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Téma/Štúdium v Spojenom kráľovstve po brexite

ŠTÚDIUM V SPOJENOM KRÁĽOVSTVE
PO BREXITE
Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska (United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland)
Hlavné mesto: Londýn (London)
Úradný jazyk: anglický
Rozloha: 244 820 km2
Počet obyvateľov: 64 500 000 (údaj z roku 2014)
Administratívne územné členenie: Anglicko, Wales, Škótsko, Severné Írsko

História štátu v skratke:
Anglicko existovalo ako jednotný útvar od 10. storočia, dohoda o vzniku únie medzi Anglickom a Walesom z roku 1284 bola formalizovaná v roku
1536 (Act of Union). V roku 1707 vytvorili Anglicko a Škótsko Veľkú Britániu, legislatívne zjednotenie Veľkej Británie a Írska sa uskutočnilo v roku
1801. Anglo-írska dohoda z roku 1921 uznala rozdelenie Írska a príslušnosť jeho severnej časti k Spojenému kráľovstvu. Súčasný názov krajiny
(Spojené kráľovstvo Veľkej Británie a Severného Írska) bol prijatý v roku 1927.
Bližšie informácie na stránke Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí SR (cestovanie a konzulárne info/štáty sveta/Spojené
kráľovstvo)
Na stránke je aj sekcia venovaná brexitu a jej súčasťou sú aj informácie o štúdiu: https://www.mzv.sk/cestovanie-a-konzularne-info/brexit/studium

Pre záujemcov o štúdium v Spojenom kráľovstve sme
pripravili základné informácie o vysokoškolskom štúdiu
v Spojenom kráľovstve Veľkej Británie a Severného Írska po
brexite, teda odchode z Európskej únie, ktorý sa zavŕšil štyri
roky po referende, v ktorom občania Británie rozhodli o odchode
krajiny zo spoločného eurobloku.
Od 1. januára 2021 sa zmenil aj status slovenských občanov,
ktorí sa z pohľadu Británie stali občanmi tzv. tretích krajín.
Zameriame sa na záujemcov, ktorí chcú v Spojenom kráľovstve
študovať, keďže pre občanov Slovenska, ktorí už v krajine začali
študovať, platia iné pravidlá.

Krajina má stáročnú tradíciu poskytovania vysokoškolského
vzdelávania a jej univerzity a vysoké školy sa umiestňujú na
popredných priečkach najznámejších rankingov. Najstaršou
univerzitou je The University of Oxford, ktorá vznikla
v 12. storočí.
Ako v iných krajinách, aj v Spojenom kráľovstve sa zvyšuje
počet študentov vysokých škôl, pričom sa zvyšuje aj počet
študentov zo zahraničia. Zvýšil sa aj počet slovenských
občanov študujúcich v Spojenom kráľovstve. Kým v roku
2007/2008 ich bolo 1 115, v roku 2010/2011 už 1 410
a v roku 2018/2019 (zatiaľ posledné zverejnené štatistiky
HESA, The Higher Education Statistics Agency) ich bolo
1 795, z nich 1 250 študovalo v Anglicku, 60 vo Walese,
475 v Škótsku a 5 v Severnom Írsku.

V skratke sa dá povedať, že občania SR už nebudú študovať za
rovnakých podmienok ako domáci študenti (najmä čo sa týka
štipendií, študentských pôžičiek a poplatkov za štúdium).
V Spojenom kráľovstve sa platí školné (v Anglicku je najvyššie,
rok bakalárskeho štúdia môže stáť do 9 250 libier pre domácich
študentov). Od akademického roku 2021/22 budú slovenskí študenti, ako aj študenti z krajín EÚ a EEA platiť školné poplatky ako
zahraniční študenti (overseas), čo je výrazne viac ako platia domáci študenti.
Jednotliví poskytovatelia vysokoškolského vzdelávania v Spojenom kráľovstve si stanovujú vlastnú sadzbu poplatkov pre
zahraničných študentov. Na zistenie aktuálnych poplatkov je tak potrebné kontaktovať priamo vysokú školu.
Študenti, ktorí štúdium začnú po 1. auguste 2021, musia požiadať o študentské víza. Nebudú mať už nárok na rovnakú výšku
školného ako domáci študenti. Tí, ktorí budú študovať v Anglicku, nebudú mať nárok na študentskú ﬁnančnú podporu. Študenti,
ktorí budú študovať vo Walese, Škótsku a Severnom Írsku musia kontaktovať príslušné orgány, aby si preverili možnosti nároku na
študentskú ﬁnančnú podporu.
Bližšie informácie o opatreniach jednotlivých vlád:
Anglicko – https://www.gov.uk/government/news/eu-student-funding-continued-for-202021
Wales – https://gov.wales/written-statement-funding-and-support-eu-students-studying-wales-202021
Škótsko – https://news.gov.scot/news/extension-of-free-tuition-for-eu-students
Severné Írsko – https://www.ukcisa.org.uk/Information--Advice/Fees-and-Money/Northern-Ireland-fee-status
Možnosti vstupu do Spojeného kráľovstva od 1. januára 2021 na účely štúdia
Na získanie študentských víz musia žiadatelia preukázať:
• miesto štúdia, ktoré im ponúkla oprávnená vzdelávacia inštitúcia a ktoré je preukázateľné potvrdením o prijatí na štúdium.
Zoznam vzdelávacích inštitúcií schválených britským ministerstvom vnútra:
https://www.gov.uk/government/publications/register-of-licensed-sponsors-students
• úroveň ovládania anglického jazyka na pokročilej úrovni – B2 (v zmysle Spoločného európskeho referenčného rámca
pre jazyky) v rámci vysokoškolského stupňa štúdia (RQF 6) alebo vyššieho.
Súčasťou procesu podávania žiadosti o víza je aj predloženie potvrdenia o ﬁnančnej spôsobilosti (pokrytie ﬁnančných nákladov
počas štúdia), od žiadateľov zo Slovenskej republiky a mnohých iných krajín to nebude vo všeobecnosti požadované, až na
výnimočné prípady. V takých prípadoch budú žiadatelia pri predkladaní žiadosti kontaktovaní priamo britským vízovým
a imigračným oddelením. Bližšie informácie: https://www.gov.uk/student-visa/money
Bližšie informácie: https://www.gov.uk/guidance/the-uks-points-based-immigration-system-information-for-eu-citizens.sk
Zdroj: https://www.minedu.sk/data/att/17985.pdf
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V súčasnosti poskytuje vysokoškolské vzdelávanie
v Spojenom kráľovstve viac ako 160 univerzít a 680
ďalších inštitúcií a organizácií. Inštitúcie poskytujúce
vysokoškolské vzdelávanie vedúce k akademickým
titulom sú buď tzv. uznávané (recognised) alebo
zapísané (listed). Tie prvé majú právo udeľovať
akademické tituly, tie druhé udeľovať akademické
tituly nemôžu, a tak po ukončení príslušného stupňa
štúdia akademický titul udelí iná uznávaná inštitúcia.
Odporúča sa overiť si, či je zvolená inštitúcia
zaradená do zoznamu, ktorý zverejňuje britská vláda
(https://www.gov.uk/check-a-university-is-ofﬁciallyrecognised).
Bližšie informácie záujemcovia nájdu aj na portáli SAIA:
https://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/velka-britania
Systém vysokoškolského vzdelávania je rôzny pre
Anglicko, Wales, Škótsko a Severné Írsko. V Anglicku,
Severnom Írsku a Walese bakalárske štúdium trvá 3 roky,
v Škótsku 4 roky.
Prehľady vysokoškolských systémov sú zverejnené
v Eurypedii, európskej encyklopédii národných
vzdelávacích systémov
(https://eacea.ec.europa.eu/national-policies/eurydice/
national-description_en):
 Anglicko
 Severné Írsko
 Škótsko
 Wales
Prihlasovanie na bakalárske štúdium na realizuje
prostredníctvom univerzitného centralizovaného
systému – Universities and Colleges Admissions
Service (UCAS). Po registrácii do systému je
možné vyplniť a podať prihlášku. Na stránke UCAS
(https://www.ucas.com/undergraduate/applyingto-university) sú podrobné informácie o postupe
pri podávaní prihlášky – sprievodca podávaním
prihlášky pre zahraničných uchádzačov ako aj
informácie o vízach, ﬁnančnej pomoci a ďalšie
potrebné informácie.
Na akademický rok 2021/2022 je uzávierka prihlášok 29. januára 2021.
V žiadosti môžu uchádzači uviesť 5 kurzov, školy predložia uchádzačom
ponuku a určia, aké výsledky majú dosiahnuť na záverečných skúškach zo
strednej školy.
Po zverejnení výsledkov záverečných skúšok školy potvrdia alebo
nepotvrdia prijatie študenta. Maximálne počty prijímaných študentov určujú
zriaďovatelia škôl. Neobsadené miesta ponúkajú vysokoškolské inštitúcie
v systéme „Clearing“, prihlášky sa podávajú do 30. júna 2021.

