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Téma/Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov

Príležitosti
pre stredoškolákov
a maturantov

 vysokoškolské štúdium v zahraničí a na Slovensku
 uznávanie časti štúdia a dokladov o vzdelaní
 štandardizované vedomostné a jazykové testy
 štipendiá a programy finančnej podpory

Už niekoľko rokov vždy na jeseň prinášame ako tému Bulletinu SAIA príležitosti pre stredoškolákov a maturantov. Aj tento rok sme
pripravili základné informácie o možnostiach štúdia v zahraničí a na Slovensku, ako aj o možnostiach financovania štúdia, teda
o štipendiách, grantoch a iných možnostiach finančnej podpory, o ktoré sa môžu uchádzať stredoškoláci a/alebo absolventi
stredných škôl. Zamerali sme sa najmä na štúdium v krajinách Európskej únie, pripravili sme aj tabuľku s orientačnými nákladmi na
štúdium a pobyt v krajinách únie. Upozorníme aj na webové portály, kde záujemcovia získajú bližšie informácie.
Štúdium v zahraničí, uznávanie časti štúdia a dokladov o vzdelaní
Občania Slovenskej republiky môžu absolvovať časť štúdia, prípadne celé
vysokoškolské štúdium v ľubovoľnej krajine sveta. Samozrejme, po splnení
kritérií, ktoré v danej krajine platia pre prijatie na štúdium. Okrem ukončeného
stredoškolského vzdelania sú to najmä ovládanie vyučovacieho jazyka a splnenie
podmienok na pobyt v danej krajine.
Základné informácie o vysokoškolských systémoch vo vybraných
krajinách, o prijímaní na bakalárske štúdium a webové stránky sú
zverejnené aj na portáli www.saia.sk (Štúdium a výskum v zahraničí).
Pri plánovaní štúdia v zahraničí treba do prípravy zahrnúť aj problematiku
uznávania dokladov o vzdelaní. Môže sa stať, že uznanie bude potrebovať či už
na účely pokračovania v štúdiu (uznanie na akademické účely), alebo výkonu
povolania. Je dobré vopred vedieť, aké podklady budú potrebné, aby ich študent/absolvent získal ešte pred návratom na Slovensko.
Bližšie informácie o uznávaní štúdia a dokladov o vzdelaní poskytuje Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je
súčasťou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: www.minedu.sk (Medzinárodná spolupráca › Uznávanie dokladov
o vzdelaní a odborných kvalifikácií zo zahraničia).
Vysokoškolské štúdium na Slovensku poskytuje 20 verejných, 3 štátne, 10 súkromných a 8 zahraničných vysokých škôl.

Zahraničné vysoké školy poskytujú vysokoškolské vzdelávanie na území SR podľa právnych predpisov štátu ich sídla na základe
udelenia oprávnenia vydaného Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR. Práva a povinnosti študentov nie sú
upravené slovenským zákonom o vysokých školách, ale právnymi predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti získaného dokladu
o vzdelaní s dokladmi o vzdelaní vydávaných v Slovenskej republike (vysokoškolský diplom, vysvedčenie o štátnej skúške,
dodatok k diplomu) sa rozhoduje rovnako, ako v prípade dokladov o vzdelaní získaných štúdiom v zahraničí.
Na Slovensku v súčasnosti pôsobia zahraničné vysoké školy so sídlom v Česku, Francúzsku, Maďarsku a Poľsku.
Slovenské vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované študijné programy, a to v 3 stupňoch:
1. stupeň – bakalársky študijný program, ktorý trvá najmenej 3 roky a najviac 4 roky.
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program, ktorý trvá najmenej 1 a najviac 3 roky

(niektoré študijné programy sa dajú študovať len v spojenom bakalárskom a magisterskom štúdiu, ktoré trvá 5 až 6 rokov).
3. stupeň – doktorandský študijný program, štandardná dĺžka štúdia v dennej forme je najmenej 3 roky a najviac 4 roky,
v externej forme najviac 5 rokov.
Štúdium môže byť v dennej (denná účasť na vzdelávacích činnostiach) a externej (samostatné štúdium a konzultácie
alebo sústredenia) forme štúdia pri využití prezenčnej (učiteľ je v priamom kontakte so študentom), dištančnej (komunikácia
prostredníctvom komunikačných prostriedkov založených na využívaní počítačových sietí) alebo kombinovanej metódy.
Prijímanie na vysoké školy
Podmienky na prijatie stanovuje vysoká škola.
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného
stredného odborného vzdelania. Túto podmienku spĺňajú absolventi strednej školy s vysvedčením o maturitnej skúške.
Uzávierka prihlášok na bakalárske štúdium je spravidla koncom februára a koncom marca. Pri študijných odboroch, na ktoré sa
robia talentové prijímacie skúšky, sú termíny prijímacieho konania skôr a prihlášky vysoké školy prijímajú už od novembra.
Školy môžu od uchádzačov vyberať poplatok za podanie prihlášky.
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SLOVENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 SÚKROMNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

 VEREJNÉ VYSOKÉ ŠKOLY

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií
v Bratislave
www.bisla.sk

Akadémia umení v Banskej Bystrici
www.aku.sk
Ekonomická univerzita v Bratislave
www.euba.sk

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta
v Banskej Štiavnici
www.huaja.org

Katolícka univerzita v Ružomberku
www.ku.sk

Paneurópska vysoká škola v Bratislave
www.paneurouni.com

Prešovská univerzita v Prešove
www.unipo.sk

Vysoká škola bezpečnostného manažérstva
v Košiciach
www.vsbm.sk

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
www.uniag.sk
Slovenská technická univerzita v Bratislave
www.stuba.sk

Vysoká škola ekonómie a manažmentu verejnej správy
v Bratislave
www.vsemvs.sk
Vysoká škola Danubius v Sládkovičove
www.vsdanubius.sk

Technická univerzita v Košiciach
www.tuke.sk

Vysoká škola DTI v Dubnici nad Váhom
www.dti.sk

Technická univerzita vo Zvolene
www.tuzvo.sk
Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne
www.tnuni.sk

Vysoká škola manažmentu v Trenčíne
www.vsm.sk

Trnavská univerzita v Trnave
www.truni.sk

Vysoká škola medzinárodného podnikania ISM Slovakia
v Prešove
www.ismpo.sk

Univerzita J. Selyeho v Komárne
www.ujs.sk

Vysoká škola zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety
v Bratislave
www.vssvalzbety.sk

Univerzita Komenského v Bratislave
www.uniba.sk

Dni otvorených dverí

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
www.ukf.sk

Väčšina vysokých škôl pripravuje pre záujemcov o štúdium
Dni otvorených dverí, na ktorých môžu získať bližšie
informácie o škole, štúdiu, prijímacom konaní, profile
a uplatnení absolventa.

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
www.umb.sk

Informácie o ich konaní sú zverejňované na stránkach
vysokých škôl/fakúlt, na Portáli vysokých škôl
www.portalvs.sk/sk/kalendar alebo na portáli
ZoznamŠkôl www.zoznamskol.eu.

