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Téma/Opatrenia Marie Skłodowska-Curie

Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (MSCA)
Štipendijný program Opatrenia Marie Skłodowska-Curie (Marie SkłodowskaCurie Actions – MSCA) podporuje mobilitu, tréning a kariérny rast výskumníkov už
od roku 1996 ako súčasť rámcových programov EÚ pre výskum a inovácie. Pôvodný
názov Marie Curie sa zmenil od roku 2014 v rámci programu Horizont 2020. Táto
zmena odráža poľské korene mimoriadnej vedkyne, ktorá bola a je inšpiráciou tohto
programu. Program pokračuje aj v ďalšom sedemročnom období v rámci programu
Horizont Európa.
V tomto čísle bulletinu sme sa rozhodli upozorniť na základné informácie o MSCA,
keďže už v priebehu prvého polroka 2021 môžu byť vyhlásené prvé výzvy. Prvé
pracovné programy Horizont Európa majú byť zverejnené do apríla 2021 a po ich
zverejnení budú otvorené prvé výzvy. Zároveň túto tému prinášame pri príležitosti
oﬁciálneho otvorenia programu Horizont Európa začiatkom februára. Informácie, ktoré
tu uvádzame sú predbežné a môžu byť ešte predmetom úprav a aktualizácií.
Granty v rámci MSCA sú určené pre výskumných pracovníkov na všetkých stupňoch,
od doktorandov po skúsených výskumníkov, ale aj technických, administratívnych
a riadiacich pracovníkov, podporujú medzinárodnú, medzisektorovú a interdisciplinárnu
mobilitu. Žiadosti sa môžu predkladať vo všetkých vedných disciplínach (prístup
„zdola nahor“). Zároveň tento program podporuje propagáciu vedy a jej úspechov
v spoločnosti.
Kľúčovým aspektom je umožniť výskumníkom získať nové zručnosti a širšie spektrum
spôsobilostí, a zároveň im ponúknuť atraktívne pracovné podmienky.
Deviaty rámcový program Horizont Európa nadväzuje na program Horizont 2020.
Skladá sa z troch hlavných pilierov:
I. Excelentná veda
II. Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu
III. Inovatívna Európa
MSCA sú súčasťou I. piliera, ktorý by mal posilniť a rozšíriť excelentnosť
vedeckej základne Európskej únie. Jeho cieľom je naďalej podporovať projekty
hraničného výskumu, ktoré by mali byť vymedzené a riadené samotnými
výskumnými pracovníkmi prostredníctvom Európskej rady pre výskum, projekty
podporujúce mobilitu v rámci Akcií Marie Sklodowskej Curie a investovanie do
výskumných infraštruktúr (vrátane e-infraštruktúr) svetovej úrovne.
Viac o programe Horizont Európa v príručke Centra vedecko-technických informácií SR:
https://eraportal.sk/wp-content/uploads/2020/07/horizon-europe_brozura_ﬁnal-2.pdf
a na portáli: https://eraportal.sk/eraportal/horizont-europa/

Marie Skłodowska Curie Actions – prehľad
MSCA Doctoral Networks – siete školiace doktorandov
MSCA Postdoctoral Fellowships – granty pre postdoktorandov
MSCA Staff Exchanges – pre pracovníkov podporujúcich výskum
MSCA COFUND – spoluﬁnancovanie grantových programov pre doktorandov
a postdoktorandov
MSCA and Citizens – podujatia pre občanov
MSCA Support, etc. – podporné a propagačné schémy, štúdie a i.
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Rámcové programy
pre výskum a inovácie
Rámcové programy pre výskum
a technický rozvoj, resp. výskum
a inovácie (Framework Programmes
for Research and Technological
Development, resp. Research and
Innovation – FP, na Slovensku sa
používa aj skratka RP) sú programy
vytvorené Európskou úniou na
ﬁnancovanie a podporu vedy
a výskumu v Európskom výskumnom
priestore (ERA). Prvých 6 programov
bolo 5-ročných, od siedmeho sú
7-ročné, od ôsmeho majú názov –
Horizont 2020 (Horizon 2020; H2020)
a deviaty Horizont Európa (Horizon
Europe; HE).
Rámcový program

