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Téma/Projekt CARLiS

PROJEKT CARLiS
– KARIÉRA V OBLASTI VIED O ŽIVEJ PRÍRODE
(CAREERS IN LIFE SCIENCES)
V tomto čísle Bulletinu SAIA vám prinášame informáciu o novom projekte CARLiS,
ktorý realizuje SAIA, n. o., v spolupráci s renomovanými partnermi.
Projekt CARLiS je orientovaný na všetky tri zložky vedomostného trojuholníka, t. j.
vzdelávanie, výskum a inovácie. Zameriava sa na analýzu trhu práce v sektore vied
o živej prírode v bratislavskom a viedenskom regióne, identiﬁkáciu príležitostí v rámci
tohto segmentu trhu práce a zručností, ktoré sú pre uchopenie týchto príležitostí
potrebné. Projekt prispeje k skvalitneniu doktorandského vzdelávania, lepšej
spolupráci medzi akademickým a súkromným sektorom a udržaniu talentovaných ľudí
v regióne Viedeň – Bratislava. Realizuje sa od novembra 2020 do decembra 2022.

Kto projekt realizuje?
V projekte CARLiS spája svoje sily päť
partnerov zo Slovenska a Rakúska:
3 univerzity, Slovenská akadémia vied
a SAIA, n. o., ako agentúra podporujúca
internacionalizáciu vysokoškolského
vzdelávania a výskumu. Traja z partnerov
sú tiež členmi siete EURAXESS
(https://euraxess.ec.europa.eu/).

Prečo vedy o živej prírode?
Vedy o živej prírode bezpochyby zaznamenávajú významné úspechy a prinášajú
mnoho inovácií do našich životov. Pre projekt CARLiS bol tento segment zvolený
z dôvodu jeho silného postavenia v regióne Viedne aj Bratislavy a vďaka pomerne
veľkému zastúpeniu tak doktorandských študijných programov na zapojených
akademických inštitúciách, ako aj ﬁriem, ktoré majú výskumný a inovačný komponent.
Neustály a rýchly vedecký pokrok v týchto vedných disciplínach vytvára stále nové
požiadavky na kreatívnych a inovatívnych jednotlivcov. Vedy o živej prírode poskytujú
široké spektrum možností a príležitostí pre mladých výskumníkov a výskumníčky
ako uplatniť nadobudnuté vedomosti a zručnosti získané počas štúdia a výskumnej
prípravy.
To sú všetko pozitívne vstupné predpoklady pre projekt CARLiS. Zámerom však je, aby
skúsenosti získané počas tohto projektu boli následne využiteľné aj pre účely iných
vedných disciplín a postupy replikovateľné aj na iných inštitúciách.

• SAIA, n. o. (koordinátor projektu)
www.saia.sk

• Univerzita vo Viedni (UW)
www.univie.ac.at

Aké sú ciele projektu?
• Slovenská akadémia vied (SAV)
www.sav.sk

Hlavný cieľ
Hlavným cieľom projektu CARLIS, ﬁnancovaného z projektu Interreg V-A Slovenská
republika – Rakúsko a doﬁnancovaného z programu Akcia Rakúsko-Slovensko, je
vytvoriť nástroje a kapacity na špičkových univerzitách a výskumných inštitúciách
v regióne Bratislavy a Viedne. Projekt umožní zapojeným inštitúciám poskytovať
tréning zameraný na prípravu doktorandov na kariérne cesty v neakademických
sektoroch, osobitne najmä v komerčnom sektore, so zameraním na oblasť vied
o živej prírode.
Čiastkové ciele

• Slovenská technická univerzita
v Bratislave (STU)
www.stuba.sk

 Preskúmať celú škálu pracovných príležitostí pre výskumných

pracovníkov v oblasti vied o živej prírode v regióne Bratislavy a Viedne
a porozumieť rozdielom medzi zručnosťami absolventov doktorandského
štúdia a zručnosťami požadovanými zamestnávateľmi v sektore
pôsobiacimi v regióne.
 Vytvoriť a otestovať komplexný tréningový program zameraný na
prípravu doktorandov na neakademické kariérne cesty v oblasti vied
o živej prírode.
 Vytvoriť alebo ďalej rozvíjať kapacity (v oblasti ľudských zdrojov)
potrebné na tvorbu a poskytovanie tréningov zameraných na prípravu
doktorandov na neakademické kariérne cesty v regióne Bratislavy
a Viedne na všetkých zapojených inštitúciách.
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• Univerzita Komenského
v Bratislave (UK)
www.uniba.sk

