trimestrálny študijný pobyt počas bakalárskeho alebo magisterského štúdia, uzávierka: spravidla v júli
Mexiko: 1- až 12-mesačný výskumný pobyt  počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia,  
uzávierka: spravidla v júli
Mexiko: 1-ročný špecializačný pobyt, uzávierka: spravidla v júli
Mexiko: 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny, uzávierka: spravidla v júli
Moldavsko: 5- až 10-mesačný študijný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Nemecko: 1- – 6-mesačný študijný pobyt (pre germanistov alebo zameraný na históriu a kultúru nemeckej menšiny),  
uzávierka: 15. júl 2021
Poľsko: semestrálny študijný pobyt – polonistika, uzávierka: 2. február 2021

6

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=206
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=228
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=231
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=201
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=336
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=229
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=696
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=163
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=339
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=334
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=338
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=749
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72


BULLETIN SAIA 12/2020 

Téma/Štipendiá na základe medzivládnych dohôd 
Poľsko: semestrálny študijný pobyt – iné odbory, uzávierka: 2. február 2021
Poľsko: letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne), uzávierka: 2. február 2021
Rakúsko: štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace), uzávierka: 15. marec 2021
Rakúsko: štipendiá na letné jazykové kurzy pre uchádzačov z technických disciplín (maximálne 1 mesiac),  
uzávierka: 15. marec 2021
Rumunsko: 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 9. február 2021
Rumunsko: letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 2-mesačná jazyková stáž, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 1-mesačný letný kurz ruského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: MGIMO – celé bakalárske štúdium s možnosťou predĺženia na magisterské štúdium, uzávierka: 27. apríl 2021
Severné Macedónsko: študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov), uzávierka: 4. február 2021
Slovinsko: 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Slovinsko: letná škola a seminár slovinského jazyka, uzávierka: 4. február 2021
Srbsko: 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Srbsko: letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry, uzávierka: 4. február 2021
Ukrajina: 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia, uzávierka: 11. marec 2021
Ukrajina: seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac), uzávierka: 11. marec 2021

 študent 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka   
Belgicko: letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (3 týždne), uzávierka: 18. február 2021

 absolvent 2. stupňa VŠ
Japonsko: výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium, uzávierka: máj 2021
Kórejská republika: celé magisterské alebo doktorandské štúdium, uzávierka: 25. február 2021
Mexiko: 3- alebo 4-ročné doktorandské štúdium, uzávierka: spravidla v júli
Mexiko: 3-ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny, uzávierka: spravidla v júli