Obdobie

FP1

1984 – 1987

FP2

1987 – 1991

FP3

1990 – 1994

FP4

1994 – 1998

FP5

1998 – 2002

FP6

2002 – 2006

FP7

2007 – 2013

Horizon 2020
(H2020)

2014–2020

Horizon Europe
(HE)

2021 – 2027

Rozpočet programu Horizont Európa sa
ustálil na 84,9 mld. EUR v cenách
z roku 2018, čo je 95,5 mld. EUR
v súčasných cenách (december 2020).
Viac o rokovaniach o rozpočte pozri:
www.slord.sk/horizon-europe/
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MSCA Doctoral Networks (Doktorandské siete)
Doktorandské programy v rámci sietí majú reﬂektovať na potreby v rôznych oblastiach výskumu a inovácií, podnietiť mladých
výskumníkov k získavaniu skúseností v akademickom aj mimoakademického sektora a poskytnúť tréning v oblasti výskumu, ako aj
prenosných zručností a kompetencií relevantných pre inovácie a dlhodobú zamestnateľnosť.
Doktorandské siete MSCA by mali využívať komplementaritu medzi partnerskými organizáciami a podporovať zdieľanie vedomostí,
napríklad prostredníctvom organizovania seminárov a konferencií.
Navrhované tréningové aktivity by sa mali riadiť zásadami EÚ pre inovatívne doktorandské vzdelávanie (EU Principles for Innovative
Doctoral Training - https://euraxess.ec.europa.eu/sites/default/ﬁles/policy_library/principles_for_innovative_doctoral_training.pdf).
Doktorandské siete by mali vytvoriť školiace moduly vrátane digitálnych, ktoré sa budú zaoberať kľúčovými prenosnými
zručnosťami a kompetenciami spoločnými pre všetky oblasti a budú podporovať kultúru otvorenej vedy, inovácií a podnikania.
Osobitná pozornosť sa venuje kvalite odborného vedenia školiteľom/mi, ako aj kariérnemu poradenstvu.
Školiteľ a doktorand musia spoločne vypracovať plán kariérneho rozvoja.
Cieľová skupina: doktorandi bez titulu PhD. zapísaní na doktorandské štúdium
Trvanie projektu: maximálne 48 mesiacov
Trvanie tréningu: 3 – 36 mesiacov
Konzorcium: univerzity, výskumné organizácie, výskumné infraštruktúry, súkromné spoločnosti vrátane MSP a i.;
minimálne 3 partnerské organizácie z rôznych krajín EÚ/asociovaných krajín HE (minimálne 1 z EÚ);
Schémy:
- doktorandské siete – DN
- priemyselné doktoráty – ID (min. 1 akademický, min. 1 mimoakademický partner, môže byť v rovnakej krajine ako partner
z akademického sektora)
- spoločné diplomy – JD (min. 3 partneri oprávnení udeľovať doktorandské tituly)
Financovanie:
- 360 osobomesiacov na projekt pre doktorandské siete
- 540 osobomesiacov pre projekt v prípade zamerania na priemyselné doktoráty a spoločné diplomy
- max. 40 % z celkového rozpočtu pre prijímateľov z jednej krajiny
Špeciálne charakteristiky: medzisektorové vyslanie do 1/3 z celkového trvania tréningu k partnerom v sieti (medzisektorové
vyslanie doktorandov k partnerom v sieti je vítané, ak predstavuje pridanú hodnotu pre doktorandov a je v súlade s cieľmi
projektu, maximálne však do 1/3 z celkového trvania tréningu); priemyselné doktoráty – minimálne 50 % trvania tréningu
musia doktorandi stráviť v mimoakademickom sektore
Pravidlo mobility: Doktorandi, ktorí sú prijímaní do programu siete, sa nesmú zdržiavať alebo vykonávať hlavnú činnosť
v krajine partnera, ku ktorému sú prijatí, dlhšie ako 12 mesiacov počas posledných 36 mesiacov.
MSCA Postdoctoral Fellowships (Postdoktorandské granty)
Cieľom postdoktorandských grantov MSCA je zvýšiť tvorivý a inovatívny potenciál výskumných pracovníkov, ktorí sú držiteľmi titulu
PhD. a ktorí chcú získať nové zručnosti prostredníctvom ďalšieho vzdelávania, medzinárodnej, medziodborovej
a medzisektorovej mobility. Projekt by mal zahŕňať aj školenie postdoktoranda zamerané na kľúčové prenosné zručnosti, podporu
inovácií a podnikania a podporu postupov otvorenej vedy. Na začiatku projektu postdoktorand s jeho nadriadeným(i) zostavia plán
kariérneho rozvoja.
Postdoktorandské granty budú otvorené vynikajúcim výskumníkom akejkoľvek národnosti a pracujúcich v ľubovoľnej vednej
disciplíne, vrátane výskumu v rámci Euratom.
Od držiteľov grantu sa tiež očakáva, že sa budú usilovať informovať o svojich výsledkoch širokú verejnosť.
Cieľová skupina: výskumníci s PhD. v čase uzávierky (minimálne po obhajobe) do 8 rokov výskumnej praxe (prepočítané
na plný úväzok) po skončení PhD.
Prijímateľ: výskumná organizácia z akademického/mimoakademického sektora, ktorá má sídlo v EÚ/asociovanej krajine HE
Schémy:
- EPF – Európske postdoktorandské granty (z celého sveta do Európy; v rámci Európy)
- GPF – Globálne postdoktorandské granty (výskumníci pochádzajúci z Európy resp., s dlhodobým pobytom v EÚ alebo
v asociovaných krajinách HE v trvaní aspoň 5 rokov na pobyt mimo EÚ/asociovaných krajín HE s povinnou fázou návratu)
* Doplnkovou schémou ﬁnancovania k Postdoktorandským grantom majú byť aj tzv. Widening fellowships/ERA4You Brain