Téma/Projekt CARLiS
Akým spôsobom sa bude realizovať naplnenie cieľov?
Mapovanie trhu práce a analýza zručností
Projekt odštartujeme aktivitami, ktoré nám umožnia získať detailnú znalosť o situácii na trhu práce a pracovných
príležitostiach v sektore vied o živej prírode v regióne Bratislava-Viedeň a identiﬁkovať medzeru medzi zručnosťami
rozvíjanými počas doktorandského tréningu a zručnosťami požadovanými neakademickými zamestnávateľmi.
Realizované aktivity taktiež napomôžu pri identiﬁkácii a zapojení kľúčových aktérov a zamestnávateľov v projekte.
V projekte uskutočníme kvalitatívny výskum zameraný na zamestnávateľov, doktorandov a ďalšie zainteresované strany. Aktivity
tejto fázy projektu uzavrie workshop, počas ktorého bude na základe výsledkov uskutočnenej analýzy navrhnutý základný
rámec tréningového programu. K procesu tvorby tohto rámca budú prizvaní aj zástupcovia spoločností pôsobiacich
v analyzovanom sektore. Výsledky týchto aktivít budú využité aj na vytvorenie online informačného zdroja
o pracovných príležitostiach v sektore vied o živej prírode, ktorý bude publikovaný na webových stránkach partnerských
inštitúcií v oboch krajinách.

Rozvoj kapacít pre poskytovanie tréningu
V ďalšej etape projektu sa sústredíme na vytvorenie obsahu komplexného tréningového programu reagujúceho na
požiadavky zamestnávateľov v sektore vied o živej prírode. Zameriame sa taktiež na budovanie a rozvoj kapacít na
poskytovanie tohto typu tréningu vo všetkých zapojených inštitúciách. Pracovníci zapojených inštitúcii získajú
skúsenosti a zručnosti, ktoré im umožnia vytvárať podobné tréningové programy zamerané na iné sektory a disciplíny. Projekt
zapojeným pracovníkom ponúkne taktiež príležitosť vytvoriť si sieť kontaktov so zamestnávateľmi v sektore vied o živej prírode
Tvorba obsahu tréningového programu bude prebiehať v štyroch pracovných skupinách pozostávajúcich z pracovníkov zo
všetkých zapojených inštitúcií a zástupcov zamestnávateľov a externých expertov. Každá skupina sa zameria na
jednu zo štyroch oblastí zručností (zručnosti a stratégie pre rozvoj kariéry, zručnosti na transfer poznatkov do praxe,
prenosné zručnosti, zručnosti pre podnikanie) a bude rozvíjať obsah tréningových jednotiek adresujúcich rozdiely
v požadovaných zručnostiach identiﬁkované v úvode projektu.

Pilotná realizácia tréningového programu
Tretia etapa projektu zahŕňa pilotnú realizáciu vypracovaného tréningového programu a jeho rozšírenie o aktivity, ktoré
vytvárajú príležitosti pre sieťovanie a nadviazanie kontaktov medzi doktorandmi a zamestnávateľmi. Pilotné testovanie
bude prebiehať v dvoch fázach. V prvej fáze sa pre doktorandov zo všetkých zapojených inštitúcií zorganizuje spoločná
medzinárodná zimná škola. V druhej fáze zrealizuje každá zo zapojených univerzít a výskumných inštitúcií
pre svojich doktorandov jeden cyklus tréningového programu.

Ďalšie rozširovanie kapacít
Počas celého trvania projektu sa budeme zároveň usilovať vytvárať nástroje a mechanizmy umožňujúce dlhodobú
udržateľnosť výstupov projektu a ich rozšírenie na ďalšie sektory a vedné oblasti. V rámci projektu sa zriadi
cezhraničná online komunita zamestnávateľov a výskumných pracovníkov v oblasti vied o živej prírode. Zároveň
sa zorganizuje spoločné medzinárodné match-makingové stretnutie pre doktorandov, odborníkov v oblasti
kariérneho rozvoja doktorandov a zamestnávateľov.
Vytvorené know-how, ako aj skúsenosti získané pri pilotnej realizácii programu, budú zhrnuté v online príručke „Sprievodca
medzisektorovým kariérovým tréningom pre doktorandov“. Všetci projektoví partneri zorganizujú vo svojich inštitúciách
workshopy zamerané na šírenie výsledkov projektu. V závere projektu bude zorganizovaná záverečná konferencia, ktorej
cieľom je predstaviť výsledky projektu širšej odbornej komunite v rôznych oblastiach výskumu.

Čo bude výsledkom projektu?
 Mapa kariérnych príležitostí a analýza zručností pre neakademické kariérne cesty v oblasti vied o živej prírode

a biotechnológií.