Informácie o štúdiu v Spojenom Kráľovstve sú aj na portáli Britskej rady
https://study-uk.britishcouncil.org.
Vyhľadávanie študijných programov je možné na viacerých portáloch,
napríklad https://www.ucas.com/undergraduate/what-and-where-study/
ucas-undergraduate-what-study, podľa lokality na
https://digital.ucas.com/search
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Zaujímavé webové stránky o štúdiu v Spojenom kráľovstve
https://study-uk.britishcouncil.org – vzdelávanie v Spojenom kráľovstve, vyhľadávanie vysokoškolských kurzov
www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie o vzdelávaní a finančnej pomoci pre štúdium v Spojenom kráľovstve
www.ucas.com – UCAS – agentúra, cez ktorú prebieha prihlasovanie študentov na štúdium v Spojenom kráľovstve
www.ukcisa.org.uk – UKCISA: UK Council for International Student Affairs – informácie a poradenstvo pre záujemcov
o štúdium
www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít
www.thescholarshiphub.org.uk – vyhľadávanie štipendií na štúdium v Spojenom kráľovstve
www.scholarshipportal.com/scholarships/united-kingdom – vyhľadávanie štipendií podľa stupňa štúdia
www.ocr.org.uk – Oxford Cambridge and RSA Examinations (prehľad kvalifikácií, ktoré je možné získať v Spojenom kráľovstve)
www.qaa.ac.uk – The Quality Assurance Agency for Higher Education – hodnotenie kvality študijných programov
www.naric.org.uk – uznávanie dokladov o vzdelaní
Najlepšie britské vysoké školy v najznámejších rankingoch
Medzi najznámejšie britské univerzity nepochybne patria Oxford a
Cambridge. Svedčia o tom aj ich popredné miesta v najznámejších
rankingoch, ako sú Academic Ranking of World Universities (ARWU
– www.shanghairanking.com), QS University Rankings
(www.topuniversities.com) a THE (Times Higher Education) World
University Rankings (www.timeshighereducation.com).
V aktuálnom rankingu ARWU je 67 britských univerzít, z nich v prvej
dvadsiatke sú 3 a v prvej stovke 8. V QS je medzi 1 003 univerzitami
84 britských a v THE je medzi vyše 1 500 univerzitami 101 britských.
Uvádzame iba tie univerzity, ktoré sa umiestnili v prvej stovke.
ARWU