Circulation grants určené pre žiadateľov zo štátov EÚ/asociovaných krajín HE s nižším výkonom vo výskume. Ide však
o ﬁnancovanie z inej časti rozpočtu HE.

Trvanie projektu:
- 12 – 24 mesiacov EPF
- 24 – 36 mesiacov GPF (z toho 12 mesiacov fáza návratu do organizácie z EÚ/asociovanej krajiny HE)
+ naviac maximálne 6 mesiacov na konci projektu na stáž v organizácii z mimoakademického sektora v štátoch EÚ/
asociovaných krajinách HE
Špeciálne charakteristiky: vyslanie do 1/3 trvania celkového grantu realizované kdekoľvek na svete, resp. do 1/3 trvania fázy
mimo EÚ/asociovaných krajín HE
Pravidlo mobility: Postdoktorandi sa nesmú zdržiavať alebo vykonávať hlavnú činnosť v krajine prijímateľa (resp. prijímajúcej
organizácie mimo EÚ/asociovanej krajiny HE v prípade Globálnych grantov) dlhšie ako 12 mesiacov počas posledných
36 mesiacov.
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MSCA Staff exchanges (Výmena zamestnancov)
Schéma MSCA na výmenu zamestnancov je určená pre organizácie z akademického aj mimoakademického sektora (vrátane MSP)
z celého sveta.
Cieľom je podporiť medzinárodnú, interdiciplinárnu a medzisektorovú mobilitu pracovníkov výskumu a inovácií, ktorá vedie k
prenosu znalostí medzi zúčastnenými organizáciami.
Cieľová skupina: výskumníci v ľubovoľnom štádiu kariéry (doktorandi, postdoktorandi), administratívni pracovníci,
manažéri, technický personál podporujúci výskumné/inovačné aktivity
Trvanie projektu: max. 48 mesiacov
Trvanie vyslania: 1 – 12 mesiacov/účastník
Konzorcium: univerzity, výskumné organizácie, výskumné infraštruktúry, súkromné spoločnosti vrátane MSP a i.,
minimálne 3 partnerské organizácie z rôznych krajín (minimálne z 2 rôznych krajín EÚ/asociovaných krajín HE);
ak sú organizácie z toho istého sektora – min. 1 z 3 krajín musí byť umiestnená mimo EÚ/asociovaných krajín HE
Špeciálne charakteristiky: cieľom mobility/vyslania je medzinárodná, medzisektorová, interdisciplinárna skúsenosť;
vyslanie nie je možné v rámci tej istej krajiny, vyslanie v rámci EÚ a asociovaných krajín HE by malo byť medzisektorové/
ak sa realizuje v tom istom sektore, musí byť interdisciplinárne (max. 1/3 z osobomesiacov projektu)
Financovanie: 360 osobomesiacov na projekt.
MSCA COFUND
Cieľom schémy je posilnenie ľudských zdrojov v oblasti výskumu a inovácií na regionálnej, národnej alebo medzinárodnej úrovni.
Navrhované doktorandské a postdoktorandské programy sa môžu vzťahovať na všetky výskumné disciplíny („zdola nahor“).
Dôrazne sa podporuje synergia ﬁnancovania s európskymi štrukturálnymi a investičnými fondmi (EŠIF).
Cieľová skupina: doktorandi a postdoktorandi (v čase uzávierky spoluﬁnancovaného programu)
Trvanie projektu: max. 60 mesiacov
Trvanie tréningu: min. 3 mesiace v prípade každého výskumníka ﬁnancovaného z programu
Prijímateľ: organizácia so sídlom v EÚ/asociovanej krajine HE
Financovanie: max. 10 mil. EUR/prijímateľ, min. 3 výskumníci
Špeciálne charakteristiky: vyslanie – v rámci tréningu je možné absolvovať vyslanie do inej organizácie, než je prijímajúca
organizácia a to maximálne do 1/3 z celkového trvania tréningu výskumníka. Uplatňuje sa tu pravidlo mobility pri prijímaní
doktorandov/postdoktorandov.
MSCA and Citizens (Podujatia pre občanov v rámci Noci výskumníkov)
Cieľová skupina: verejnosť
Trvanie projektu: max. 2 roky (2 ročníky)
Prijímateľ: organizácia/konzorcium aspoň 2 organizácií – so sídlom v EÚ/asociovanej krajine HE
Financovanie: cca 50 000 až 150 000 EUR/ročník
Špeciálne charakteristiky: okrem iného prezentovať priority Európskej komisie a Európskych výskumných a inovačných misií,
propagovať EÚ a dopad je politík na život občanov, rodovú rovnosť, otvorenú vedu
MSCA Support
Doplnkové aktivity na propagáciu, podporu napríklad:
Spolupráca Národných kontaktných bodov pre oblasť MSCA
MSCA medzinárodná spolupráca – propagácia, monitorovanie príležitostí, problémov
MSCA na podporu výskumníkov v ohrození