 doktorand
Bielorusko: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 11. marec 2021
Bulharsko: 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Bulharsko: letný kurz bulharského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Česko: študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov), uzávierka: 11. február 2021
Česko: letná škola slovanských štúdií (1 mesiac), uzávierka: 11. február 2021
Čína: ročný študijný pobyt, uzávierka: 11. február 2021
Čína: ročný študijný pobyt pre študentov medicíny, uzávierka: 11. február 2021
Egypt: 3- až 5-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Egypt: kurz arabského jazyka (1 mesiac), uzávierka: 4. február 2021
Grécko: 5- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 25. február 2021
Grécko: letný kurz modernej gréčtiny, uzávierka: 25. február 2021
Chorvátsko: študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac), uzávierka: 4. február 2021
Chorvátsko: letný kurz chorvátskeho jazyka, uzávierka: 4. február 2021
Japonsko: výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé magisterské/doktorandské štúdium, uzávierka: máj 2021
Kazachstan: 3- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 11. marec 2021
Kórejská republika: celé magisterské alebo doktorandské štúdium, uzávierka: 25. február 2021
Maďarsko: 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt, uzávierka: 26. január 2021
Maďarsko: letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne), uzávierka: 26. január 2021
Mexiko: 1- až 12-mesačný výskumný pobyt  počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia,  
uzávierka: spravidla v júli
Mexiko: 1-ročný špecializačný pobyt, uzávierka: spravidla v júli
Moldavsko: 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Nemecko: krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 – 6 mesiacov),  
uzávierka: 30. apríl 2021
Nemecko: 1- – 6-mesačný výskumný pobyt (pre germanistov alebo zameraný na históriu a kultúru nemeckej menšiny),  
uzávierka: 15. júl 2021
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Téma/Štipendiá na základe medzivládnych dohôd 
Poľsko: 1- až 3-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 2. február 2021
Poľsko: letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne), uzávierka: 2. február 2021
Rakúsko: štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov), uzávierka: 15. marec 2021
Rakúsko: štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni), uzávierka: priebežne
Rakúsko: štipendiá na letné jazykové kurzy pre uchádzačov z technických disciplín (maximálne 1 mesiac),  
uzávierka: 15. marec 2021
Rumunsko: 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Rumunsko: letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt , uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 1-mesačný letný kurz ruského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Severné Macedónsko: študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov), uzávierka: 4. február 2021
Slovinsko: 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Slovinsko: letná škola a seminár slovinského jazyka, uzávierka: 4. február 2021
Srbsko: 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Srbsko: letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry, uzávierka: 4. február 2021
Ukrajina: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 11. marec 2021
Ukrajina: seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac), uzávierka: 11. marec 2021

 postdoktorand
Mexiko: 1- až 12-mesačný výskumný pobyt  počas magisterského, doktorandského alebo postdoktorandského štúdia,  
uzávierka: spravidla v júli
Nemecko: 1 – 6 mesačný výskumný pobyt (pre germanistov alebo zameraný na históriu a kultúru nemeckej menšiny),  
uzávierka: 15. júl 2021

 vysokoškolský učiteľ
Bielorusko: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 11. marec 2021
Bulharsko: 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Bulharsko: letný kurz bulharského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Česko: letná škola slovanských štúdií (1 mesiac), uzávierka: 11. február 2021
Česko: prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní), uzávierka: priebežne
Čína: ročný výskumný pobyt, uzávierka: 11. február 2021
Egypt: krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní), uzávierka: priebežne
Egypt: 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Egypt: kurz arabského jazyka (1 mesiac), uzávierka: 4. február 2021
Grécko: letný kurz modernej gréčtiny, uzávierka: 25. február 2021
Grécko: krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní), uzávierka: priebežne
Chorvátsko: letný kurz chorvátskeho jazyka, uzávierka: 4. február 2021
Chorvátsko: prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní),  
uzávierka: 4. február 2021
India: odborný kurz v rámci Programu ITEC (minimálne 2 týždne), uzávierka: priebežne
Kórejská republika: výskumný pobyt (6 mesiacov), uzávierka: 25. február 2021
Maďarsko: 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt, uzávierka: 26. január 2021
Maďarsko: 1- až 3-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 26. január 2021
Maďarsko: letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne), uzávierka: 26. január 2021
Moldavsko: 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Nemecko: výskumné pobyty (1 – 3 mesiace), uzávierka: 30. apríl 2021
Nemecko: 1- – 3-mesačný výskumný pobyt (pre germanistov alebo zameraný na históriu a kultúru nemeckej menšiny),  
uzávierka: 15. júl 2021
Poľsko: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 2. február 2021
Poľsko: letný kurz poľského jazyka (3 až 4 týždne), uzávierka: 2. február 2021
Rakúsko: štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov), uzávierka: 15. marec 2021
Rakúsko: štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni), uzávierka: priebežne
Rumunsko: 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Rumunsko: letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt , uzávierka: 9. február 2021
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Ruská federácia: 1-mesačný letný kurz ruského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Slovinsko: letná škola a seminár slovinského jazyka, uzávierka: 4. február 2021
Srbsko: letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry, uzávierka: 4. február 2021
Srbsko: prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní), uzávierka: 4. február 2021
Ukrajina: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 11. marec 2021
Ukrajina: seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac), uzávierka: 11. marec 2021