QS

Poradie
vo svete

Poradie
vo svete

Univerzita

Univerzita

3

University of Cambridge

5

University of Oxford

9

University of Oxford

7

University of Cambridge

8

Imperial College London

16

University College London

25

Imperial College London

10

UCL

36

The University of Manchester

20

The University of Edinburgh

42

The University of Edinburgh

27

The University of Manchester

47

King‘s College London

31

King‘s College London

64

University of Bristol

49

London School of Economics and Political Science

58

University of Bristol

62

The University of Warwick

77

University of Glasgow

THE
Poradie
vo svete

Univerzita

1

University of Oxford

86

Durham University

6

University of Cambridge

87

University of Birmingham

11

Imperial College London

90

University of Southampton

16

UCL

91

University of Leeds

27

London School of Economics and Political Science

93

The University of Shefﬁeld

30

University of Edinburgh

96

University of St Andrews

35

King’s College London

99

University of Nottingham

51

University of Manchester

77

University of Warwick

91

University of Bristol

92

University of Glasgow

Zdroj:
http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2021
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021/
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Chcete stráviť semester v Spojenom kráľovstve? Cez Erasmus to nepôjde...
Z dohody o pobrexitových vzťahoch medzi EÚ a Spojeným kráľovstvom vyplýva, že Spojené kráľovstvo nebude zapojené do
ďalšieho programového obdobia programu Erasmus (Erasmus Európa). Znamená to teda, že slovenskí študenti už nebudú môcť
využiť tento program na semestrálne alebo ročné študijné pobyty a ani na pracovné stáže v Spojenom kráľovstve. Ak však
máte záujem absolvovať študijný pobyt v Spojenom kráľovstve, môžete využiť možnosti, ktoré ponúka Národný štipendijný
program SR (www.stipendia.sk), budete však potrebovať akceptačný list prijímajúcej univerzity, ktorý si budete musieť vybaviť
vo vlastnej réžii. Čo sa pracovných stáží týka, môžete sa skúsiť obrátiť na organizácie ako AIESEC (https://aiesec.sk/zahranicnestaze/), či IAESTE (https://iaeste.sk/student/vymenny-program), ktoré sa tejto oblasti dlhodobo venujú.
Keďže Spojené kráľovstvo nebude participovať na programe Erasmus v budúcnosti, pripravilo vlastný program pre svojich
študentov, ktorí chcú absolvovať študijný pobyt alebo stáž mimo Spojeného kráľovstva, ktorý bude niesť meno po britskom
matematikovi a kryptografovi Alanovi Turingovi (https://www.gov.uk/government/news/new-turing-scheme-to-supportthousands-of-students-to-study-and-work-abroad).
Univerzity v Spojenom kráľovstve, na ktorých študovali slovenskí občania
Z vyše 160 univerzít v Spojenom kráľovstve v roku 2018/2019 (zatiaľ posledné zverejnené štatistiky HESA, The Higher Education
Statistics Agency) študovali občania Slovenska na 99, najviac na Glasgowskej univerzite (140).
Zdroj: https://www.hesa.ac.uk/data-and-analysis/students/table-28
Univerzita/počet študentov zo Slovenska

Univerzita/počet študentov zo Slovenska

The University of Aberdeen

90

Royal College of Art

Aberystwyth University

10

Anglia Ruskin University

10

Royal Holloway and Bedford New
College

Bangor University

10

Birkbeck College

10

Brunel University London

10

Canterbury Christ Church University

55

Cardiff University
City, University of London

5
5

Coventry University

45

De Montfort University

15

Edinburgh Napier University

20

Falmouth University

15

Glasgow Caledonian University

10

Glasgow School of Art

5

Goldsmiths College

10

Heriot-Watt University

10

Imperial College of Science,
Technology and Medicine

40

King‘s College London

45

Kingston University

10

Leeds Beckett University

5

Liverpool John Moores University

5

10
5

Solent University

30

Swansea University

10

The Manchester Metropolitan
University

10

The Nottingham Trent University

20

The Robert Gordon University

20

The University of Bath

10

The University of Birmingham

20

The University of Brighton

5

The University of Bristol

15

The University of Cambridge

40

The University of Central Lancashire

5

The University of Dundee

15

The University of Edinburgh

90

The University of Essex

30

The University of Exeter

10

The University of Glasgow

140

The University of Greenwich

10

The University of Huddersﬁeld

15

The University of Hull

5

The University of Kent

5

The University of Lancaster

5

5

The University of Leeds

5

London Metropolitan University

10

London School of Economics and
Political Science

20

London South Bank University

SOAS University of London

Univerzita/počet študentov zo Slovenska
5

5

The University of Leicester

5

Middlesex University

75

The University of Liverpool

20

Newcastle University

10

The University of Manchester

40

Oxford Brookes University

10

The University of Northampton

Queen Margaret University, Edinburgh

10

The University of Oxford

30

Queen Mary University of London

25

The University of Portsmouth

15

Ravensbourne University London

5

The University of Reading

5

Roehampton University

5

The University of Salford

5

Loughborough University
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5

The University of Shefﬁeld

15

The University of Southampton

20

The University of St Andrews

25

The University of Stirling

5

The University of Strathclyde

20

The University of Sunderland

15

The University of Surrey

20

The University of Sussex

10

The University of the West of Scotland

10

The University of Warwick

20

The University of West London

10

The University of Westminster

20

The University of Winchester

5

The University of York

5

Ulster University

5

University College Birmingham

45

University College London

80

University for the Creative Arts

5

University of Abertay Dundee

5

University of Bedfordshire

5

University of Derby

35

University of Durham

10

University of Hertfordshire

10

University of Northumbria at Newcastle
University of Nottingham
University of Plymouth
University of South Wales
University of Suffolk
University of the Arts, London
University of the Highlands and Islands

5
10
5
25
5
25
5

University of the West of England,
Bristol

15

University of Worcester

20

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: 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
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/
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 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).

 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.
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 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.
 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).
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 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

 FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 1. marec 2021
Francúzska vláda ponúka občanom SR možnosť uchádzať sa o niekoľko typov štipendií.
 Master 2

10-mesačné štipendium je určené pre štvrtákov, piatakov alebo absolventov slovenských vysokých škôl na absolvovanie
druhého roku magisterského štúdia. Štipendijný pobyt môže smerovať k získaniu diplomu Master professionnel (štúdium
zahŕňa výučbu a odbornú prax a má profesijné zameranie) alebo Master recherche (štúdium zahŕňa teoretické vzdelávanie
a končí sa obhajobou diplomovej práce; predpokladá sa pokračovanie v doktorandskom štúdiu).
 štipendiá pre doktorandov a vedeckých pracovníkov

Študijný pobyt (1- až 3-mesačný) odborného zamerania musí byť pre záujemcu opodstatnený, napríklad si chce osvojiť vo
Francúzsku novú techniku, ktorá zatiaľ na Slovensku neexistuje, študovať literatúru, ktorá nie je dostupná na Slovensku,
vypracovať štúdiu o Francúzsku alebo navštevovať vo Francúzsku špeciálny vzdelávací krátkodobý kurz. Uchádzať sa môžu
študenti alebo výskumní pracovníci, ktorí už začali doktorandské štúdium.
Záujemcovia o vedecké štipendium nemusia ovládať francúzsky jazyk, ak to francúzske pracovisko akceptuje.
 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov)
 kofinancované štipendiá – sú určené študentom, ktorým finančná situácia umožňuje spolupodieľanie sa na financovaní

študijného pobytu. Uchádzač získa štatút štipendistu a získa nárok na zdravotné poistenie (zdravotné + úrazové,
zodpovednosť za škody, repatriácia), oslobodenie od zápisného, štipendium 350 eur (uchádzač/jeho rodičia sa podieľa
rovnakou sumou, takže bude mať k dispozícii 700 eur mesačne).
Štipendium je možné získať na absolvovanie:
- bakalárskeho štúdia: prvý, druhý a tretí rok bakalára (L1, L2 a L3), ktorý môže zahŕňať povinnú prax