Bližšie informácie o MSCA (predovšetkým ešte v rámci programu Horizont 2020):
všeobecné: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/
individuálne granty: https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/actions/individual-fellowships_en
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Horizont 2020: Výsledky poslednej výzvy individuálnych štipendií MSCA
Vlani 9. septembra bola uzavretá posledná výzva grantovej schémy Individuálne
štipendiá programu Marie Skłodowska-Curie (H2020-MSCA-IF-2020) v rámci
programu Horizont 2020. Výkonná agentúra EK pre výskum (REA) prijala do
termínu uzávierky 11 573 projektových návrhov. V rámci výzvy bolo k dispozícii
328 miliónov EUR na ﬁnancovanie projektov výskumných pracovníkov, ktorí majú
doktorandský titul alebo najmenej štvorročnú prax v dennom výskume
v akejkoľvek vedeckej oblasti.
Väčšina žiadostí bola podaná v rámci panelov ako sú spoločenské a humanitné
vedy, vedy o živej prírode, informatika a inžinierstvo. O Európske granty
(European Fellowship) sa uchádzalo 10 576 výskumných pracovníkov, zatiaľ čo
o Globálne granty (Global Fellowship) 997 výskumných pracovníkov.
Začiatkom februára boli zverejnené výsledky, uspela necelá desatina uchádzačov,
podporených bude 1 630 výskumníkov. Ďalších 46 grantov získajú vynikajúci vedci v rámci tzv. Widening Fellowship, ktoré
podporujú výskumníkov z krajín s nižšou výskumnou výkonnosťou v programe H2020. REA má podpísať grantové zmluvy so
všetkými úspešnými žiadateľmi do 9. mája 2021.
Bližšie informácie:
https://www.slord.sk/aktuality/do-grantovej-schemy-individualne-stipendia-msca-bol-podany-rekordny-pocet-ziadosti/
https://www.slord.sk/aktuality/europska-komisia-vyhlasila-drzitelov-individualnych-grantov-v-ramci-msca/
https://ec.europa.eu/research/mariecurieactions/if-grant-recipients-2020_en

Hľadáte vhodné výskumné príležitosti?
Otvorené pozície, ktoré vznikli na základe schválených
projektov v rámci MSCA, a na ktoré výskumné organizácie
hľadajú vhodných kandidátov, je možné nájsť na európskom
portáli EURAXESS https://euraxess.ec.europa.eu/jobs.
Prostredníctvom vhodných ﬁltrov si viete takéto ponuky zobraziť
(hlavne programy COFUND či doktorandské siete).
Ak si zaregistrujte svoj proﬁl na portáli EURAXESS, môžete si
nechať zasielať ponuky zodpovedajúce Vášmu proﬁlu emailom,
resp. zverejniť svoj životopis potenciálnym zamestnávateľom.
Aktuálne je na tomto portáli viac ako 8 300 pracovných príležitostí pre výskumníkov.
Chcete prilákať kvalitných spolupracovníkov na vaše pracovisko?
Zverejnite ponuku pre výskumníkov, že máte záujem spoločne predložiť projekt napr. v rámci schémy Postdoktorandské granty
MSCA, resp. Widening schémy na https://euraxess.ec.europa.eu/jobs/hosting/search.
Ak už máte ﬁnančné zdroje na nábor nových výskumníkov, propagujte svoju organizáciu a zverejnite priamo pracovnú ponuku na