 Komplexný tréningový program zameraný na prípravu doktorandov na neakademické kariérne cesty v súkromnom sektore.

Prínos pre akademickú obec
Študenti doktorandského
štúdia
 Rozvoj zručností.
 Lepšie uplatnenie sa
na trhu práce.

Prínos pre súkromný sektor
Vedecko-pedagogickí
resp. iní odborní pracovníci
 Rozvoj zručností potrebných na prípravu
a poskytovanie efektívnych tréningov.
 Vytvorenie kontaktov so zamestnávateľmi
v sektore vied o živej prírode.
 Výmena skúseností a poznatkov medzi
zapojenými partnermi a expertmi z praxe.

 Participácia na tvorbe tréningových

programov.
 Možnosť participovať na procese
doktorandského vzdelávania.
 Podchytenie kreatívnych
a inovatívnych jedincov.

Vytvorenie cezhraničnej online komunity zamestnávateľov a výskumných pracovníkov v oblasti vied o živej prírode.
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Téma/Projekt CARLiS
„Povedz mi a zabudnem, ukáž mi a zapamätám si, zapoj ma a porozumiem.“

(staré čínske príslovie)

Webstránka projektu:

https://carlis.saia.sk
E-mailový kontakt:

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

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 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
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 15. jún 2021 (mobility v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko,
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a univerzity v Kosove.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Štipendium Martina Filka
Uzávierka: 5. máj 2021
Cieľom grantového programu pre posilnenie analytických kapacít vo verejnej správe je získať absolventov popredných
zahraničných vysokých škôl pre prácu vo verejnej správe. Štipendium je na pokrytie študijných nákladov (školné, životné
náklady, cestovné, náklady na študijné pomôcky a cestovné poistenie) počas maximálne 2 akademických rokov (štyri semestre/
šesť trimestrov), za čo sa štipendista zaviaže odpracovať 3 roky vo verejnej správe. Plánovaný objem finančných prostriedkov
vyčlenených na štipendium na akademický rok 2021/2022 je 170 000 EUR. Počet udelených štipendií bude závisieť od finančnej
náročnosti jednotlivých študijných programov a od výšky ostatných nákladov spojených so štúdiom.
Grantový program v roku 2021 ponúka 16 pozícií na 8 ministerstvách. O štipendium môžu žiadať občania SR, ktorí študujú na
najlepších svetových vysokých školách alebo sú prijatí na toto štúdium, prípadne sa oň uchádzajú. Podmienkou je, aby vysoká
škola bola umiestnená do 200. miesta v rebríčku hodnotenia univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities 2020
alebo do 200. miesta v rebríčku RePEc (Research Papers in Economics).
Bližšie informácie: https://www.minedu.sk/26734-sk/vyzva-v-roku-2021/
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/
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Štipendiá a granty
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
Grantový program Nadácie Tatrabanky pre vysokoškolákov
Uzávierka: 28. jún 2021
Program pre vysokoškolákov podporí vynikajúcich slovenských študentov študujúcich formou denného štúdia na
niektorom stupni vysokej školy, aby rozšírili, obohatili svoje štúdium prostredníctvom doplnkového vzdelávacieho, vedeckého
alebo praktického podujatia v niektorej renomovanej vzdelávacej inštitúcii v zahraničí.
Bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/grant/vzdelanie-pre-vysokoskolakov/

 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. jún 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) či výskum na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva
fínska univerzita.
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship
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Štipendiá a granty
 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou – krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk
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.

 INDONÉZIA
Štipendium indonézskej vlády KNB 2021 na celé štúdium
Uzávierka: 4. máj 2021
Štipendijný program Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) poskytuje štipendium na celé bakalárske (max. 4 roky),
magisterské (max. 2 roky) alebo doktorandské štúdium (max. 3 roky) na 23 indonézskych univerzitách. Pred nástupom na celé
štúdium je možné absolvovať jazykový kurz indonézskeho jazyka a prípravné kurzy v trvaní max. 12 mesiacov. Na získanie
štipendia KNB musia uchádzači splniť všetky administratívne a akademické požiadavky a zaregistrovať sa v online systéme.
Bližšie informácie: http://knb.kemdikbud.go.id/

JAPONSKO
Štipendiá Matsumaeho medzinárodnej nadácie pre postdoktorandov na rok 2022
Uzávierka: 30. jún 2021
Štipendiá Matsumae International Foundation (MIF) na 3- až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku (medzi aprílom 2022
a marcom 2023) sú určené pre vedcov (do 49 rokov v čase podávania prihlášky), ktorí už získali titul PhD., ovládajú anglický
alebo japonský jazyk. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú
v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá
prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium, výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj
akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie. Žiadosť musí byť poslaná poštou z domovskej krajiny uchádzača, nadácia neprijíma
žiadosti poslané faxom alebo e-mailom.
Bližšie informácie: www.mif-japan.org/fellowship/announcement/?hl=en;