 vedecký pracovník VŠ 
Bielorusko: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 11. marec 2021
Bulharsko: 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Bulharsko: letný kurz bulharského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Česko: prednáškový a výskumný pobyt (1 – 14 dní), uzávierka: priebežne
Čína: ročný výskumný pobyt, uzávierka: 11. február 2021
Egypt: krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní), uzávierka: priebežne
Egypt: 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt, uzávierka: 4. február 2021
Grécko: 5- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 25. február 2021
India: odborný kurz v rámci Programu ITEC (minimálne 2 týždne), uzávierka: priebežne
Kórejská republika: výskumný pobyt (6 mesiacov), uzávierka: 25. február 2021
Maďarsko: 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt, uzávierka: 26. január 2021
Maďarsko: 1- až 3-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 26. január 2021
Moldavsko: 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Nemecko: krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov (1 – 6 mesiacov),  
uzávierka: 30. apríl 2021
Nemecko: 1- – 3-mesačný výskumný pobyt (pre germanistov alebo zameraný na históriu a kultúru nemeckej menšiny),  
uzávierka: 15. júl 2021
Nemecko: výskumné pobyty (1 – 3 mesiace), uzávierka: 30. apríl 2021
Poľsko: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 2. február 2021
Rakúsko: štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov), uzávierka: 15. marec 2021
Rakúsko: štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni), uzávierka: priebežne
Rumunsko: 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt, uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt , uzávierka: 9. február 2021
Ruská federácia: 1-mesačný letný kurz ruského jazyka, uzávierka: 9. február 2021
Slovinsko: letná škola a seminár slovinského jazyka, uzávierka: 4. február 2021
Srbsko: letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry, uzávierka: 4. február 2021
Ukrajina: 1- až 10-mesačný výskumný pobyt, uzávierka: 11. marec 2021
Ukrajina: seminár ukrajinského jazyka (1 mesiac), uzávierka: 11. marec 2021

Mohlo by vás zaujímať:

O štipendijné pobyty na akademický 
rok 2019/2020 sa uchádzalo spolu 406 
uchádzačov, odporučených bolo 305 osôb  
a 12 náhradníkov. 

Najväčší počet odporučených uchádzačov 
bol z oblasti humanitných vied (51 %)  
a spoločenských vied (24 %). 

Z odporučených uchádzačov 72 % boli 
študenti bakalárskeho alebo magisterského 
štúdia, 11 % pedagogickí pracovníci VŠ,  
5 % doktorandi, 5 % študenti stredných  
škôl a 4 % výskumní pracovníci. 

Prehľad počtu uchádzačov o štipendiá na základe bilaterálnych dohôd  
o spolupráci v oblasti vzdelávania a ponúk štipendií zahraničných vlád  

za ostatných 10 rokov

Rok Počet uchádzačov  
o štipendiá 

Počet navrhnutých  
na štipendium

2010/11 838 394

2011/12 707 378

2012/13 583 305

2013/14 511 295

2014/15 567 285

2015/16 511 268

2016/17 434 249

2017/18 418 304

2018/19 386 251

2019/20 406 305
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

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

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2021 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

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

Štipendiá UWC na medzinárodný bakalaureát na roky 2021/23
Uzávierka: 15. január 2021

Štipendiá na dvojročné štúdium na školách siete United World College (UWC – www.uwc.org) sú určené študentom  
2. a 3. ročníka gymnázií. Učebný plán a učebné osnovy vychádzajú z projektu medzinárodný bakalaureát (IB – International 
Baccalaureate), štipendiá zahŕňajú školné, ubytovanie a stravovanie, nákup kníh a učebných pomôcok, nezahŕňajú náklady na 
cestovné a vreckové. Výška štipendia je určená na základe finančných možností rodiny študenta.  
Bližšie informácie: www.uwc.sk

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://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
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Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2021

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/

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2021

Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre) občanom krajín V4 v inej krajine V4 a na magisterské štúdium  
(1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre)  občanom krajín V4 v inej krajine V4 
alebo na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, 
Gruzínsku, Moldavsku, Severnom Macedónsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 18. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk 

 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne 
Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho 
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka. 