https://euraxess.ec.europa.eu/jobs.
Hľadáte partnera do projektu?
Preskúmajte databázu na https://euraxess.ec.europa.eu/partnering
Potrebujete poradiť s prípravou či implementáciou projektu v rámci MSCA?
Obráťte sa na Národný kontaktný bod pre oblasť MSCA, ktorý pôsobí v Centre vedecko-technických informácií SR:
https://eraportal.sk/eraportal/kontakt/
Hľadáte zdroje v oblasti rozvoja kariéry výskumníkov či inšpirácie, na čo myslieť pri zostavovaní kariérneho
plánu v projekte MSCA?
Pozrite si špeciálnu časť zameranú na kariérny rozvoj na národnom portáli EURAXESS:
https://www.euraxess.sk/sk/main/jobs-funding/karierny-rozvoj/kariera/
Potrebujte pomôcť s praktickými otázkami pri medzinárodnej mobilite?
Kontaktujte pracovníkov centier EURAXESS na Slovensku (v rámci SAIA, n. o., a SAV) či inde v Európe.
https://euraxess.ec.europa.eu/information/centres/search
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UniWeliS
– podpora internacionalizácie vysokých škôl
prostredníctvom profesionalizácie služieb poskytovaných mobilným akademickým pracovníkom
Úspešná integrácia zahraničných doktorandov a akademických pracovníkov je kľúčovým prvkom na vybudovanie skutočne
medzinárodných vysokých škôl. Zahraniční doktorandi a akademickí pracovníci, ktorí sa stretnú s kvalitnými službami pred, počas,
ba dokonca aj po skončení svojho pobytu, môžu naplno využiť výhody mobility a výraznejšie obohatiť prijímajúcu katedru či svoj
výskumný tím po pracovnej aj osobnej stránke. V súčasnosti sa väčšina vysokých škôl, a to nielen na Slovensku, usiluje prilákať
and udržať akademické talenty zo zahraničia a práve kvalitné podporné služby pre túto cieľovú skupinu môžu byť pre ne v tejto
súťaži výhodou.
Aj keď v posledných desiatich rokoch mnohé univerzity
v strednej a juhovýchodnej Európe urobili veľký pokrok
v oblasti budovania služieb a odborných kapacít na
podporu mobility zahraničných študentov, služby pre
zahraničných doktorandov a akademikov, ktorí prichádzajú na
strednodobú či dlhodobú mobilitu, sa rozvíjajú pomalšie
a v menšom rozsahu. S rastúcou snahou vysokých škôl zvýšiť
medzinárodný rozmer výučby a výskumu je potrebné zaviesť
strategickejší prístup k vytvoreniu priaznivého inštitucionálneho
prostredia a ku skvalitňovaniu podporných služieb určených pre
túto cieľovú skupinu.
Cieľom projektu UniWeliS, ﬁnancovaného z programu
EÚ Erasmus+, je vytvoriť praktické nástroje na uľahčenie
rozvoja podporných služieb pri zohľadnení konkrétnych
inštitucionálnych podmienok vysokých škôl v cieľovom regióne
strednej a juhovýchodnej Európy, využívajúc pritom synergie
s inými už existujúcimi podpornými službami poskytovanými
na inštitucionálnej, miestnej alebo národnej úrovni (napr. sieť
EURAXESS, migračné informačné centrá atď.).