- prvý rok magisterského štúdia (M1): ročný študijný pobyt, po ktorom môžu študenti získať fr. diplom „maîtrise“
alebo Master 1 (úroveň 4. ročníka vysokoškolského štúdia na Slovensku)
- druhý rok magisterského štúdia (profesijné zameranie) M2: ročný študijný pobyt s povinnou praxou (diplom
zodpovedá slovenskému magisterskému alebo inžinierskemu diplomu),
- druhý rok magisterského štúdia (vedecké zameranie – príprava na doktorát) M2: ročný študijný pobyt,
väčšinou bez odbornej stáže, diplomová práca a obhajoba – pre uchádzačov, ktorí plánujú pokračovať v štúdiu na úrovni
3. cyklu – doktorát.
Bližšie informácie: https://www.slovaquie.campusfrance.org/sk/stipendia-francuzskej-vlady;
https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/.
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Le Studium – štipendiá pre výskumných pracovníkov
Uzávierka: 11. február 2021
Regionálna agentúra Le Studium ponúka v rámci štipendijného programu Smart Loire Valley Programme štipendiá pre
výskumných pracovníkov na 1-ročné výskumné pobyty vo francúzskom regióne Centre-Val de Loire.
Bližšie informácie: www.lestudium-ias.com/content/studium-research-fellowship

 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.

 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.
 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.
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 IZRAEL
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

 ÍRSKO
Hardimanove doktorandské štipendiá
Uzávierka: 12. február 2021
Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of Ireland, Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka
občanom EÚ Hardimanove doktorandské štipendiá (The Hardiman PhD Scholarships) na doktorandský 4-ročný výskumný pobyt.
Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových oblastí výskumu: sociálne vedy a verejná politika; biomedicínske vedy a inžinierstvo;
životné prostredie, námorníctvo a energie; humanitné vedy v kontexte; informatika, fyzikálne a výpočtové vedy.
Bližšie informácie: www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/

 JAPONSKO
Štipendijný program MIRAI
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
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.
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 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).

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2021
Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov

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

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

O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia.
Štipendijný príspevok vo výške 711 eur dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené
s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.
Bližšie informácie: http://www.viaa.gov.lv/eng/scholarships_gov/latvian_scholarships/

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
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
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 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
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 25. marec 2021
Mobilitné granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou.
Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Uchádzači môžu požiadať aj o cestovný grant.
Bližšie informácie: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants
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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.

Štipendijný program Thesaurus Poloniae
Uzávierka: 31. január 2021
Medzinárodné centrum kultúry v Krakove v rámci štipendijného programu poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva

Thesaurus Poloniae udeľuje štipendiá na vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska
a strednej Európy. Štipendiá na 3-mesačné pobyty sa udeľujú v dvoch kategóriách. Program Senior je určený univerzitným
profesorom, docentom a držiteľom titulu PhD., Program Junior doktorandom.
Vzhľadom na pandémiu COVID-19 budú termíny pobytu štipendistov v Krakove dohodnuté individuálne.
Bližšie informácie: http://mck.krakow.pl/thesaurus-poloniae
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)
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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).
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
(napríklad 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/
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

 TALIANSKO
Štipendium na doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii
Uzávierka: 31. január 2021
Slovenská republika ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ponúka jedno štipendium
na doktorandské štúdium na EUI vo Florencii. Štipendium počas prvých troch rokov štúdia bude poskytovať Ministerstvo
školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky, počas štvrtého roku EUI.
Štipendium je určené na doktorandské štúdium v rámci štyroch oddelení EUI – ekonómia, história a civilizácia, právo a politické
a spoločenské vedy.
O štipendium sa môže uchádzať občan SR, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa alebo je v poslednom ročníku
2. stupňa a občan iného štátu, ktorý má povolenie na trvalý pobyt v SR a získal vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa na vysokej
škole v SR alebo študuje v poslednom ročníku 2. stupňa na vysokej škole v SR.
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme
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 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
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2021
Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). V roku 2020 budú
udelené 2 štipendií uchádzačom zo Slovenska a Rumunska.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2495.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
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari)
Uzávierka: 20. február 2021 (štipendiá na štúdium), 31. marec 2021 (výskumné štipendiá)
Turecká vláda v rámci programu Turecké štipendiá poskytuje niekoľko druhov štipendií:
 štipendiá na celé štúdium (bakalárske, magisterské a doktorandské)
 výskumné štipendiá (na 3 až 12 mesiacov) sú určené pre doktorandov, ktorí úspešne absolvovali dizertačnú skúšku

a pre vedeckých pracovníkov alebo vysokoškolských učiteľov s titulom PhD. alebo ekvivalentom (pre uchádzačov
do 45 rokov). Uzávierka je štyrikrát ročne (31. marec, 30. jún, 30. september a 31. december).

Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr; https://turkiyeburslari.gov.tr/en/timeline

 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.
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 USA
Štipendium Paula Robitscheka
Uzávierka: 1. marec 2021
Štipendium Paula Robitscheka (The Paul Robitschek Scholarship) je určené na výmenný pobyt študentom, ktorí majú český
alebo slovenský pôvod na štúdium na Univerzite Nebraska–Lincoln na jeden akademický rok (2 semestre). Štipendium
pozostáva z plnej úhrady priamych nákladov (školné poplatky, ubytovanie, strava, knihy a ďalšie poplatky), 400 USD/semester
a spiatočnej letenky z Prahy do Nebrasky. Uchádzač musí mať vynikajúce akademické výsledky, ovládať anglický jazyk a v čase
príchodu do Nebrasky mať 21 rokov.
Bližšie informácie: global.unl.edu/scholarships; https://global.unl.edu/cost/#robitschek-application

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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NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR
Výsledky výberového konania
Dňa 9. decembra 2020 sa uskutočnilo výberové konanie štipendistov Národného štipendijného programu SR spomedzi
uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku a uchádzačov zo zahraničia, ktorí si podali žiadosť do termínu uzávierky
31. októbra 2020. Celkovo si podalo žiadosť 367 osôb, z nich 116 nesplnilo formálne kritériá.
Výberová komisia udelila 115 štipendií a 23 cestovných grantov.
Výsledky výberového konania, kde sú štipendisti uvedení v abecednom poradí spolu so začiatkom a dĺžkou štipendijného
pobytu, výškou cestovného grantu, sú zverejnené:
 uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/uchadzaci-zo-slovenska/,
 zahraniční uchádzači – www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani/zahranicni-stipendisti/.