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
www.upjs.sk
Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
www.ucm.sk
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
www.uvlf.sk
Vysoká škola múzických umení v Bratislave
www.vsmu.sk
Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
www.vsvu.sk
Žilinská univerzita v Žiline
www.uniza.sk
 ŠTÁTNE VYSOKÉ ŠKOLY

Prípravné kurzy na prijímacie konanie
Záujemca o štúdium na vysokej škole môže svoje šance na
úspešné zvládnutie prijímacích skúšok zvýšiť absolvovaním
prípravných kurzov. Na Slovensku pôsobí viacero inštitúcií,
ktoré ponúkajú krátkodobé či dlhodobé, intenzívne či
polointenzívne prípravné kurzy na prijímacie skúšky.
Rovnako aj viaceré vysoké školy, či už samé, alebo
v spolupráci s inými organizáciami, ponúkajú prípravné
kurzy. Kurzy môžu byť zamerané na jazyk alebo rôzne
profilové predmety.
Informácie na internete

Akadémia ozbrojených síl generála M. R. Štefánika
v Liptovskom Mikuláši
www.aos.sk
Akadémia Policajného zboru v Bratislave
www.akademiapz.sk
Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave
www.szu.sk

Ako na vysokú školu (Centrum vedecko-technických
informácií SR)
– www.cvtisr.sk (Informácie o školstve > Školstvo >
Vysoké školstvo)
Sprievodca výberom vysokej školy (Portál vysokých
škôl)
– www.PortalVS.sk
Štúdium na vysokých školách
– http://vysokeskoly.sk
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Štúdium v Európskej únii
Všetky členské štáty EÚ v rámci vytvárania Európskeho vysokoškolského priestoru
(tzv. bolonský proces) zaviedli trojstupňový systém vzdelávania (bakalárske,
magisterské a doktorandské štúdium). Bakalárske štúdium trvá spravidla
3 až 4 roky.
 Občania EÚ majú právo študovať na ľubovoľnej vysokej škole v ktoromkoľvek
členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci, ak splnia
podmienky vyžadované od uchádzačov o štúdium.
 Jednou z podmienok prijatia na univerzitu môže byť znalosť jazyka hostiteľskej
krajiny, a preto od uchádzača môžu v niektorých krajinách žiadať absolvovanie
jazykového testu.
Informáciám o štúdiu v krajinách EÚ je venovaných veľa rôznych portálov. Všeobecným je portál, spravovaný Európskou komisiou
https://ec.europa.eu/education/study-in-europe.
Všetky členské krajiny majú portály typu Štúdium v.../Study in..., na ktorých záujemcovia nájdu informácie o krajine, dôvodoch,
prečo študovať práve v nej, o školskom systéme, o študijných príležitostiach, o prihlasovaní sa na štúdium, o štipendiách, grantoch
či pôžičkách, o podmienkach pobytu, nákladoch na štúdium a pobyt...
Belgicko
www.studyinbelgium.be
www.studyinflanders.be
Bulharsko
www.neaa.government.bg
Cyprus
www.highereducation.ac.cy
Česko
www.studyin.cz
Dánsko
www.studyindenmark.dk
Estónsko
www.studyinestonia.ee
Fínsko
www.studyinfinland.fi
Francúzsko
www.campusfrance.org
Grécko
www.studyingreece.edu.gr
Holandsko
www.studyinholland.nl
Chorvátsko
www.studyincroatia.hr
Írsko
www.educationinireland.com
Litva
www.studyin.lt

Lotyšsko
www.studyinlatvia.eu
Luxembursko
https://cedies.public.lu
Maďarsko
www.studyinhungary.hu
Malta
www.ncfhe.gov.mt
Nemecko
www.study-in-germany.de
Poľsko
http://go-poland.pl
Portugalsko
www.study-research.pt
Rakúsko
www.studyinaustria.at
Rumunsko
www.studyinromania.gov.ro
Slovinsko
http://studyinslovenia.si
Španielsko
www.sepie.es
Švédsko
www.studyinsweden.se

Portály typu study in... v krajinách,
o štúdium v ktorých sa študenti
v SAIA najviac zaujímajú:
Austrália
www.studyinaustralia.gov.au
Kanada

www.educanada.ca

Rusko

https://future-in-russia.com

Veľká Británia
a Severné Írsko
https://study-uk.britishcouncil.org

USA
www.educationusa.info

Taliansko
https://studyinitaly.esteri.it

Koľko stojí štúdium v EÚ?
V nasledujúcej tabuľke sú ORIENTAČNÉ sumy školného či povinných poplatkov, ako aj PRIEMERNÉ mesačné životné
náklady v jednotlivých krajinách Európskej únie (uvádzame ich v eurách, aj keď sa v niektorých krajinách neplatí eurom).
Vo všeobecnosti platí, že vo väčších mestách sú životné náklady vyššie. Ich výška je však rôzna aj podľa typu ubytovania
(internát, privát) a môže sa pohybovať od 50 do 400 EUR/mesiac, spôsobu stravovania, typu dopravy, životného štýlu (voľnočasové
aktivity).
Bezplatné štúdium spravidla platí pre verejné/štátne vysoké školy/univerzity a študijné programy vyučované v úradnom jazyku
danej krajiny. Na súkromných školách sa zväčša platí školné. Školné sa môže platiť aj za programy vyučované v inom ako úradnom
jazyku danej krajiny. Výška školného je v niektorých krajinách rôzna podľa stupňa štúdia, študijného programu
a prestíže školy. Niektoré krajiny stanovujú alebo odporúčajú rámce školného (spravidla jeho minimálnu a maximálnu výšku),
v niektorých krajinách školné uhrádza štát, pričom umožňujú aj štúdium tzv. samoplatcov (v prípadoch, ak uchádzač spĺňa kritériá
na prijatie, škola má kapacitu na jeho prijatie, ale naplnila už kvótu štátom ﬁnancovaných študentov).
Ak sa chcete dopracovať k bližšej sume, musíte si najprv odpovedať na niekoľko otázok: čo chcete študovať (študijný program),
v akom jazyku a kde (štát, mesto, škola).
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Krajina

Školné a/alebo povinné poplatky
(bakalárske štúdium pre občanov EÚ)

(dĺžka bakalárskeho
štúdia)

Priemerné životné
náklady/mesiac
(EUR)

Belgicko
(3 roky)

Flámsko: 890 EUR/rok (za niektoré programy môže byť školné vyššie)
Valónsko: maximálne 835 EUR/rok

Bulharsko
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné (v bulharčine); pre samoplatcov je školné 2 900 až 8 000 EUR/rok

Cyprus
(4 roky)

na štátnych školách je štúdium bezplatné; na súkromných školách je školné okolo
8 000 EUR/rok

500 až 750

Česko
(3 až 4 roky)

na verejných a štátnych školách je štúdium bezplatné (v češtine), v iných jazykoch
od 0 do 20 000 EUR/rok
na súkromných školách sa platí školné (výšku určujú jednotlivé školy)

315 až 800

Dánsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné

Estónsko
(3 roky)

štúdium v estónčine je bezplatné; 1 660 až 7 500 EUR/rok (štúdium v angličtine)

Fínsko
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné; platí sa poplatok miestnej únii študentov 80 až 100 EUR

Francúzsko
(3 roky)

na verejných vysokých školách sa neplatí školné, iba registračný poplatok (170 EUR/rok)
na súkromných školách sa školné pohybuje od 1 500 do 15 000 EUR/rok

900 až 1 100

Grécko
(4 roky)

na verejných školách sa neplatí školné
(všetky vysoké školy sú verejné)