 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli),  
    3 týždne 

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa 
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.

 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne  
Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.  

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 11. marec 2021 on-line na www.granty.saia.sk 

 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),   
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.  
Akceptačný list vítaný. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt    
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 kurz bieloruského jazyka (1 – 2 mesiace) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský 
alebo ruský jazyk (základy). 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
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 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 9. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk 

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)  
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt   
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk 
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz bulharského jazyka    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení 
môžu byť študenti slovanských jazykov.

 ČESKO
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom 
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 
Uzávierka: 11. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk  

 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)  
Štipendium je určené študentom slovenských verejných vysokých škôl 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre)  
a 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)      
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom.

TFAS – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 1. marec 2021

Fond pre americké štúdiá (The Fund for American Studies – TFAS) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na 
letný kurz v oblasti politickej ekonómie v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2021 sa uskutoční od 17. júla do 7. augusta.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/program/prague/

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2021

Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre), magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský 
študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inej krajine V4. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 ČÍNA 

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva 

Uzávierka: 11. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk 

 ročný študijný pobyt    
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou. 

 ročný študijný pobyt pre študentov medicíny
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky 
alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou.  

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=670
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 ročný výskumný pobyt    
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 4. február 2021 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line  
na www.granty.saia.sk

 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list. 

 3- až 5-mesačný študijný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom 
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky. 
Vyžaduje sa akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky).

 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list 
(nepredkladajú študenti arabistiky). 

 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého 
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list. 

 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka) 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

 ESTÓNSKO
Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov
Uzávierka: 1. marec 2021 (termín nominácie pre hosťujúcu univerzitu) 

Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov sú určené na 1- až 10-mesačné pobyty. Hosťujúci doktorand musí byť 
zapísaný na doktorandské štúdium na akreditovanej organizácii v domovskej krajine a musí sa zaviazať, že bude pokračovať 
v doktorandskom štúdiu v domovskej organizácii po skončení štipendijného pobytu. Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita 
zapojená do programu (Eesti Kunstiakadeemia, Eesti Maaülikool, Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia, Estonian Business School, 
Tallinna Tehnikaülikool, Tallinna Ülikool, Tartu Ülikool) 1. marca, 1. júna, 1. septembra, 1. októbra a 1. decembra. Termín 
uzávierky podkladových materiálov stanovujú školy zapojené do programu, je potrebné kontaktovať koordinátora programu.
Bližšie informácie: http://haridus.archimedes.ee/en/dora-phd-mobility

 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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=98
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=101
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
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 FRANCÚZSKO
Eiffelove štipendiá excelentnosti
uzávierka: 8. január 2021

Eiffel Bourses d´Excellence na magisterské a doktorandské štúdium (12 až 36 mesiacov; spoločné vedenie dizertačnej práce, 
maximálne 10 mesiacov) pre najlepších študentov. Znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí 
zaviazať navštevovať kurz francúzštiny pred nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku. Zameranie programu:  
1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom 
prostredí, informačné a komunikačné vedy; 2. ekonómia a manažment; 3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy. 
Bližšie informácie: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-d-excellence-eiffel 

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 25. február 2021 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line  
na www.granty.saia.sk

 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Nie je možné poberať ho spolu 
s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych verejných univerzít a zo zoznamu 
schválených postgraduálnych študijných programov.  

 letný kurz modernej gréčtiny
Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), 
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom.