Počet udelených štipendií a cestovných grantov v 2. výzve v roku 2020
Slovenskí občania/Občania s trvalým pobytom v SR

Zahraniční uchádzači

Študenti
(z toho aj cest. grant)

Doktorandi
(z toho aj cest. grant)

Postdoktorandi
(z toho aj cest. grant)

6 (5)

21 (13)

8 (5)

Študenti

Doktorandi

13

15

35 (23)

Spolu

VŠ učitelia
a výskumníci

52

80
115 (23)

Do tohto čísla sme pripravili prehľad schválených uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku podľa vysielajúcich inštitúcií
a prehľad schválených zahraničných štipendistov podľa prijímajúcich inštitúcií, na ktorých sa pobyt uskutoční.
Počet udelených štipendií a cestovných grantov v rokoch 2006 až 2020
Slovenskí občania/Občania s trvalým pobytom v SR

Rok

Študenti
(z toho aj
cest. grant)

Doktorandi
(z toho aj
cest. grant)

Postdoktorandi
(z toho aj
cest. grant)

Zahraniční uchádzači

Cestovný
grant bez
štipendia

Študenti

Doktorandi

VŠ učitelia
a výskumníci

2006

77 (54)

101 (63)

24

17

24

75

2007

83 (56)

113 (68)

19

43

42

115

2008

90 (59)

95 (67)

14

29

35

109

2009

113 (77)

89 (46)

11

36

66

109

2010

24 (13)

66 (42)

5

7

19

61

2011

54 (29)

114 (80)

9

20

16

88

2012

32 (20)

88 (58)

12

23

35

96

2013

27 (11)

81 (57)

12

16

36

98

2014

24 (16)

68 (49)

7

22

32

90

2015

23 (17)

48 (35)

10

15

25

122

2016

15 (9)

44 (30)

3

14

34

160

22 (13)

45 (33)

23 (16)

12

25

125

2018

13 (9)

41 (33)

19 (15)

28

26

128

2019

11 (10)

63 (53)

21 (15)

31

26

121

2020 – 1. výzva

3 (3)

29 (21)

7 (5)

13

18

58

2020 – 2. výzva

6 (5)

21 (13)

8 (5)

12

15

52

617 (401)

1 106 (715)

77 (56)

338

474

1 498

2017*

Spolu

1 800 (1 172)

126

2 310

1 800 (1 298)
4 110 (1 298)

* Od roku 2017 sa v prípade vyslaní do zahraničia zrušila kategória samostatných cestovných grantov

a vznikla nová kategória podpory pre pobyty postdoktorandov.
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UCHÁDZAČI S TRVALÝM POBYTOM NA SLOVENSKU
K termínu uzávierky podávania žiadostí bolo prijatých 59 žiadostí. Z toho 45 uchádzačov využilo možnosť požiadať aj o cestovný
grant. Všetkých 59 uchádzačov pochádzalo z 13 slovenských vysokých škôl, 2 zahraničných vysokých škôl a z 3 ústavov
Slovenskej akadémie vied. V 5 prípadoch doktorandov slovenských VŠ sa ich štúdium realizuje na externej vzdelávacej inštitúcii,
na 5 ústavoch SAV. Uchádzači žiadali o štipendijné pobyty do 24 krajín sveta (z toho 44 žiadostí bolo do 14 krajín EÚ/EHP a
Švajčiarska a 15 žiadostí do 10 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska). 10 žiadostí nespĺňalo podmienky programu.
Výberová komisia udelila štipendium 35 uchádzačom, z toho 6 študentom slovenských vysokých škôl na časť
magisterského štúdia (26 štipendijných mesiacov) do 6 krajín sveta, 21 doktorandom slovenských vysokých škôl a SAV na
časť doktorandského štúdia (77 štipendijných mesiacov) do 10 krajín sveta a 8 postdoktorandom pôsobiacich na slovenských
vysokých školách a SAV na pobyt v súvislosti s ich kariérnym rozvojom (41 štipendijných mesiacov) do 7 krajín sveta. Výberová
komisia zároveň schválila cestovné granty k schváleným štipendiám, a to 5 pre študentov, 13 pre doktorandov a 5 pre
postdoktorandov. Výberová komisia sa v tomto výbere rozhodla nevybrať žiadnych náhradníkov vzhľadom na nepredvídateľnú
pandemickú situáciu a jej dopady na reálnosť uskutočnenia naplánovaných pobytov.
Ucházači a schválení štipendisti podľa vysielajúcej inštitúcie

Schválení štipendisti
podľa krajiny pobytu

Š – študent, D – doktorand, P – postdoktorand, U – uchádzač, S – schválený štipendista
Š

Vysielajúca inštitúcia

U

D
S

2

Ekonomická univerzita v Bratislave

U

P
S

2

U

Š – študent; D – doktorand,
P – postdoktorand

Spolu
S

1

U

S

5

Krajina
pobytu

Š
1

Prešovská univerzita v Prešove

3

2

3

2

Belgicko

Slovenská akadémia vied

3

1

3

1

Česko

1

1

Fínsko

1

Francúzsko

1

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave

1

1

9

8

Technická univerzita v Košiciach

1

1

2

2

Univerzita Komenského v Bratislave

2

2

8

5

1

1

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
3

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1

2

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

1

2

1
1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1

1

Žilinská univerzita v Žiline

1

1

Iné

2
11

6

2

1

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach

Spolu

3

1

1
4

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

1

33

2

1

1

11

10

3

3

13

9

1

1

4

1

5

2

3

1

1

1

1

1

3

2

2
21

15

8

59

35

3

2
1

2
1

1

1

1

2

2

1

3

2

2

5

Rakúsko

1

Slovinsko

2

Spojené štáty
americké

1

2
1

2

Španielsko

1

1

Taiwan

1

1

Jana Vojčíková, Francúzsko, 3 mesiace + CG

Technická univerzita v Košiciach
Zuzana Dická, Taiwan, 4 mesiace + CG

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Karin Vančíková, Rakúsko, 4 mesiace

Farmaceutická fakulta

Eva Molnárová, Belgicko, 5 mesiacov + CG

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zuzana Kianičková, Fínsko, 5 mesiacov + CG