550

Holandsko
(3 až 4 roky)

od 2 087 EUR/rok (študenti 1. ročníka platia polovicu)

Chorvátsko
(3 roky)

prvý rok štúdia je bezplatný;
ďalšie roky 800 až 3 600 EUR/rok

400 až 700

Írsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné (za študentov, ktorí spĺňajú kritériá, ho uhrádza HEA (Higher
Education Authority)

580 až 1 000

Litva
(4 roky)

1 300 až 5 500 EUR/rok

Lotyšsko
(3 až 4 roky)

2 000 až 15 000 EUR/rok

Luxembursko
(3 roky)

200 až 400 EUR/semester

Maďarsko
(3 až 4 roky)

1 000 až 3 000 EUR/rok (vybraným študentom s výbornými študijnými výsledkami môže
financovať školné maďarská vláda)

Malta
(3 až 4 roky)

štúdium je bezplatné

Nemecko
(3 roky)

na štátnych školách je bezplatné štúdium, platí sa však semestrálny príspevok
(cca. 250 EUR);
na súkromných školách je školné od 2 000 do 20 000 EUR/rok

850

Poľsko
(3 až 3,5 roka)

na verejných vysokých školách je štúdium bezplatné (štúdium v poľštine);
za štúdium v inom jazyku a na neverejných školách sa platí od 2 000 do 6 000 EUR/rok
(MBA programy od 8 000 do 12 000 EUR/rok)

350 až 550

Portugalsko
(3 až 4 roky)

školné na štátnych vysokých školách je od 550 do 2 500 EUR/rok;
na súkromných školách je vyššie (v priemere 7 000 EUR/rok)

500 až 800

Rakúsko
(3 až 4 roky)

školné sa platí v prípade prekročenia štandardnej dĺžky štúdia (363,36 EUR/semester)

Rumunsko
(3 roky)

2 000 až 5 000 EUR

Slovinsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné

Španielsko
(4 roky)

platí sa školné, jeho výšku stanovujú regionálne vlády a rámec centrálna vláda na
princípe tzv. platby za kredit (od 12,50 do 30 EUR; 1 rok = 60 kreditov).
Školné na súkromných školách je od 5 000 do 18 000 EUR/rok (na obchodných školách
môže byť vyššie, do 28 000 EUR).

Švédsko
(3 roky)

štúdium je bezplatné

Taliansko
(3 roky)

platí sa školné; na verejných školách od 0 do 5 000 EUR/rok,
na súkromných od 3 000 do 35 000 EUR/rok

850 až 930
460 až 530

450 až 750
400 až 950
700 až 900

800 až 1 100

350 až 800
450 až 700
800 až 1 500
500
620

950
600
550 až 700

900 až 1 100

815
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700 až 1 000 (v Ríme
a Miláne do 1 450)