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

 HOLANDSKO
Medzinárodný trestný súd v Haagu
uzávierka: 31. december 2020

Medzinárodný trestný súd v Haagu umožňuje kandidátom s vynikajúcimi akademickými výsledkami absolvovať 3- až 6-mesačnú 
stáž v niektorom z orgánov súdneho dvora.  
Bližšie informácie: www.icc-cpi.int/internships-and-visiting-professionals

Letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva
uzávierka: spravidla v januári (on-line registrácia sa začala v novembri 2020)

Kurz na Hague Academy of International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov), absolventom 
VŠ a doktorandom vo veku do 30 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk. Organizátori upozorňujú, že vzhľadom na  
epidemiologickú situáciu v súvislosti s ochorením COVID-19 sa letný kurz nemusí uskutočniť.
Bližšie informácie: https://www.hagueacademy.nl/programmes/summer-courses/scholarships/

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, 
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 4. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk 

 
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)  

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú 
chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)  
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
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 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole           
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vedeckým pracovníkom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný 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 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

Štipendiá Nadácie Dana Davida
Uzávierka: 10. marec 2021

Dan David Foundation udeľuje každoročne štipendiá doktorandom a postdoktorandom na ročný výskumný pobyt. Výskumné 
pobyty sú zamerané na tri oblasti – minulosť, prítomnosť a budúcnosť. V roku 2021 sú to oblasti History of healt and Medicine 
(past), Public health (present) a Molecular medicine (future).
Bližšie informácie: www.dandavidprize.org

 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2021 

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

Štipendijný program MIRRAI
Uzávierka: 14. február 2021 

Program MIRAI (Mutual understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative; japonské slovo „mirai“ sa dá 
preložiť ako budúcnosť) ponúka študentom vysokých škôl odborov politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné 
vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch krátkodobý štipendijný pobyt v Japonsku. Cieľom 
programu je podporiť vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a napomôcť vybudovať silné kontakty medzi 
budúcimi lídrami Japonska a iných krajín sveta.
Bližšie informácie: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00191.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
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Nadácia Canon – program pre mladých výskumníkov
Uzávierka: 15. február 2021 

O štipendium Canon Foundation na 3-mesačný až ročný pobyt v japonskej inštitúcii podľa vlastného výberu (súčasťou prihlášky 
je akceptačný list prijímajúcej organizácie, ako aj návrh výskumného projektu dohodnutý s prijímajúcou organizáciou) sa môžu 
uchádzať mladí výskumní pracovníci (do 40 rokov) s ukončeným minimálne magisterským vzdelaním.
Bližšie informácie: www.canonfoundation.org/programmes/research-fellowships/

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 11. marec 2020 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list 
je vítaný.

 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 KÓREJSKÁ REPUBLIKA
Štipendium kórejskej vlády na výskumný pobyt 
Uzávierka: 25. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk alebo priamo na univerzite

Výskumný pobyt je určený vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom vo veku do 45 rokov, ktorí ovládajú kórejský 
alebo anglický jazyk. Záujemca musí mať odporúčanie kórejského veľvyslanectva. O štipendium sa možno uchádzať 
2 spôsobmi:

1) uchádzač si vyberie 3 univerzity zo zoznamu 67 kórejských univerzít – žiadosť sa podáva v SAIA
2) uchádzač má akceptačný list (odporúčanie) z vybranej kórejskej univerzity a žiadosť o štipendium vybavuje priamo cez 
univerzitu. 

Zoznam univerzít je uvedený na stránke Národného inštitútu pre medzinárodné vzdelávanie (www.niied.go.kr).