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Anežka Vargová, Španielsko, 5 mesiacov + CG

3

3

Veľká Británia
Spolu

1

1

Taliansko
6

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant
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7

1

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta masmediálnej komunikácie

1

Nórsko

Počet žiadostí: 11, podmienky splnilo: 10

Filozoﬁcká fakulta

1

Spolu

Nemecko

Počet schválených žiadostí: 6 (5 získalo cestovný grant)

Stavebná fakulta

6

Kanada

A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT – študijný pobyt na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania
v rozsahu 1 až 2 semestre, resp. výskumný pobyt v rozsahu 3 až 6 mesiacov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

P

1

Holandsko

Zoznam schválených štipendistov

Vysielajúca inštitúcia

D

21

8

35

NŠP – Výsledky výberového konania
B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia
v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet žiadostí: 60, podmienky splnilo: 35
Počet schválených žiadostí: 21 (13 získalo cestovný grant)
Vysielajúca inštitúcia/externá vzdelávacia inštitúcia

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Gabriel Lüttmerding, Česko, 2 mesiace

Technická fakulta
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Dominika Gyuranová, Fínsko, 3 mesiace + CG
Zuzana Kočibálová, Holandsko, 4 mesiace + CG

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Anna Matejčíková, Veľká Británia, 6 mesiacov + CG
Zuzana Rosenbergová, Nórsko, 3 mesiace + CG
Matthias Marcel Jean Arnould, Fínsko, 3 mesiace + CG
Gréta Doláková, Nórsko, 1 mesiac + CG

Stavebná fakulta

Barbora Junasová, Česko, 4 mesiace
Pavol Mayer, Slovinsko, 3 mesiace

Technická univerzita v Košiciach
Pavol Jaroš, Česko, 5 mesiacov

Stavebná fakulta

Patrik Nagy, Česko, 2 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozoﬁcká fakulta

Maxim Duleba, Rakúsko, 6 mesiacov

Filozoﬁcká fakulta/Ústav slovenskej literatúry SAV

Eva Palkovičová, Rakúsko, 1 mesiac
Monika Janíková, Spojené štáty americké, 8 mesiacov + CG

Lekárska fakulta

Veronika Šarayová, Taliansko, 6 mesiacov + CG

Prírodovedecká fakulta/Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Marek Linský, Veľká Británia, 3 mesiace + CG

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Alexandra Bartková, Česko, 6 mesiacov + CG

Fakulta prírodných vied
Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Filozoﬁcká fakulta/Centrum spoločenských a psychologických vied SAV

Jana Papcunová, Veľká Británia, 1 mesiac + CG

Právnická fakulta

Ľuboslav Sisák, Nemecko, 3 mesiace + CG

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Mária Janušová, Slovinsko, 4 mesiace + CG
Žilinská univerzita v Žiline
Strojnícka fakulta

Tatiana Kojnoková, Česko, 3 mesiace
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C. KATEGÓRIA: POSTDOKTORAND
– prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 3 až 6 mesiacov
Počet žiadostí: 15, podmienky splnilo: 13
Počet schválených žiadostí: 8 (5 získalo cestovný grant)
Vysielajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pobytu, dĺžka pobytu, cestovný grant

Prešovská univerzita v Prešove
Jaroslava Babjáková, Nemecko, 6 mesiacov + CG

Filozoﬁcká fakulta

Lukáš Švaňa, Česko, 3 mesiace

Slovenská akadémia vied
Angelika Herucová, Rakúsko, 6 mesiacov

Historický ústav SAV
Slovenská technická univerzita v Bratislave

Barbora Brachňaková, Francúzsko, 6 mesiacov + CG

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie
Univerzita Komenského v Bratislave
Lekárska fakulta

Barbara Šalingová, Spojené štáty americké, 6 mesiacov + CG

Prírodovedecká fakulta

Soňa Nuhlíčková, Rakúsko, 4 mesiace

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Adriána Fečkaninová, Nórsko, 6 mesiacov + CG
Žilinská univerzita v Žiline
Výskumné centrum

Alžbeta Bohiniková, Kanada, 4 mesiace + CG
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ZAHRANIČNÍ UCHÁDZAČI
K termínu uzávierky sa o štipendium uchádzalo 308 uchádzačov zo 45 krajín (13 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 41 uchádzačov;
32 krajín mimo EÚ/EHP/Švajčiarska – 267 uchádzačov). Žiadali o štipendium na pobyty na 23 slovenských vysokých školách,
21 ústavoch SAV a 2 výskumných centrách. Z celkového počtu 308 uchádzačov si podalo žiadosť 60 v kategórii študent,
60 v kategórii doktorand a 188 v kategórii vysokoškolský učiteľ, vedecký a umelecký pracovník. 106 podaných
žiadostí (32 v kategórii študent, 25 v kategórii doktorand, 49 v kategórii vysokoškolský učiteľ/výskumný pracovník) nesplnilo
podmienky programu.
Výberová komisia udelila štipendium 13 študentom (58,5 štipendijných mesiacov), 15 doktorandom (80 štipendijných
mesiacov) a 52 vysokoškolským učiteľom, vedeckým a umeleckým pracovníkom (244 štipendijných mesiacov).
Finančnú podporu získalo spolu 80 uchádzačov z 22 krajín (7 krajín EÚ/EHP/Švajčiarsko – 13 štipendistov; 15 krajín mimo
EÚ/EHP/Švajčiarska – 67 štipendistov) v rozsahu 382,5 štipendijných mesiacov.
Uchádzači a schválení štipendisti podľa prijímajúcej inštitúcie

Schválení štipendisti
podľa krajiny pôvodu

Š – študent, D – doktorand, U/V – vysokoškolský učiteľ/výskumník;
U – uchádzač, S – schválený štipendista
Prijímajúca inštitúcia

Š
U

D
S

U

U/V
S

Akadémia ozbrojených síl
gen. M. R. Štefánika v L. Mikuláši

Ekonomická univerzita v Bratislave

Spolu
S

1
1

Akadémia policajného zboru v Bratislave
Akadémia umení v Banskej Bystrici

U

1
7

Katolícka univerzita v Ružomberku

U

S

Štátna
príslušnosť

U

Spolu

Afganistan

1
1

Brazília

2

2

1

1

2

2

9

2

20

2

2

4

1

6

1

Česko
Čierna Hora

1

1

D

Austrália

4

1

Š

1

Bulharsko

Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum
Paneurópska vysoká škola v Bratislave