Téma/Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
ŠTIPENDIÁ A PROGRAMY FINANČNEJ PODPORY
SAIA poskytuje poradenstvo o možnostiach štúdia najmä v zahraničí, ako aj informácie o možnostiach financovania takéhoto štúdia.
Pripravili sme prehľad pravidelne sa opakujúcich štipendijných príležitostí pre stredoškolákov na štúdium počas stredoškolského
štúdia a na vysokoškolské štúdium (bakalársky stupeň). Treba zdôrazniť, že štipendijných príležitostí pre stredoškolákov nie
je veľa, pričom žiadne štipendium nepokrýva úplné náklady spojené so študijným pobytom.
Zamerali sme sa najmä na štipendiá na štúdium v zahraničí (či už na podporu absolvovania celého štúdia, alebo len študijného
pobytu). Okrem nich existujú aj štipendiá ako finančná podpora nadaných a talentovaných stredoškolákov pochádzajúcich
z rodín zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo z rodín, ktoré sa ocitli v núdzi, ktoré možno v niektorých prípadoch využiť
aj na absolvovanie štúdia v zahraničí. Pri niektorých ponukách uvádzame „uzávierka je spravidla“. Môže sa stať, že v aktuálnom
kalendárnom roku nebudú vyhlásené, prípadne termín uzávierky môže byť posunutý (aj o niekoľko mesiacov).
 RÔZNE KRAJINY
 Program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu – Erasmus+
Bližšie informácie: www.erasmusplus.sk
Program poskytuje granty na široké spektrum akcií a aktivít v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy. Dáva príležitosť študentom
a žiakom odbornej prípravy stráviť určité obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky, zručnosti a zamestnateľnosť.
Finančný príspevok z programu Erasmus+ môžu získať výlučne organizácie/inštitúcie.
 Štipendiá na školy United World College (UWC)
Bližšie informácie: www.uwc.sk
Štipendiá sú určené pre študentov 2. a 3. ročníka gymnázií na 2-ročné štúdium na medzinárodných školách siete UWC,
ktorých učebné osnovy vychádzajú z medzinárodného projektu International Baccalaureate. Pôsobia v USA, Kanade, Taliansku,
Nemecku, Nórsku, Indii, Kostarike, Singapure či Hongkongu. Štipendiá administruje Slovenská národná kancelária UWC.
Uzávierka je spravidla v januári.
 Stredoškoláci do sveta (Grantový program Nadácie Tatra banky)
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/granty-vzdelanie/
Granty sú určené pre študentov 2., 3., 4. a 5. ročníka gymnázia alebo strednej školy s maturitou, ktorí dosiahli za posledný
ukončený ročník štúdia študijný priemer do 1,4. Granty sú určené na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými
zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov,
jazykovými kurzami...) alebo so štúdiom na škole obdobného typu na pol alebo celý školský rok. Uzávierka je spravidla v marci.
 Čiastkové štipendiá AFS
Bližšie informácie: https://slovakia.afs.org/stipendia/
Spoločnosť AFS (American Field Service) ponúka čiastkové štipendiá na ročné, polročné a 3-mesačné študijné pobyty v rôznych
krajinách (ponuka je každý rok iná).
 Štipendium Krídla
Bližšie informácie: www.provida.sk/sk/stipendium-kridla
Štipendium podporuje mladých spoločensky sa angažujúcich talentovaných študentov, ktorí boli prijatí na akúkoľvek zahraničnú
univerzitu. Podporuje študentov, ktorí majú schopnosť a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských
problémov a chcú sa angažovať vo svojom odbore v prospech lepšej spoločnosti. Uzávierka je 30. septembra 2021.
 AUSTRÁLIA – Destination Australia
Bližšie informácie: https://www.education.gov.au/destination-australia
Štipendijný program austrálskej vlády ponúka finančnú podporu 15 000 AUD/rok pre študentov na inštitúciách terciárneho
vzdelávania v tzv. regionálnej Austrálii (www.nationalmap.gov.au) na štúdium bakalárskych a nadstavbových programov.
Štipendium administruje terciárna vzdelávacia inštitúcia, na ktorú je uchádzač o štipendium prijatý.
 FRANCÚZSKO – kofinancované štipendiá
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia-francuzskej-vlada/
Štipendium na ročný študijný pobyt v rámci bakalárskeho stupňa je určené študentom, ktorým finančná situácia umožňuje
spolupodieľanie sa na financovaní študijného pobytu. Uchádzač získa štatút štipendistu a nárok na zdravotné poistenie,
oslobodenie od zápisného a štipendium, na výške ktorého sa finančne spolupodieľa. Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári.
 JAPONSKO – Program japonskej vlády Monbukagakusho – Štipendium na celé vysokoškolské štúdium (5-ročné)
Štipendiá sú určené študentom strednej školy v maturitnom ročníku a absolventom strednej školy, ktorí ovládajú japonský alebo
anglický jazyk, sú ochotní sa učiť japončinu a študovať v nej. Uzávierka je spravidla v máji on-line na www.granty.saia.sk.
 MAĎARSKO – Štipendium na celé bakalárske štúdium
Bližšie informácie: http://tka.hu
Štipendium je podmienené prijatím na štúdium na univerzite, kde sa nevyžaduje školné. Podmienkou je plynulá znalosť
maďarčiny. Štipendiá administruje Verejná nadácia Tempus, uzávierka je spravidla v januári/februári on-line
na www.scholarship.hu.
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Téma/Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendium na celé bakalárske štúdium (3 − 4 roky)
Štipendium je určené maturantom a absolventom strednej školy s maturitou s výbornými študijnými výsledkami na bakalárske
štúdium všetkých odborov, okrem odborov z oblasti kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy. Uchádzač musí ovládať ruský jazyk.
Uzávierka je 31. októbra 2021 on-line na www.granty.saia.sk.
Štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy
a technológie a základné lekárstvo
Štipendium je určené maturantom a absolventom strednej školy s maturitou s výbornými študijnými výsledkami. Uchádzač musí
ovládať ruský jazyk (niektoré školy umožňujú ročnú jazykovú prípravu).
Uzávierka je 31. októbra 2021 on-line na www.granty.saia.sk
Štipendium na bakalárske štúdium na MGIMO (Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov)
Štipendium je určené študentom VŠ, maturantom a absolventom strednej školy s maturitou so záujmom o medzinárodné vzťahy,
ktorí aktívne ovládajú ruský a minimálne jeden ďalší svetový jazyk.
Uzávierka je 5. apríla 2022 on-line na www.granty.saia.sk.
 TAIWAN
Bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk
Taiwanský štipendijný program – štipendium na bakalárske štúdium (maximálne 4 roky; v anglickom alebo v čínskom
jazyku)
Štipendium je určené absolventom stredných škôl s maturitou. Od záujemcov o štúdium v angličtine sa vyžaduje doklad
o znalosti jazyka (TOEFL alebo iný certifikát), od záujemcov o štúdium v čínskom jazyku sa vyžaduje certifikát TOCFL
(Test z čínštiny ako cudzieho jazyka).
Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
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. Uchádzač musí mať viac ako 18 rokov a maturitu.
Uzávierka je spravidla v marci v Taipejskej reprezentačnej kancelárii v Bratislave.
 THAJSKO – Global Connect Scholarship
Bližšie informácie: https://www.regents.ac.th/1485/scholarship-programmes/global-connect-scholarships
Štipendium umožňuje štúdium na medzinárodnej Regent´s School v Bangkoku v dvojročnom programe International
Baccalaurete (IB), ktorý je určený uchádzačom vo veku 16 až 17 rokov, a štvorročnom programe International Certiﬁcate of
Secondary Education (IGCSE), ktorý je určený uchádzačom vo veku 14 až 15 rokov. V závislosti od študijných výsledkov
a všeobecného postoja študenta sa štipendium môže pohybovať od 30 do 100 percent školného.
 TURECKO – Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) na celé bakalárske štúdium
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr
Štipendiá sú určené pre uchádzačov do 21 rokov na celé bakalárske štúdium pre všetky študijné odbory. Uzávierka je spravidla
vo februári.
 USA, VEĽKÁ BRITÁNIA – Štipendiá na školský rok
Bližšie informácie: https://www.leaf.sk/stipendia-na-skolsky-rok/
Pod názvom Secondary School Scholarship Program spravuje organizácia LEAF štipendiá na jeden alebo dva školské roky na
prestížnych súkromných stredných školách v USA alebo Veľkej Británii. Sprostredkovateľmi týchto štipendií sú organizácie
ASSIST (pre USA) a HMC (pre Veľkú Britániu). Uzávierka: spravidla v novembri.
 USA
Štipendijný program FLEX
Bližšie informácie: http://discoverflex.org; https://slovakia.americancouncils.org/
Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý administruje American Councils
for International Education. Je určený študentom 1. a 2. ročníka stredných škôl alebo 5. a 6. ročníka 8-ročných gymnázií.
Uzávierka je 15. októbra 2021 (on-line na https://ais.americancouncils.org/flex).
Letné kurzy Benjamina Franklina
Bližšie informácie: https://sk.usembassy.gov/education-culture/academic-exchange-programs/ben-franklin-tfsi/
Program Benjamin Franklin Summer Institute umožňuje stredoškolským študentom (vo veku 16 až 18 rokov) štvortýždňový
pobyt v USA. Kurzy sú zamerané na riešenie globálnych problémov, ktorým čelí európska a americká mládež. Uzávierka spravidla
v januári/februári.
Vysokoškolák s trvalým pobytom na Slovensku, aj študujúci v zahraničí,
môže získať pôžičku od Fondu na podporu vzdelávania
https://www.fnpv.sk/chcem-pozicku-student.
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Štipendiá a programy finančnej podpory na Slovensku