 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

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR  
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 26. január 2021 on-line na www.granty.saia.sk

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

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

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

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

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

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=127
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2021

Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre), magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský 
študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inej krajine V4. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania  
Uzávierka: 9. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
    pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 NEMECKO
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

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2021

 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 Výskumného inštitútu filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 1. február 2021

Forschungsinstitut für Philosophie Hannover ponúka doktorandom a postdoktorandom štipendium na výskumný pobyt, ktorý sa 
uskutoční od 1. októbra 2021 do 31. júla 2021. 
Bližšie informácie: www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php

Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2021

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti 
prírodných a technických vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú 
podporu na tri roky a zároveň 15 000 EUR ročne na ostatné výdavky.
Bližšie informácie: www.hector-fellow-academy.de; https://www.hector-fellow-academy.de/promotion/bewerbung.html

 NÓRSKO
Medzinárodná letná škola Univerzity v Osle
Uzávierka: 15. február 2021

Občania Európskej únie sa môžu uchádzať o čiastkové štipendiá na bakalárske a magisterské kurzy, ktoré sa uskutočnia  
v rámci Medzinárodnej letnej školy (ISS, International Summer School) Univerzity v Oslo. Od uchádzačov sa vyžaduje znalosť 
anglického jazyka (potvrdená certifikátom, napríklad TOEFL, IELTS). 
Bližšie informácie: https://www.uio.no/english/studies/summerschool/admission/scholarships/index.html

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=694
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=413
http://www.daad.de
http://www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php
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 POĽSKO

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 2. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov  
     2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ, 
     študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa znalosť poľského alebo anglického jazyka  
     na úrovni B1. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2021

Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre), magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský 
študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inej krajine V4. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2021 (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. 

 štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac) 
Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandov. Výška štipendia: 345 EUR + hradený kurz a ubytovanie.  
V roku 2021 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi z technických odborov. 

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

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

Projekty 

Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade  
    so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu  
    12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie).
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http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=72
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=222
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
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http://www.aktion.saia.sk/sk/main/stipendia-akcie/stipendia-pre-postdoktorandov/uchadzaci-zo-slovenska
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
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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/
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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/

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/

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. marec 2021 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Franza Werfela 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu 
má štipendista následne viacero výhod. Výška štipendia 1 150 EUR/mes. + mesačný príspevok na mobilitu 600 eur (pri 
pobytoch dlhších ako 3 mesiace). 

 Štipendium Richarda Plaschku 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov, ktorí sa zaoberajú historickými a historiografickými témami týkajúcimi sa 
Rakúska. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný 
pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 18 mesiacov. Výška štipendia 1 150 EUR/mes. + mesačný príspevok na mobilitu 600 
eur (pri pobytoch dlhších ako 3 mesiace).

Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at 

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 9. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk

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

 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo 
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).
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 RUSKÁ FEDERÁCIA

Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci 
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 9. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk

 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončených minimálne 4 semestre; rusisti 2 semestre) a študentom  
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list (u študentov ruského jazyka je akceptačný list vítaný). 
Pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole.

 2-mesačná jazyková stáž
Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka 
A. S. Puškina v Moskve. 

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. 
Vyžaduje sa akceptačný list, resp. pozývací list. Pobyt musí byť absolvovaný na štátnej vysokej škole.

 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte 
ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.

 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky) 
Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, 
ktorí ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

 celé magisterské štúdium (2 roky)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí  
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie  
a medzinárodné vzťahy.

 celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy  
     a technológie a základné lekárstvo

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ a absolventom 1. 
stupňa VŠ.

 SEVERNÉ MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR  
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 4. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 4. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku do 26 rokov na štúdium  
a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 letná škola a seminár slovinského jazyka  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, 
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy). 
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 SRBSKO

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky  
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 4. február 2021 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo 
iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list.

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) 
Uzávierka: 1. marec 2021 

 The Fellowship Programme
Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska). 
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium 
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania 
ukončené univerzitné štúdium:
1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní 
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Minimálna dĺžka štipendia je 6 mesiacov, maximálna 36 mesiacov. 