Š – študent, D – doktorand,
U – vysokoškolský učiteľ/výskumník

1

1

1

1

Egypt

1

1

1

2

Etiópia

2
2

2

Prešovská univerzita v Prešove

3

2

1

17

9

22

10

Gruzínsko

1

1

Slovenská akadémia vied

1

7

4

40

12

48

16

Holandsko

1

1

Slovenská poľnohospodárska univerzita
v Nitre

1

4

1

9

3

14

4

2

1

12

3

34

8

Slovenská technická univerzita v Bratislave

20

4

1

Slovenské národné múzeum
Technická univerzita v Košiciach

7

2

Technická univerzita vo Zvolene

1

1

Trenčianska univerzita A. Dubčeka
v Trenčíne

1

2

1

Trnavská univerzita v Trnave

3

Univerzita J. Selyeho v Komárne

2

Univerzita Komenského v Bratislave

6

18

1

13

6

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

3

2

2

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

3

1

5

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

2

1

Univerzita veterinárskeho lekárstva
a farmácie v Košiciach

2

2
4

36

1
1

27

6

1

1

8

2

3

1

4
10

4

55

15

5

10

1

15

4

8

2

16

3

4

1

1

1

1

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave

1

1

Žilinská univerzita v Žiline

3

1

5

1

8

60

13

60

15

188

2

1

3

16

5

52

308

1
1

Iné (neuvedené)
Celkový súčet

4

1

1

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

1

1
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India

1

7

8

Irán

4

2

6

3

3

1

2

Maďarsko
Nemecko

1

Pakistan

1

1

3

Poľsko

3

3

Rumunsko

1

1

5

11

Rusko

4

1

2

Srbsko
Ukrajina

3

Uzbekistan

2

Spolu

1

1

Spojené štáty
americké

13

3
15

1

1

18

24

1

3

52

80
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Zoznam schválených štipendistov
A. KATEGÓRIA: ŠTUDENT – študijný pobyt na časť 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania v rozsahu 1 až semestre
Počet žiadostí: 60, podmienky splnilo: 28
Počet schválených žiadostí: 13
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta architektúry

Mohammad Ali Ramazani, Afganistan, 5 mesiacov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Regina Kokh, Rusko, 5 mesiacov
Galina Shepilevskaya, Rusko, 5 mesiacov

Fakulta informatiky a informačných technológií

Anastasia Shapovalova, Rusko, 5 mesiacov

Technická univerzita v Košiciach
Ekonomická fakulta

Malikakhon Khasanboeva, Uzbekistan, 3 mesiace

Fakulta baníctva, ekológie, riadenia a geotechnológií

Alina Mirsaeva, Rusko, 3 mesiace

Technická univerzita vo Zvolene
Fakulta ekológie a environmentalistiky

Yelyzaveta Pervysheva, Ukrajina, 4,5 mesiaca

Univerzita Komenského v Bratislave
Filozoﬁcká fakulta

Pavel Povolni, Nemecko, 5 mesiacov

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov

Daria Lysenko, Ukrajina, 5 mesiacov
Tetiana Perederii, Ukrajina, 5 mesiacov

Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Lekárska fakulta

Farkhod Kholikov, Uzbekistan, 5 mesiacov

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
Marija Nikčević, Čierna Hora, 3 mesiace
Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Arif Ali Khokhar, Pakistan, 5 mesiacov

B. KATEGÓRIA: DOKTORAND – študijný/výskumný pobyt na časť doktorandského štúdia
v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet žiadostí: 60, podmienky splnilo: 35
Počet schválených žiadostí: 15
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Prešovská univerzita v Prešove
Fakulta humanitných a prírodných vied

Remya Uralath Dhanavardhanan, India, 3 mesiace

Slovenská akadémia vied
Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV

Valerii Darmostuk, Ukrajina, 5 mesiacov

Centrum biovied SAV

Reihaneh Nejati, Irán, 6 mesiacov

Ústav informatiky SAV

Asad Saghari, Irán, 8 mesiacov

Ústav polymérov SAV

Siamak Javanbakht Eskandar, Irán, 10 mesiacov

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Technická fakulta

Konstantin Kravtsov, Rusko, 4 mesiace

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Stavebná fakulta

Muhammad Faisal Junaid, Pakistan, 7 mesiacov

Trnavská univerzita v Trnave
Právnická fakulta

Mykola Ostapiak, Ukrajina, 3 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave;
Fakulta managementu

Irina Gushchina, Rusko, 5 mesiacov

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Roman Hlatky, Spojené štáty americké, 3 mesiace

Právnická fakulta

Ivan Gabani, Ukrajina, 3 mesiace

Prírodovedecká fakulta

Yosef Bayeh Yimer, Etiópia, 6 mesiacov
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Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta

Sebastian David John Meredith, Austrália, 5 mesiacov

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Fakulta prírodných vied

Mamo Gebrezgiabher Beyene, Etiópia, 6 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta riadenia a informatiky

Shima Rahmani, Irán, 6 mesiacov

C. KATEGÓRIA: VYSOKOŠKOLSKÝ UČITEĽ, VÝSKUMNÝ A UMELECKÝ PRACOVNÍK
– prednáškový, výskumný alebo umelecký pobyt v rozsahu 1 až 10 mesiacov
Počet žiadostí: 188, podmienky splnilo: 139
Počet schválených žiadostí: 52
Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave
Fakulta aplikovaných jazykov

Marina Matytcina, Rusko, 3 mesiace

Obchodná fakulta

Iuliia Motuzka, Ukrajina, 6 mesiacov

Katolícka univerzita v Ružomberku
Teologická fakulta v Košiciach

Iurii Danylets, Ukrajina, 4 mesiace

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied

Maksym Fizer, Ukrajina, 5 mesiacov
Maciej Skoracki, Poľsko, 6 mesiacov
Mykhailo Slyvka, Ukrajina, 2 mesiace
Alexander Zaderko, Ukrajina, 6 mesiacov
Yuliya Zhukova, Ukrajina, 4 mesiace