Okrem štipendií na štúdium v zahraničí existujú aj rôzne štipendiá a programy finančnej podpory, ktoré môžu získať študenti
na Slovensku. Niektoré štipendiá/finančná podpora nemusia byť ponúkané každý rok.
 Sociálne a motivačné štipendiá pre stredoškolákov
Bližšie informácie: www.cvtisr.sk
Ich výška závisí od priemerného prospechu v predchádzajúcom polroku vyučovania a od výšky životného minima. Sociálne
štipendium je určené žiakom denného štúdia strednej školy, ktorí spĺňajú stanovené podmienky; motivačné štipendium je
určené žiakom študijných odborov a učebných odborov s nedostatočným počtom absolventov pre potreby trhu práce.
 Sociálne a motivačné štipendiá pre vysokoškolákov
Bližšie informácie: www.minedu.sk/granty-a-stipendia/
Študent verejnej, súkromnej alebo štátnej vysokej školy, ktorý študuje v dennej forme štúdia v študijnom programe prvého
stupňa alebo v študijných programoch spojeného prvého a druhého stupňa môže požiadať o sociálne štipendium kedykoľvek
počas akademického roka, ak naň vznikne nárok. Motivačné štipendium priznáva vysoká škola za vynikajúce plnenie
študijných povinností, dosiahnutie vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, výskumu, vývoja, umeleckej alebo športovej činnosti.
Študentom vo vybraných odboroch môže vysoká škola priznať aj motivačné štipendium nad rámec základného motivačného
štipendia. O priznanie motivačného štipendia sa obvykle nežiada a vysoká škola ho priznáva automaticky.
 A Level štipendiá Cambridge International School Bratislava
Bližšie informácie: www.cambridgeschool.eu/sk/studium-na-cambridge/a-level-stipendium/
Dvojročné štipendium na ukončenie strednej školy s medzinárodne uznávaným A Level certifikátom je určené stredoškolákom
s výbornou znalosťou anglického jazyka vo veku 16 až 17 rokov s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktorých rodičia by si inak
nemohli dovoliť zaplatiť školné. Štipendium predstavuje zľavu vo výške 25 %, 50 %, 75 %, a vo výnimočných prípadoch 100 %
zo školného. Uzávierka je spravidla v máji.
 Štipendijný program U.S. Steel Košice
Bližšie informácie: www.usske.sk/sk/komunita/stipendijny-program
Program podporuje talentované deti z detských domovov, neúplných rodín a sociálne znevýhodnených podmienok na
východnom Slovensku v štúdiu na vysokej škole technického alebo príbuzného odboru. Uzávierka je spravidla v auguste.
 Grantový program AXA Talent
Bližšie informácie: www.nadaciapontis.sk/grantovy-program-axa-talent-1
Grantový program podporuje mladé talenty zo stredných a vysokých škôl vo veku od 15 do 26 rokov.
 Program iNOVEum
Bližšie informácie: https://inoveum.sk/
iNOVEum je program podpory podnikania stredoškolákov od spoločnosti Embraco. Stredoškolákom pomáha rozbehnúť
podnikateľský nápad.
 Grantový program Talenty Novej Európy
Bližšie informácie: www.tne.sk
Program je určený výnimočným mladým športovcom, umelcom a vedcom, ktorí navštevujú základnú, strednú alebo vysokú
školu. Uzávierka je spravidla v januári/februári.
 Štipendijný fond Andreja Hanzlíka
Bližšie informácie: https://www.banskabystrica.sk/agendy/ziadost-o-stipendium-z-fondu-a-hanzlika/
Fond podporuje študentov stredných a vysokých škôl s trvalým pobytom v Banskej Bystrici, ktorých priemerný prospech
v predchádzajúcich dvoch rokoch bol 2,0 a spoločne posudzované príjmy v rodine žiadateľa nepresahujú 1,5-násobok súm,
stanovených v zákone o životnom minime. Uzávierka je spravidla v septembri.
Štipendiá pre talentovaných domácich a zahraničných študentov
Od roku 2022 by mali byť v rámci implementácie Plánu obnovy poskytované štipendiá pre talentovaných študentov, aby
študovali na Slovensku. Získať by ich mali najväčšie talenty spomedzi slovenských maturantov a nadpriemerní študenti, ktorí sú
zo sociálne znevýhodneného prostredia alebo patria do špeciﬁckých znevýhodnených skupín (napr. siroty, deti v centrách pre
deti a rodiny).
V prípade talentov zo Slovenska majú byť štipendiá dostupné pre približne 2 % najlepších maturantov podľa výsledkov
z externej časti maturitnej skúšky zo slovenského jazyka, z jazyka národnostnej menšiny alebo z jazykovej skúšky na úrovni
B2. V prípade maturantov z matematiky a maturantov z cudzieho jazyka bude štipendium určené pre najlepších 10 až 20 %.
Štipendium budú môcť získať aj študenti, ktorí sa veľmi dobre umiestnili v predmetových olympiádach a súťažiach na
celoslovenskej úrovni.
Zdroj: https://www.planobnovy.sk/site/assets/ﬁles/1058/komponent_10_lakanie_a_udrzanie_talentov_1.pdf
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ŠTANDARDIZOVANÉ VEDOMOSTNÉ A JAZYKOVÉ SKÚŠKY A TESTY
Záujemcovia o študijné pobyty v zahraničí (ale aj o štúdium na Slovensku) musia často dokladovať svoje vedomosti
a jazykové znalosti certifikátmi zo skúšok alebo testov.
Tieto testy slúžia na meranie a hodnotenie jazykových schopností a vedomostí ľudí pochádzajúcich z rôznych krajín s rozdielnymi
školskými systémami. Pri viacerých testoch si treba uvedomiť, že sa nekonajú kedykoľvek. Niektoré majú iba niekoľko
termínov do roka, na niektoré sa treba prihlásiť v dostatočnom časovom predstihu a počítať treba aj s tým, že výsledky testovaný
dostane až niekoľko týždňov po teste. Bližšie informácie o testoch, ich štruktúre, termínoch konania, prihlasovaní a spôsobe platby
sú zverejňované na webových stránkach uvedených pri jednotlivých testoch. Niektoré testy sa dajú robiť aj na Slovensku.
Podrobnejšie informácie sú zverejnené aj na www.saia.sk v sekcii Štúdium a výskum v zahraničí > Štandardizované jazykové
a vedomostné testy.
Vybrané štandardizované vedomostné testy (NPS, ACT, SAT)
NPS (Národné porovnávacie skúšky na VŠ; www.scio.sk/nps/) nahrádzajú alebo dopĺňajú prijímacie skúšky na desiatkach
vysokých škôl v Česku a na Slovensku. Skúška sa koná 6-krát za rok.
ACT (American College Testing Program; www.act.org) sa využíva pri prijímaní na bakalárske štúdium na vysoké školy v USA.
Hodnotí sa angličtina, matematika, čítanie a analytické myslenie.
SAT (Scholastic Aptitude Test; https://sat.collegeboard.org/home) ako variant ACT sa taktiež využíva pri prijímaní na
bakalárske štúdium. SAT – Reasoning Test meria verbálne a matematické schopnosti; SAT – Subject Test meria vedomosti
z konkrétneho predmetu a cudzieho jazyka.
Bližšie informácie o ďalších testoch, ktoré vyžadujú americké vysoké školy:
www.fulbright.sk/studium-v-usa/standardizovane-testy
Vybrané štandardizované jazykové testy a skúšky
Jednou zo základných podmienok prijatia na vysokoškolské štúdium je ovládanie vyučovacieho jazyka.
Niektoré vysokoškolské inštitúcie majú vlastné jazykové testy, väčšinou však akceptujú certifikáty o úspešnom absolvovaní
štandardizovaného jazykového testu alebo skúšky. Spravidla stanovujú úroveň, ktorú musí uchádzač dosiahnuť, alebo počet bodov,
ktoré musí uchádzač získať. Pripravili sme prehľad najznámejších a najčastejšie vyžadovaných testov. Na webových stránkach pri
nich uvedených sú zverejnené podrobnejšie informácie (štruktúra testu, termíny testovania, poplatky za testovanie...).
Keďže v mnohých krajinách je možné študovať programy v anglickom jazyku, najznámejšie a najrozšírenejšie sú testy
z anglického jazyka. Najčastejšie sa od uchádzačov o bakalárske štúdium vyžaduje TOEFL (Test of English as a Foreign
Language/Test z angličtiny ako cudzieho jazyka; www.ets.org/toefl). Spravidla si školy stanovujú počet bodov, ktoré musí
študent dosiahnuť, aby bol prijatý na štúdium. Ďalšími skúškami sú Cambridgeské skúšky zo všeobecnej angličtiny
(Cambridge exams in English for Speakers of Other Languages – ESOL; www.cambridgeenglish.org/). Najvyšším stupňom
je CPE (Certificate of Proficiency in English), FCE (First Certificate in English) akceptujú aj niektoré fakulty slovenských univerzít
ako náhradu prijímacej skúšky z anglického jazyka a CAE (Certificate in Advanced English) je jedným z predpokladov pri zápise na
väčšinu britských univerzít. IELTS (International English Language Testing System – www.ielts.org) vyžadujú mnohé univerzity
a vzdelávacie inštitúcie vo Veľkej Británii, Austrálii, Kanade a na Novom Zélande.
Od uchádzačov o štúdium vo Francúzsku sa najčastejšie vyžadujú testy z francúzskeho jazyka – DELF (Diplôme d‘études de
langue française), DALF (Diplôme approfondi de langue française) a TCF (Test de Connaissance du français) – www.ciep.fr,
https://institutfrancais.sk
Znalosť nemeckého jazyka na úrovni oprávňujúcej na štúdium na vysokej škole v Nemecku sa najčastejšie dokladuje
testami TestDaF (Test Deutsch als Fremdsprache – www.testdaf.de) a Großes Deutsches Sprachdiplom (GDS
– www.goethe.de). Rakúsky jazykový diplom z nemeckého jazyka (Österreichisches Sprachdiplom – www.osd.at)
akceptujú ako doklad o ovládaní nemeckého jazyka niektoré vysoké školy v Rakúsku, Nemecku, Švajčiarsku a Taliansku (Južné
Tirolsko).
Od záujemcov o štúdium v Taliansku sa vyžaduje stupeň Livello Due/B2 testu C.I.L.S. (Certificazione di Italiano come Lingua
Straniera/Osvedčenie o znalosti talianskeho jazyka ako cudzieho jazyka – http://cils.unistrasi.it, www.iicbratislava.esteri.it).
V Španielsku a v španielsky hovoriacich krajinách sa vyžaduje úroveň C2 testu DELE (Diplomas de Español como Lengua
Extranjera/Diplomy zo španielčiny ako cudzieho jazyka – http://diplomas.cervantes.es) alebo SIELE (Servicio Internacional de
Evaluación de la Lengua Española/Medzinárodná služba hodnotenia španielskeho jazyka – https://siele.org/), ktorý je uznávaný
aj v latinskoamerických krajinách.
V Rusku sa akceptuje pri zápise na vysoké školy Certifikát TRKI-1 (stredná úroveň) testu TRKI (Testirovanie po russkomu jazyku
kak inostrannomu/Тестирование пo русскому языкy как иностранномy; používa sa aj skratka TORFL – Test of Russian as
a Foreign Language – www.rcvkba.sk, www.philol.msu.ru/~testcenter/, www.rudn.ru/fpkp/programs).
Uchádzačom, ktorí chcú na taiwanských vysokých školách študovať programy v čínštine, ako aj uchádzačom o štipendiá taiwanskej
vlády (na štúdium v čínštine) sa odporúča TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language/Taiwanský štandardizovaný test čínštiny
ako cudzieho jazyka – www.tw.org/tocfl/).
Na Slovensku pôsobia viaceré jazykové školy a agentúry, ktoré ponúkajú prípravné kurzy na jazykové skúšky
a testy či už na Slovensku alebo v zahraničí.
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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: 31. október 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: 31. október 2021 (mobility v rámci sietí) a 30. november 2021 (mimosieťové, tzv. freemover mobility)
on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko,
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a univerzity v Kosove.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Štipendium Krídla – podpora študentov na zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 30. september 2021
Organizácia PROVIDA ponúka štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára Krídla talentovaným študentom, ktorí
boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít. Cieľom štipendia je podporiť študentov, ktorí majú schopnosť
a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa angažovať vo svojom odbore v prospech
lepšej spoločnosti.
Bližšie informácie: http://provida.sk/sk/stipendium-kridla
Štipendiá UniCredit Foundation
Uzávierka: 15. november 2021