 Štipendium na výskumný pobyt po prerušení kariéry
Post Career Break Fellowship Programme je určený absolventom v odbore experimentálnej a teoretickej fyziky  
a absolventom aplikovaných a počítačových vied a technických odborov, ktorí sa nevenovali výskumu za uplynulé minimálne 
2 roky, a to z rodinných či zdravotných dôvodov, a chcú sa vrátiť k budovaniu kariéry, na 6- až 36-mesačný pobyt  
v Ženeve. Podmienkou je magisterský alebo PhD titul a 4- až 10-ročné skúsenosti od získania magisterského titulu.  
V oblasti experimentálnej a teoretickej fyziky musí mať uchádzač titul PhD alebo byť tesne pred jeho získaním.  
Uchádzať sa môžu prípadne aj držitelia bakalárskeho titulu so skúsenosťami nie viac ako 4 roky.

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

 TAIWAN
Štipendiá na Taiwanský medzinárodný doktorandský program TIGP
Uzávierka: 1. február 2021

Taiwan International Graduate Program (TIGP) Academia Sinica umožňuje 3-ročné doktorandské štúdium so zameraním 
na prírodné a technické vedy. Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské štúdium a ovládať anglický jazyk. Všetci prijatí 
uchádzači dostávajú prvý rok štipendium vo výške 34 000 taiwanských dolárov (výška štipendia v ďalších ročníkoch závisí od 
študijných výsledkov).
Bližšie informácie: https://tigp.sinica.edu.tw/General_Information.html

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých 
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne 
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)

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. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
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 UKRAJINA

Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania  
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania 
Uzávierka: 11. marec 2021 on-line na www.granty.saia.sk

 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia   
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo 
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list. 

 seminár ukrajinského jazyka 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester), 
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský 
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.

 USA 

Študijný pobyt Kybernetická bezpečnosť na univerzitách
Uzávierka: 20. december 2020 

Fulbrightova 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 medzi marcom až júnom 
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/

Štipendium Ruth Crawfordovej Mitchellovej 
Uzávierka: 30. marec 2021

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
https://www.nationalityrooms.pitt.edu/content/rcm-fellowship-czechslovak-scholars

 VEĽKÁ BRITÁNIA 

Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov 
Uzávierka: 8. február 2021 

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo 
6-mesačný študijný pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.  
Bližšie informácie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-fellowship

The Institute for Advanced Studies in the Humanities, University of Edinburgh – výskumné štipendium 
Uzávierka: 26. február 2021 

Inštitút ponúka postdoktorandom štipendium na 2- až 6-mesačné výskumné pobyty so zameraním na humanitné a spoločenské 
vedy. Uprednostnené sú aktuálne výskumné témy inštitútu. Uchádzač musí mať doktorát alebo jeho ekvivalent. Výhodou sú už 
nadviazané kontakty s výskumnými pracovníkmi Edinburskej univerzity.
Bližšie informácie: www.iash.ed.ac.uk/visiting-research-fellowships
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2023

 Konferencie o vzdelávaní

 ACA (Academic Cooperation Association) on-line seminár zo série Čo je nové v Bruseli: 
     What’s new in Brussels? Recent Developments in European Policies and Programmes

28. a 29. január 2021 
Bližšie informácie: https://acaevents.events.idloom.com/whats-new-in-brussels-2021

 Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility  
      foster innovation in higher education

22. apríl 2021, Zürich, Švajčiarsko (registrácia účastníkov sa má začať vo februári 2021)
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/innovation-through-internationalisation-how-international-
cooperation-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  
Bližšie informácie: https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf; http://www.iaevgconference2020.lv/

 Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako  jednotného spoločenstva. Projekty sa môžu zameriavať na organizovanie 
rôznych mládežníckych podujatí, výmenných programov mládeže alebo internetové projekty s európskym 
rozmerom. Uchádzači by mali byť vo veku od 16 do 30 rokov, musia byť občanmi jedného z 28 členských štátov 
Európskej únie alebo musia mať bydlisko na ich území. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo skupiny. 
Termín na podávanie prihlášok je 1. február 2021.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk
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