 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
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 NEMECKO
Štipendiá 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 na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov

(1 – 6 mesiacov)

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
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/
Medzinárodné stáže v spolkovom parlamente (IPS) v roku 2022
Uzávierka: 31. júl 2021
Nemecký spolkový snem (Bundestag) ponúka 5-mesačný program Internationalen Parlamentsstipendiums des Bundestages
(IPS) v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí (do 30 rokov) s ukončeným vysokoškolským vzdelaním s výbornou
znalosťou nemeckého jazyka. Program je určený mladým absolventom vysokých škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli
dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme v SRN.
Štipendium zahŕňa 500 EUR/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky, bezplatné ubytovanie, náklady
na cestu do/z Berlína.
Bližšie informácie: https://www.bundestag.de/europa_internationales/ips/slowakei-245054
Štipendiá DAAD na štúdium a výskum v oblasti nemeckého jazyka, histórie a kultúry nemeckej menšiny
Uzávierka: 15. júl 2021 on-line na www.funding-guide.de
Cieľom štipendijného programu je podporovať vzdelávanie v oblasti nemeckého jazyka na vysokých školách a akademický
výskum zameraný na tému nemecké menšiny. O štipendiá sa môžu uchádzať absolventi vysokých škôl, doktorandi, mladí
vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia z odborov germanistika, nemecký jazyk, nemecká ﬁlológia ako aj záujemcovia z iných
spoločenských alebo humanitných vied, ktorí sa zaoberajú históriou a kultúrou nemeckej menšiny. Od uchádzačov sa očakáva
dobrá znalosť nemeckého jazyka.
Dĺžka pobytu je v prípade absolventov vysokých škôl, doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 1 až 6 mesiacov,
vysokoškolskí učitelia môžu absolvovať 1- až 3-mesačné pobyty. Výška mesačného štipendia je 861 až 2 150 eur v závislosti od
kategórie uchádzača. Pobyt je možné realizovať na štátnych, resp. štátom uznaných vysokých školách alebo mimouniverzitných
výskumných inštitúciách v Nemecku, a to po dohode s prijímajúcou inštitúciou.
Štipendijné pobyty je možné plánovať od 1. februára 2022.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. máj 2021 (projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
Štipendiá
 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 Medzinárodného výskumného centra pre kultúrne vedy Umeleckej univerzity v Linzi so sídlom vo Viedni
Uzávierka: 4. júl 2021

IFK Internationales Forschungszentrum Kulturwissenschaften der Kunstuniversität Linz in Wien ponúka štipendiá

postdoktorandom na výskumný pobyt v centre. Štipendium je udeľované na jeden semester, maximálna výška štipendia je
2 325 EUR/mesiac. Žiadosti sa podávajú v nemeckom alebo anglickom jazyku.
Bližšie informácie: https://www.ifk.ac.at/calls-detail/ifk_research-fellowship.html

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na štúdium na Moskovskom štátnom inštitúte medzinárodných vzťahov Ministerstva zahraničných
vecí Ruskej federácie v Moskve (MGIMO)
Uzávierka: 27. apríl 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na celé bakalárske štúdium

Štúdium možno absolvovať na fakulte medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických vzťahov,
medzinárodnej politológie, medzinárodného práva, medzinárodného obchodu, aplikovanej ekonomiky a obchodu
alebo medzinárodnej žurnalistiky. Uchádzač o štipendium musí mať záujem o medzinárodné vzťahy, aktívne ovládať
ruský a anglický jazyk, znalosť ďalšieho jazyka je vítaná. Odporučení kandidáti musia absolvovať ma MGIMO
testy z ruštiny a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky. Študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt
(ubytovanie na internáte stojí od 100 do 150 eur).
 štipendium na celé magisterské štúdium

Štúdium možno absolvovať v nasledujúcich odboroch: medzinárodné vzťahy, medzinárodné ekonomické vzťahy,
medzinárodné teritoriálne štúdiá, medzinárodná politológia, medzinárodné právo, medzinárodný obchod,
medzinárodná žurnalistika, financie a bankovníctvo, reklama a vzťahy s verejnosťou, pedagogika, lingvistika,
sociológia a štátny a municipálny manažment. Uchádzač o štipendium musí mať záujem o medzinárodné vzťahy,
aktívne ovládať ruský a anglický jazyk, znalosť ďalšieho jazyka je vítaná. Odporučení kandidáti musia absolvovať na
MGIMO prijímacie skúšky. Študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt (ubytovanie na internáte stojí od 100
do 150 eur).
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 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. jún 2021 (pobyty začínajúce sa v januári 2022)