Partneri projektu
Do projektu je zapojených 6 partnerov z 5 krajín. Projektové
konzorcium tvoria 3 univerzity, 2 národné agentúry, ktoré
administrujú národné a medzinárodné štipendijné programy
a Európska federácia národných organizácií podporujúcich
internacionalizáciu vysokých škôl.
SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra),
Slovensko www.saia.sk
ACA – Asociácia pre akademickú spoluprácu, Belgicko
https://aca-secretariat.be
NAWA – Poľská národná agentúra pre akademickú výmenu,
Poľsko
https://nawa.gov.pl
Univerzita v Niši, Srbsko: www.ni.ac.rs
Soﬁjská univerzita Sv. Klimenta Ohridského, Bulharsko
www.uni-soﬁa.bg
Univerzita Komenského v Bratislave, Slovensko
https://uniba.sk

Projekt sa realizuje od novembra 2020 do júna 2023.

Hlavné prínosy a aktivity:
1. Identiﬁkácia prekážok súvisiacich s mobilitou prichádzajúcich akademických pracovníkov a analýza
inštitucionálnych nedostatkov v oblasti podporných služieb určených pre túto cieľovú skupinu
• Hĺbková analýza súčasných prekážok súvisiacich s mobilitou
zahraničných doktorandov a akademikov
• Komplexná analýza existujúcich prekážok pre mobilitu
na národnej a inštitucionálnej úrovni, ktorým čelia
domáce vysoké školy
• Identiﬁkácia potrieb vzdelávania administratívnych
pracovníkov a manažérov vysokých škôl
• Kľúčové zistenia a odporúčania pre inštitucionálnych lídrov
a tvorcov politík

• Teoretický výskum
• Otvorený prieskum určený pre zahraničných doktorandov
a akademických pracovníkov
• Rozhovory s administratívnymi pracovníkmi a manažérmi
vysokých škôl z 10 krajín strednej a juhovýchodnej Európy