Fakulta manažmentu

Khurshid Khudoykulov, Uzbekistan, 3 mesiace

Filozoﬁcká fakulta

Taras Shmiher, Ukrajina, 3 mesiace

Gréckokatolícka teologická fakulta

Viktor Kichera, Ukrajina, 4 mesiace

Pedagogická fakulta

Edina Mária Kovács, Maďarsko, 5 mesiace

Slovenská akadémia vied
Astronomický ústav SAV

Yury Skorov, Rusko, 2 mesiace

Centrum experimentálnej medicíny SAV

Mahmoud Atya El Meligy Abou El Enin, Egypt, 9 mesiacov

Centrum vied o umení SAV

Natalija Jakubova, Maďarsko, 4 mesiace

Fyzikálny ústav SAV

Taras Kavetskyy, Ukrajina, 3 mesiace
Khrystyna Zubrytska, Ukrajina, 3 mesiace

Historický ústav SAV

Antonie Doležalová, Česko, 8 mesiacov
Árpád Tóth, Maďarsko, 2 mesiace

Ústav experimentálnej fyziky SAV

Yuriy Kolesnyk, Ukrajina, 8 mesiacov

Ústav geotechniky SAV

Oleg Tkachenko, Ukrajina, 3 mesiace

Ústav polymérov SAV

Jerald Maria Antony Gnanadickam, India, 6 mesiacov

Ústav stavebníctva a architektúry SAV

Venkateswara Rao Sarella, India, 3 mesiace

Ústav vied o Zemi SAV

Daria Kurteva Ivanova, Bulharsko, 4 mesiace

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov

Olena Vergun, Ukrajina, 5 mesiacov

Fakulta biotechnológie a potravinárstva

Łukasz Binkowski, Poľsko, 8 mesiacov

Fakulta záhradníctva a krajinného inžinierstva

Janarul Shaikh, India, 8 mesiacov

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Fakulta elektrotechniky a informatiky

Nils Hendrik Haneklaus, Nemecko, 10 mesiacov

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Adriano De Araújo Gomes, Brazília, 10 mesiacov

Stavebná fakulta

Olena Chernieva, Ukrajina, 1 mesiac
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Prijímajúca inštitúcia

Štipendista, krajina pôvodu, dĺžka pobytu

Technická univerzita v Košiciach
Fakulta výrobných technológií v Prešove

Ivan Dehtiarov, Ukrajina, 3 mesiace
Artem Evtuhov, Ukrajina, 3 mesiace

Strojnícka fakulta

Volodymyr Krasinskyi, Ukrajina, 3 mesiace
Ruslan Ostroha, Ukrajina, 7 mesiacov

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
Centrum pre funkčné a povrchovo funkcionalizované sklá (FunGlass)

Asghar Eskandarinia, Irán, 7 mesiacov
Venkateswara Rao Penugonda, India, 2 mesiace

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

Unnikrishnan Vayakkara Kolaprath, India, 3 mesiace

Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Alexander Osipov, Rusko, 5 mesiacov

Fakulta telesnej výchovy a športu

Emilija Stojanović, Srbsko, 10 mesiacov

Filozoﬁcká fakulta

Ahmed Hasan Anwar, Egypt, 6 mesiacov
Mihai Dragnea, Rumunsko, 5 mesiacov
Natalia Christofoletti Barrenha, Brazília, 6 mesiacov
Pushkar Shrikant Sohoni, India, 4 mesiace

Prírodovedecká fakulta

Muhammad Farooq, Pakistan, 2 mesiace
Sumana Mandal, India, 10 mesiacov
Lars Walter Van Den Hoek Ostende, Holandsko, 2 mesiace

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Fakulta prírodných vied

Antonina Kalinichenko, Poľsko, 2 mesiace

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach
Prírodovedecká fakulta

Shalva Barjadze, Gruzínsko, 2 mesiace
Azam Zoshki, Irán, 6 mesiacov

Žilinská univerzita v Žiline
Fakulta elektrotechniky a informačných technológií

Josef Juráň, Česko, 2 mesiace
Leonid Popok, Rusko, 1 mesiac

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Stanislav Ivlev, Rusko, 5 mesiacov
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V skratke
 Akreditačné štandardy pre spoločné študijné programy (pripomienkovanie)
Slovenská akreditačná agentúra pre vysoké školstvo (https://saavs.sk) predložila na pripomienkovanie verejnosťou
návrh na zmenu štandardov pre študijný program. Návrh je doplnením platných akreditačných štandardov
o osobitosti pre spoločné študijné programy viacerých vysokých škôl. Agentúra reaguje na ustanovenie zákona
č. 410/2020 Z. z. z decembra 2020, ktoré umožňuje vysokým školám podávať žiadosti o akreditáciu spoločných
študijných programov viacerých vysokých škôl aj v prechodnom období, t. j. ešte pred ich úplným zosúladením
sa zo zákonom č. 269/2018 Z. z. a akreditačnými štandardami pre vnútorný systém zabezpečovania kvality
vzdelávania. Táto novela bola prijatá s cieľom umožniť vysokým školám aktívne sa podieľať na medzinárodnej
spolupráci pri zavádzaní nových spoločných študijných programov a tým podporiť zlepšovanie kvality vzdelávania.
Pripomienky je možné zasielať do 3. februára 2021 na e-mailovú adresu info@saavs.sk.
Návrh: https://saavs.sk/wp-content/uploads/2021/01/Navrh-dodatku-c.1-k-standardom-pre-SP.pdf

 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

 Samit mladých lídrov
Asia-Europe Foundation (ASEF) pripravuje 4. ročník Samitu mladých lídrov (Young Leaders Summit, YLS), ktorý
bude zameraný na tému Udržateľný rozvoj po COVID-19. Organizátori plánujú účasť do 150 mladých študentov
a profesionálov z krajín Asia-Europe Meeting (ASEM). Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 3. februára 2021 na:
https://asef.org/projects/4th-asef-young-leaders-summit-asefyls4/?utm_source=Edu&utm_medium=Partner&utm_
campaign=YLS4_OC.
YLS sa uskutoční na okraj 13. samitu ASEM v Kambodži, podujatie však bude prebiehať on-line počas celého roka
v troch fázach: 1. Knowledge Building (22. február – 28. máj; virtuálne), 2. Youth Summit at the 13th ASEM Summit
(29. máj – 2. jún; v Kambodži/virtuálne podľa pandemickej situácie), 3. Leadership in Action (jún – november;
virtuálne a v lokálnych ASEM komunitách).
Bližšie informácie: http://www.unesco.sk/a/Samit-mladych-lidrov--E2-80-93-stretnutie-Azia--Europa

 Konferencie o vzdelávaní
 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-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
Bližšie informácie: https://iaevg.com/Conferences#Annual_conf; http://www.iaevgconference2020.lv/
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