The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka vynikajúcim študentom z celého sveta štipendiá na 4-ročné
doktorandské štúdium na troch singapurských univerzitách (Nanyang Technological University, National University of Singapore,
Singapore University of Technology and Design).
Bližšie informácie: www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA

 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: 30. jún 2021
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

 USA
Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium na rok 2022/2023
Uzávierka: 30. jún 2021

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

 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
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V skratke
 ESET Science Award
Nadácia ESET vyhlásila tretí ročník súťaže Eset Science Award, ktorej cieľom je oceniť a odprezentovať verejnosti
výnimočných vedcov pôsobiacich na Slovensku. Ocenenie sa udeľuje v 3 kategóriach, a to Výnimočná osobnosť
slovenskej vedy, Výnimočný mladý vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg. Novinkami tohto
ročníka sú vyššia ﬁnančná odmena v hodnote 10 000 EUR pre laureátky a laureátov kategórií Výnimočný mladý
vedec do 35 rokov a Výnimočný vysokoškolský pedagóg a tiež ﬁnančná odmena pre všetkých ﬁnalistov a ﬁnalistky
ocenenia.
Súťaží sa v rámci štyroch vedných oblastí: prírodné vedy, lekárske a farmaceutické vedy, technické a
pôdohospodárske vedy. Záujemcovia sa môžu prihlásiť do 17. mája 2021.
Bližšie informácie: www.esetscienceaward.sk.

 Medzinárodná cena L‘Oréal-UNESCO pre ženy vo vede 2022
Organizácia Spojených národov pre vzdelávanie, vedu a kultúru UNESCO spolu s ﬁrmou L‘Oréal vyhlásili nový ročník
Medzinárodnej ceny L‘Oréal-UNESCO pre ženy vo vede 2022 (L‘Oréal-UNESCO For Women in Science International
Awards), určenej pre vedkyne v oblasti prírodných vied, matematiky a informatiky.
Kandidátky môžu byť nominované vedeckými inštitúciami alebo individuálnymi vedcami, členmi akademických
a vedeckých inštitúcií do 31. mája 2021.
Bližšie informácie: https://www.forwomeninscience.com/challenge/show/26;
http://www.unesco.sk/a/Medzinarodna-cena-L-E2-80-99Oreal-UNESCO-Pre-zeny-vo-vede

 Výzva APVV: SLOVENSKO – TAIWAN 2021
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila výzvu na podporu projektov na roky 2022–2023 medzi
Slovenskom a Taiwanom. Celkový objem ﬁnančných prostriedkov určený na celé obdobie hodnotenia a riešenia
projektov podporených v tejto výzve bude maximálne 110 000 eur. Na riešenie jedného projektu je možné
poskytnúť maximálne 10 000 eur na celú dobu riešenia a maximálne 5 000 eur na kalendárny rok projektu.
Predkladať možno návrhy projektov zo všetkých oblastí vedy a výskumu s maximálnou dobou trvania 24 mesiacov.
Cieľom projektov bilaterálnej spolupráce je nadviazanie novej alebo zintenzívnenie už existujúcej vedeckotechnickej spolupráce. Žiadosti je možné posielať do 2. júna 2021.
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/bilateralne-vyzvy/slovensko-taiwan-2021.html

 Konferencie o vzdelávaní
 3rd PRIDE Annual Conference, výročná konferencia Association for Professionals in Doctoral Education:
„Giving a voice to professionals in doctoral education – how do we communicate and position ourselves?“
5. – 6. máj 2021
Bližšie informácie: https://pride-network.eu/

 INTE 2021 – International Conference on New Horizons in Education 2021
2. – 3. september 2021, Girne (Kyrenia), Severocyperská turecká republika
Bližšie informácie: http://www.int-e.net/

 Virtuálna konferencia a výstava Európskej asociácie pre medzinárodné vzdelávanie (EAIE):
Bolder. Braver. Go
28. september až 1. október 2021
Bližšie informácie: https://www.eaie.org/blog/gothenburg-2021-update.html

 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)
Bližšie informácie: http://www.iaevgconference2020.lv/

 Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility

foster innovation in higher education
4. november 2021, Zürich, Švajčiarsko (konferencia sa mala pôvodne konať 22. apríla 2021)
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/innovation-through-internationalisation-how-internationalcooperation-and-mobility-foster-innovation-in-higher-education/?yearEvent=2021
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