Pomôžte nám získať respondentov dotazníka, ktorí pôsobia na vašej vysokej škole.
Mali by to byť zahraniční doktorandi, výskumníci, pedagógovia, lektori, ktorí na Slovensku sú/boli
aspoň 3 mesiace a ich mobilita sa uskutočnila nie dávnejšie ako pred 5 rokmi.
Dotazník je dostupný na: https://www.surveymonkey.com/r/ZSTZSSL
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2. Strategický rámec modelových podporných služieb pre zahraničných akademických pracovníkov,
príklady dobrej praxe a online aplikácia na interaktívnu prácu s navrhnutým rámcom
• Súbor odporúčaných služieb a aktivít pre skvalitnenie
stratégií vysokých škôl zameraných na zahraničných
doktorandov a akademických pracovníkov, ktoré možno
flexibilne prispôsobiť vlastnému prostrediu
• Intuitívna on-line aplikácia na interaktívnu prácu
s navrhnutým rámcom

• Zber príkladov dobrej praxe naprieč Európou
• Pilotné testovanie rámca modelových služieb

3. Komplexný tréningový program vrátane on-line verzie
• Spracovanie navrhnutých opatrení do komplexného
tréningového programu pre administratívnych pracovníkov
a manažérov vysokých škôl
• On-line tréningový program pre administratívnych
pracovníkov a manažérov vysokých škôl a s voľným
prístupom k tréningovým materiálom

• Medzinárodný pilotný tréning pre pracovníkov
projektového konzorcia

4. Workshopy a konferencia
• Národné workshopy pre pracovníkov vysokých škôl a kľúčových hráčov v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Bulharsku,
Poľsku a Srbsku.
• Medzinárodná konferencia na Slovensku pre pracovníkov vysokých škôl strednej a juhovýchodnej Európy ako aj európskych
aktérov zohrávajúcich dôležitú úlohu v oblasti propagácie internacionalizácie vysokých škôl.

Kto a aký môže mať z výsledkov projektu beneﬁt:
• Mobilní doktorandi a akademickí pracovníci: dostupné kvalitné podporné služby pred a počas svojho pobytu
• Manažéri vysokých škôl: dáta potrebné na minimalizáciu prekážok v súvislosti s prilákaním, ako aj udržaním
akademických talentov zo zahraničia; rámec modelových opatrení a aktivít pre strategické plánovanie rozvoja
podporných služieb; vyššia atraktivita vysokej školy pre zahraničných doktorandov a akademikov
• Administratívni pracovníci vysokých škôl: portfólio podporných služieb; vzdelávací program na rozvoj
potrebných kompetencií a zručností; budovanie komunity expertov na internacionalizáciu VŠ
• Rôzni aktéri v oblasti vysokoškolského vzdelávania: kvalitné a na dátach založené podklady
pre podporu internacionalizácie vysokého školstva v strednej a juhovýchodnej Európe
Bližšie informácie: https://uniwelis.saia.sk

e-mail: uniwelis@saia.sk
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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 krátkodobé výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom
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
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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 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: 25. 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: 25. 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/

BULLETIN SAIA 2/2021
9

Štipendiá a granty
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 čínskej vlády – EU Window Program
Uzávierka: 5. marec 2021

Chinese Government Scholarship-EU Window Program ponúka občanom Európskej únie štipendiá na celé bakalárske,
magisterské a doktorandské štúdium. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej
ľudovej republiky pri EÚ.
Bližšie informácie: http://www.chinamission.be/eng/zglx/t1837317.htm

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

 ESTÓNSKO
Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov
Uzávierka: 1. 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).
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 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/.

 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.

 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

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 23. 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.

 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
dvoma 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).
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 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/

 NEMECKO
Štipendiá DAAD
Uzávierka: 30. apríl 2021 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

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

 Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry

(1 – 3 mesiace)

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 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
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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
Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2022
Uzávierka: 15. máj 2021
Einsteinovo fórum a Nadácia Daimlera a Benza ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2022 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať
na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista 10 000
EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/

 NÓRSKO
Mobilitné 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

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 4. marec 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/
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 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).
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).
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 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
Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2021
Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2021 do 31. augusta
2022. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 300 EUR.
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/33;
http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/richtlinie_stadtschreiber_2021.pdf

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 25. 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).