UniCredit Foundation ponúka mladým absolventom ekonómie, bankovníctva a financií na absolvovanie doktorandských kurzov
na akejkoľvek univerzite sveta v akademickom roku 2022/2023 štipendium Criveli Europe a štipendium Marca Fanna (Marco
Fanno Scholarship).
Bližšie informácie: www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2020/crivelli-scholarships-ed-20-.html;
https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2020/fanno-scholarships-ed--2021.html
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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Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendium EMBO na krátkodobý výskumný pobyt
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
Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2022 (prihlasovanie sa začne v októbri 2021)

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom
projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul,
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich).

Bližšie informácie: https://brancoweissfellowship.org/

 ČESKO
Nadácia pre rozvoj vzdelávania – štipendiá pre slovenských študentov 1. ročníka českej VŠ
Uzávierka: 25. september 2021
Štipendijný program Ľahší rozbeh podporuje slovenských študentov prijatých do 1. ročníka na českej VŠ jednorazovým
finančným grantom. Do konca októbra bude každý uchádzač e-mailom informovaný, či postúpil do 2. kola (osobný pohovor
v Prahe alebo v Brne).
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2021 a 30. november 2021 (literárny rezidenčný program)
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

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

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

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/
 Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyty je určený

spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom. Pobyty
sú 6-týždňové alebo 3-mesačné.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 ČÍNA – HONGKONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: 1. december 2021
Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong,
Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Education University of Hong
Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology a The University of Hong
Kong.
Bližšie informácie: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html; https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html
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 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2021
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre absolventov magisterského štúdia v odbore politické vedy, právo a medzinárodné vzťahy na výskum
vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Uchádzať sa môžu aj študenti, ktorým ešte nebol udelený magisterský titul,
ale majú splnené všetky podmienky pre jeho udelenie. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené záujemcom do 28
rokov, ktorí majú výbornú znalosť anglického jazyka.
Bližšie informácie: https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-theresearch-assistant-programme-a

 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. október 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

 FRANCÚZSKO
Nadácia Camargo – Core Program na roky 2022 a 2023
Uzávierka: 1. október 2021

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

frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov a vedcov
v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 6-, 8- alebo 11-týždňový pobyt.
Na jeseň 2022 je v ponuke 8-týždňový pobyt od 8. septembra do 3. novembra, na jar 2023 6-týždňový pobyt od 15. februára
do 29. marca, 8- týždňový od 15. februára do 12. apríla a 11-týždňový od 15. februára do 3. mája.

Bližšie informácie: https://camargofoundation.org/programs/camargo-core-program/
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 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. V súčasnosti z dôvodu pandemickej situácie ITEC ponúka iba e-kurzy.

 IZRAEL
Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre profesorov
Uzávierka: do 31. decembra 2021
Vynikajúci profesori z vysokých škôl alebo výskumných ústavov sa môžu v rámci Visiting Professors Program uchádzať
o 2- až 12-mesačný pobyt na Weizmanovom vedeckom inštitúte (Weizmann Institute of Science). Pobyt sa uskutoční medzi
1. októbrom 2022 a 30. septembrom 2023.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

 ÍRSKO
Štipendium írskej vlády na postgraduálne štúdium
Uzávierka: 21. október 2021
Írska vláda poskytuje v rámci programu The Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme štipendiá na riadne
(celé) štúdium 2. alebo 3. stupňa (v dĺžke 12 až 48 mesiacov) na írskych vysokých školách a výskumných inštitúciách (zoznam
oprávnených škôl a výskumných inštitúcií je zverejnený na: http://research.ie/funding/eligible-higher-education-institutions-andresearch-performing-organisations/). Program je otvorený pre všetky odbory.
Bližšie informácie: http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate

 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 23. január 2022 (podmienky budú zverejnené v novembri 2021)
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa skladá z týždňového seminára o Japonsku,
4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo,
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia.
Bližšie informácie: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan.