 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: 23. 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: 23. 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: 23. 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
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 2021 budú
udelené 2 štipendiá uchádzačom zo Slovenska a Rumunska.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2495.html
Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2021
Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2529.html
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 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.

 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
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 VEĽKÁ BRITÁNIA
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

 VIETNAM
Štipendium Univerzity Tona Duca Thanga
Uzávierka: 30. máj 2021
Univerzita Tona Duca Thanga v Hočiminovom Meste (Ton Duc Thang University) ponúka štipendiá na magisterské
a doktorandské štúdium zahraničným študentom s dobrou znalosťou anglického jazyka, ktorí študujú na univerzitách, ktoré sú
v rankingoch THE, QS, URAP a ARWU. Výška štipendia závisí od GPA (Grade Point Average) uchádzača.
Bližšie informácie: https://admission.tdtu.edu.vn/en/graduate/information/apply-for-scholarships
Slovenské univerzity v aktuálnych rankingoch THE, QS, URAP a ARWU
THE: Z 1 526 univerzít je 6 slovenských, všetky sa umiestnili na mieste 1000+: Univerzita Komenského v Bratislave,
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, Slovenská technická
univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach, Žilinská univerzita v Žiline
QS: Z 1 003 univerzít sú 4 slovenské: Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (651-700), Univerzita Komenského
v Bratislave (701-750), Slovenská technická univerzita v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach (obe 801-1000).
URAP: Z 3001 univerzít je 12 slovenských: Univerzita Komenského v Bratislave (746), Slovenská technická univerzita
v Bratislave (1245), Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (1351), Technická univerzita v Košiciach (1712),
Technická univerzita vo Zvolene (2236), Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave (2290), Slovenská
poľnohospodárska univerzita v Nitre (2408), Žilinská univerzita v Žiline (2511), Univerzita Konštantína Filozofa
v Nitre (2727), Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici (2821), Prešovská univerzita v Prešove (2897), Univerzita
veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach (2976)
ARWU: Z 1 000 univerzít je 1 slovenská: Univerzita Komenského v Bratislave (601-700)
Zdroj:
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2021
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/
https://www.urapcenter.org/Rankings/2020-2021/World_Ranking_2020-2021
http://www.shanghairanking.com/ARWU2020.html
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V skratke
 Súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov SAV
Slovenská akadémia vied (SAV) organizuje súťaž pre mladých vedeckých pracovníkov SAV v dvoch kategóriách.
Prvá je určená pre doktorandov, druhá pre mladých vedeckých pracovníkov do 35 rokov. Do súťaže sa môže
prihlásiť každý študent doktorandského štúdia školený v niektorej organizácii SAV a každý mladý vedecký pracovník
SAV. Súťaž pre vedcov do 35 rokov má formu prezentácie publikovanej vedeckej práce alebo monotematického
súboru prác na konferencii, otvorenej všetkým vedeckým odborom. Autor musí prácu prihlásiť písomne do
28. februára 2021.
Bližšie informácie: https://www.sav.sk/?lang=sk&doc=educ-sutazmladych

 Konferencie o vzdelávaní
 On-line seminár ACA: What’s new in Brussels? Recent Developments in European Policies

and Programmes
4. a 5. marec 2021 (registrácia sa končí 22. februára 2021)
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/whats-new-in-brussels-recent-developments-in-europeanpolicies-and-programmes-18/

 Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility

foster innovation in higher education
22. apríl 2021, Zürich, Švajčiarsko
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/innovation-through-internationalisation-how-internationalcooperation-and-mobility-foster-innovation-in-higher-education/?yearEvent=2020

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Maximizing Potential of Career Guidance
19. až 21. október 2021, Riga, Lotyšsko (44. výročná konferencia IAEVG sa mala pôvodne konať vlani, potom
bola preložená na apríl 2021, v súčasnosti bol termín opäť presunutý)
Bližšie informácie: http://www.iaevgconference2020.lv/
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