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: stanovujú jednotlivé inštitúcie, ktoré musia nominácie podať do 2. novembra 2021
Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD
ročne. Návrh na udelenie štipendia Vanier CGS musí podať kanadská vysoká škola do 2. novembra 2021. Uchádzač si musí
nájsť nominujúcu inštitúciu, zistiť podmienky podania žiadosti o štipendium a termín podania žiadosti, ktorý si inštitúcia
stanovila.
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca
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 MAĎARSKO
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

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

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2021 a 30. november 2021 (literárny rezidenčný program)
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

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

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

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/
 Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyty je určený

spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom. Pobyty
sú 6-týždňové alebo 3-mesačné.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. november 2021
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 2-mesačné štipendiá vo výške
2 000 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov.
Bližšie informácie: www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship;
www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 15. november 2021 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de; štipendiá na magisterské štúdium
zároveň aj v SAIA (on-line); 1. december 2021 (jazykové kurzy) v SAIA (on-line a zároveň v papierovej podobe) a zároveň
on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín

(10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

(1 – 6 mesiacov)

 Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty

(7 – 12 mesiacov)

 Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

(1 – 3 mesiace)

 Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD

(1 – 3 mesiace)

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

programov (cotutelle)
(maximálne 24 mesiacov)

 Štipendiá na štúdium a výskum v oblasti nemeckého jazyka, histórie a kultúry nemeckej menšiny
 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl
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DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 27. september 2021 (hudba), 30. september 2021 (architekti), 2. november 2021 (divadlo)
15. november 2021 (učitelia) a 30. november 2021 (výtvarné umenie) v DAAD a zároveň on-line
na www.funding-guide.de
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra

(10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba

(10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore

(10 – 24 mesiacov)

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

ﬁlm
(10 – 24 mesiacov)

 Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry

(1 – 3 mesiace)

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

Fond Boehringer Ingelheim – štipendiá na doktorandské štúdium, príspevky na krátkodobé výskumné cesty
a odborné kurzy v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. október 2021 a priebežne, najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom (príspevky na výskumné cesty
a odborné kurzy)

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) ponúka výskumné štipendium doktorandom

na začiatku ich kariéry, ktorí majú ambiciózny projekt v základnom biomedicínskom výskume. Štipendium sa poskytuje na
2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 18 mesiacov.

Nadácia tiež poskytuje príspevky na krátkodobé výskumné cesty (max. 3 mesiace) a odborné kurzy pre študentov medicíny,
doktorandov a postdoktorandov.
Bližšie informácie: www.bifonds.de
Artists Unlimited: Umelecké rezidencie v roku 2022
Uzávierka: 1. október 2021

Artists Unlimited, združenie umelcov a umelkýň, ponúka 3-mesačné štipendium (Gaststipendium) na rezidenčný pobyt
v Bielefelde, kde v priestoroch starej papierne prevádzkuje galériu, ateliéry a byty. Počas pobytu má umelec/umelkyňa
k dispozícii ateliér (40 m2), byt a mesačný grant. Štipendium nepokrýva cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.artists-unlimited.de/1985/residency/
Štipendium bavorskej vlády na študijné pobyty
Uzávierka: 1. december 2021
Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Štipendium pozostáva z mesačného príspevku
861 EUR alebo 1 021 EUR (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka minimálne s jedným dieťaťom). Štipendium je
možné využiť na financovanie magisterského/postgraduálneho štúdia alebo doktorandského štúdia v Bavorsku. Štipendium sa
udeľuje na jeden rok a je možné ho dvakrát predĺžiť (t.j. celkom na 3 roky). Zároveň je možné podporiť aj ročné výskumné
pobyty v rámci doktorandského štúdia, ktoré prebieha na Slovensku.
Bližšie informácie: https://www.uni-regensburg.de/bayhost/stipendien/incoming/index.html
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Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá spolkovej krajiny Dolné Sasko na rok 2023
Uzávierka: 31. január 2022

Herzog August Bibliothek ponúka postdoktorandské štipendiá na 6- až 10-mesačný výskumný pobyt a štipendiá na krátkodobé
1- až 3-mesačné výskumné pobyty zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov.

Bližšie informácie: https://www.hab.de/forschungsstipendien/

 POĽSKO
Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2021 a 30. november 2021 (literárny rezidenčný program)
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

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

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

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/performing-arts-residency/
 Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyty je určený

spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom. Pobyty
sú 6-týždňové alebo 3-mesačné.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 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 krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty
1. Cielená projektová podpora Akcie (podporované oblasti: organizácia rakúsko-slovenských školení, organizácia rakúskoslovenských letných jazykových kurzov, doktoráty pod dvojitým vedením, trvanie projektu max. 36 mesiacov, podpora
max. 20 000 EUR na rok).
2. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie); z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej
uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce
a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty
zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).
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Program ESPRIT pre kvalifikovaných postdoktorandov
Uzávierka: priebežne
Program ESPIRIT (Early-Stage-Programme: Research–Innovation–Training) je určený pre vysokokvalifikovaných
postdoktorandov všetkých vedných disciplín s medzinárodnými vedeckými publikáciami, ktorí majú v čase podávania žiadosti
ukončené doktorandské štúdium pred maximálne 5 rokmi. Štipendium sa udeľuje na 36 mesiacov, bez možnosti predĺženia. Ide
o podporu formou pracovného miesta na základe výskumného projektu (plat postdoktoranda + ročný paušálny príspevok na
projekt 15 000 EUR; v prípade odôvodnených výdavkoch maximálne 25 000 EUR).
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2021
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre absolventov magisterského štúdia v odbore politické vedy, právo a medzinárodné vzťahy na výskum
vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Uchádzať sa môžu aj študenti, ktorým ešte nebol udelený magisterský titul,
ale majú splnené všetky podmienky pre jeho udelenie. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené záujemcom do 28
rokov, ktorí majú výbornú znalosť anglického jazyka.
Bližšie informácie: https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-theresearch-assistant-programme-a

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 31. október 2021 on-line na https://education-in-russia.com/

Uchádzač, ktorý má záujem o príplatok ku štipendiu zo slovenskej strany, po podaní žiadosti v ruskom systéme musí podať
žiadosť do 9. novembra 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

Štipendium je určené študentom rusistiky 1. stupňa VŠ a 2. stupňa VŠ. Stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ruský jazyk. Kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte
ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve.
 celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (v poslednom ročníku) a absolventom 1. stupňa VŠ vo veku do 25 rokov, ktorí
ovládajú ruský jazyk a majú výborné študijné výsledky. Nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy.
 celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy

a technológie a základné lekárstvo

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ a absolventom 1.
stupňa VŠ.
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 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. december 2021 (pobyty začínajúce sa v auguste 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

 ŠVAJČIARSKO
Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN) – The Doctoral Student Programme
Uzávierka: 11. október 2021
Štipendium je určené absolventom vysokých škôl a doktorandom so zameraním na prírodovedné, technické vedy, aplikované
vedy s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky, ktorí sú občanmi členských krajín CERN (vrátane Slovenska),
ktorí sú zapísaní na doktorandské štúdium resp. plánujú doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma).
Bližšie informácie: http://careers.cern/students;
https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/743999759475282-doctoral-student-programme
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 11. november 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium pre umelcov/študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách a konzervatóriách

Štipendium sa udeľuje na magisterské štúdium na konzervatóriách alebo umeleckých školách, ktoré sú súčasťou odborných
vysokých škôl. Je určené študentom 2. stupňa VŠ umeleckého zamerania vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa
o štipendium). Vyžaduje sa akceptačný list.
 štipendium na výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom na maximálne 12-mesačný pobyt. Pre uchádzačov platí veková hranica 35 rokov
(v čase uchádzania sa o štipendium).
 štipendium pre postdoktorandov

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom na výskumný pobyt na prehĺbenie poznatkov
a uskutočnenie výskumných prác v tých oblastiach, ktorým sa na švajčiarskych univerzitách venuje obzvlášť pozornosť.
V čase podávania žiadosti nemohlo uplynúť od udelenia doktorandského titulu viac ako 5 rokov. Uprednostnení budú
uchádzači, ktorí plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Dĺžka pobytu je 12 mesiacov.
 štipendium na postgraduálny pobyt

Štipendium je určené absolventom magisterského štúdia vo veku do 35 rokov (v čase uchádzania sa o štipendium) na
doktorandský pobyt v trvaní 12 až 36 mesiacov vo všetkých akademických oblastiach. Uprednostnení budú uchádzači, ktorí
plánujú štipendijný pobyt v rámci spolupráce medzi univerzitami. Vyžaduje sa akceptačný list.
Cestovné náklady ani školné nie sú hradené.

 TAIWAN
Štipendijný programu Visegrad–Taiwan Scholarship
Uzávierka: 30. september 2021
Medzinárodný vyšehradský fond v rámci štipendijného programu Visegrad–Taiwan Scholarships ponúka štipendium na
10-mesačné štúdium, resp. výskum na vybraných vysokoškolských inštitúciách na Taiwane pre PhD študentov, doktorandov
a pod. Podporované sú akademické oblasti: nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, biotechnológie, informačné
technológie, verejné zdravie, sociálne a humanitné vedy.
Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/
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 TALIANSKO
Štipendiá na kurz manažmentu scénického umenia
Uzávierka: 1. október 2021
Talianske ministerstvo zahraničných vecí a medzinárodnej spolupráce ponúka štipendiá na kurz Master in Performing Arts and
Management, ktorý organizuje Accademia Teatro alla Scala v Miláne. Štipendium v celkovej výške 5 400 EUR je na 6-mesačný
pobyt (január až jún 2022). Cieľom kurzu je poskytnúť mladým profesionálom globálny pohľad na svet scénického umenia
s cieľom spojiť kultúrne a umelecké vedomosti s ekonomickými a manažérskymi schopnosťami.
Bližšie informácie: https://www.accademialascala.it/en/management-courses/master-performing-arts/

 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. september 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
Fulbrightov program pre výskum a prednášanie (Fulbright Scholar Program) na školský rok 2022/2023
Uzávierka: 14. október 2021
Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre
výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou
v oblasti klinickej medicíny.
Bližšie informácie: www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/fulbrightov-program-pre-vyskum-a-prednasanie
Štipendijný program FLEX
Uzávierka: 15. október 2021

Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý administruje American
Councils for International Education. Zo Slovenska sa do programu na rok 2022/2023 môžu prihlásiť študenti 1. a 2. ročníka
stredných škôl alebo 5. a 6. ročníka 8-ročných gymnázií narodení od 15. júla 2004 do 15. júla 2007).
Bližšie informácie: http://discoverflex.org; https://slovakia.americancouncils.org/
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V skratke
 Európska Noc výskumníkov 2021 (24. september)
V poradí 15. ročník festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov sa uskutoční 24. septembra 2021. Mottom
15. ročníka je Vyskúšaj to! Je to veda. Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity v spolupráci
so Slovenskou akadémiou vied, portálom EurActiv.sk a Centrom vedecko-technických informácií SR pripravujú
program, ktorý osloví všetky vekové kategórie. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu sú deti v školskom veku,
pričom dôraz je kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied a technických smerov na
vysokých školách. Organizátori chcú návštevníkov podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom
pokusov a interaktívnych ukážok im chcú ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké
vysvetlenia a princípy.
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 APVV: Výzva PP H-EUROPE 2021
Agentúra na podporu výskumu a vývoja vyhlásila otvorenú verejnú výzvu na predkladanie žiadostí v rámci
programu „Posilnenie účasti SR v európskej spolupráci vo výskume a vývoji“ PP H-EUROPE 2021.
Podpora v rámci tejto výzvy sa bude realizovať formou refundácie oprávnených nákladov vynaložených v roku 2021
na prípravu projektového návrhu v programe Horizon Europe v rámci výziev vyhlásených v nasledujúcich častiach:
1. pilier – Excelentná veda
2. pilier – Globálne výzvy a konkurencieschopnosť európskeho priemyslu
3. pilier – Inovatívna Európa Rozširovanie účasti a posilnenie Európskeho výskumného priestoru.
Podpora prípravy projektu je určená všetkým sektorom výskumu a vývoja v zmysle zákona č. 172/2005 Z. z.
v znení neskorších predpisov vrátane výskumných podnikov (mikro, malých a stredných, veľkých) a neziskového
sektora. Žiadosti je možné predkladať do 10. októbra 2021.
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/programy/pp-h-europe-2021.html

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (8. – 14. november)
Od 8. do 14. novembra 2021 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ktoré pri
príležitosti TVT 2021 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC budú zverejnené
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.
Súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku je aj 5. ročník grafickej súťaže pre študentom stredných škôl,
vysokých škôl a doktorandov na Slovensku. Téma tohtoročnej súťaže je „Mars – náš nový domov?“
Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 4. október 2021.
Bližšie informácie: https://www.tyzdenvedy.sk/o-tyzdni-vedy-a-techniky/podujatia-organizatorov/graficka-sutaz.
html?page_id=1586

 Konferencie o vzdelávaní
 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/exchange-2021.html

 Konferencia Medzinárodnej asociácie pre študijné a profesijné poradenstvo (IAEVG):
Maximizing Potential of Career Guidance
19. až 21. október 2021, Riga, Lotyšsko
Bližšie informácie: http://www.iaevgconference2020.lv/

 Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility

foster innovation in higher education
4. november 2021, Zürich, Švajčiarsko
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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V skratke
 Veľtrhy o vzdelávaní, práci a kariére
Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho,
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie
o veľtrhoch na jednom mieste. Takými sú napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com,
Studycentral – www.universityfairs.com, Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com.
V čase cestovných obmedzení kvôli pandémii ochorenia Covid-19 sa uskutočňujú virtuálne veľtrhy, informácie o nich
sú napríklad na stránkach https://www.fppedu.media/virtual-fairs; https://begingroup.com/en/country/online/;
https://bmiglobaled.com/recruit-students/BMI-Connect-Live

 Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2021
5. – 7. október 2021, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/bratislava

 Medzinárodný veľtrh vzdelávania EduExpo
6. – 8. október 2021, Baku, Azerbajdžan
Bližšie informácie: https://eduexpo.az/en-main/

 Study in Europe Virtual Fair – Latin America
27. október 2021
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/15/
 8. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Nitra
10. – 11. november 2021, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/nitra
 27. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno
23. – 26. november 2021, Brno, Česko
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno

 Study in Europe Virtual Fair – Tunisia and Morocco
29. november 2021 (webinár pre Tunisko), 30. november 2021 (webinár pre Maroko),
1. december 2021 (virtuálny vzdelávací veľtrh)
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/20/
 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
8. – 9. december 2021, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk
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