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Téma/Vysokoškolské štúdium v Ruskej federácii

VYSOKOŠKOSLKÉ ŠTÚDIUM V RUSKEJ FEDERÁCII
Chcete študovať na vysokej škole v Ruskej federácii? Ak áno, pripravili sme pre vás základné informácie o vysokoškolskom štúdiu
v tejto krajine. Pravidelní čitatelia Bulletinu SAIA vedia, že občania Slovenska môžu v Rusku študovať vďaka štipendiám, ktoré
vyplývajú z Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ruskej federácie
o spolupráci v oblasti vzdelávania a jej dodatkov. Dôvodom, prečo sme sa po vyše piatich rokoch opäť vrátili v téme k štúdiu
v Rusku, je najmä zmena pravidiel pri prihlasovaní sa na štipendiá vyplývajúce z medzivládnej dohody.
Ruská federácia
Российская Федерация (rusky), Russian Federation (anglicky)
Hlavné mesto: Moskva, Москва/Moscow
Úradný jazyk: ruský
Rozloha: 17 075 200 km²
Počet obyvateľov: 146,749 mil. (k 1. januáru 2020; zdroj Russian Statistical Yearbook 2020)
Administratívne členenie: 83 subjektov federácie: 21 republík, 9 krajov, 46 oblastí, 1 autonómna oblasť, 4 autonómnych okruhov,
2 mestá federálneho významu (Moskva, Sankt-Peterburg).
Zoznam všetkých subjektov s ich webovými portálmi: http://www.gov.ru/main/regions/regioni-44_en.html
Vysokoškolské vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie v Rusku poskytujú univerzity, akadémie a vysoké školy. Slovenskí občania môžu v Rusku
študovať ako štipendisti alebo samoplatcovia.
Vysokoškolský systém v Rusku je viacúrovňový. Skladá sa
z bakalárskeho, magisterského a postgraduálneho štúdia.
Bakalárske štúdium trvá 4 roky (240 kreditov). Bakalárske
programy pokrývajú široké spektrum študijných odborov,
a štúdium je zamerané skôr akademicky než profesionálne.
Bakalársky titul je predpokladom prijatia na magisterské
štúdium.
Magisterské štúdium trvá 2 roky (120 kreditov). Je zamerané
viac na výskumné činnosti v porovnaní s programom Specialist
(5- až 6-ročné štúdium, 300 až 360 kreditov). Kvaliﬁkácia
odborného diplomu otvára prístup k odbornej praxi a je tiež
tradičným predpokladom prijatia na doktorandské štúdium,
rovnako ako magisterský titul.
Doktorandské programy majú dve úrovne: kandidát vied
a doktor vied. Titul kandidáta vied spravidla vyžaduje tri roky
Zdroj: apnnic.net
štúdia po udelení odborného alebo magisterského titulu. Titul
doktora vied je možné získať po ďalšom 2- až 3-ročnom štúdiu.
Školné a životné náklady
Ministerstvo vedy a vysokého školstva Ruskej federácie určuje minimálne školné – nemôže byť nižšie ako suma investovaná štátom
do vzdelávania na študenta. Školné závisí od konkrétneho programu, jeho dĺžky a vysokej školy/univerzity.
Životné náklady (bývanie, strava, doprava, zdravotné poistenie a ďalšie) sú rôzne podľa typu ubytovania či miesta štúdia.
Priemerné životné náklady sú 300 až 400 USD/mesiac (https://studyinrussia.ru/en/life-in-russia/life-conditions/living-costs/).
Ročné školné za bakalárske štúdium a špecializačné štúdium je priemerne 240- až 260-tisíc rubľov. Minimálne je
122 500, maximálne 880 000 rubľov (bakalárske štúdium) a 632 580 rubľov (špecializačné štúdium). Ročné školné za lekárske
programy je v priemere 290- až 320-tisíc rubľov. Za magisterské štúdium je v priemere 260- až 280-tisíc rubľov.
Minimálne je 147 000 a maximálne 460 000 rubľov. Za doktorandské štúdium je v priemere 280- až 300-tisíc rubľov.
Minimálne je 79 300, maximálne 413 000 rubľov.
Viaceré univerzity ponúkajú zahraničným študentov prípravné kurzy na vysokoškolské/univerzitné štúdium. Program spravidla
zahŕňa intenzívny kurz ruského jazyka a niektoré všeobecné kurzy, ktoré sú potrebné na absolvovanie skúšky z vybraného odboru.
Školné za prípravné kurzy je v priemere 160 000 rubľov za ročný kurz.
Bližšie informácie: https://studyinrussia.ru/en/study-in-russia/cost-of-education-in-russia/
Podmienky prijatia na štúdium
Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium je ukončenie príslušného vzdelania – stredoškolského pre bakalárske
štúdium, bakalárskeho pre magisterské štúdium a magisterského pre doktorandské štúdium. Cudzinci samoplatcovia musia skladať
štandardizovaný test z ruského jazyka. Bližšie podmienky si určujú samotné univerzity. Informácie o prijímaní:
https://education-in-russia.com/how-to-proceed/admission-process
Prihlášky sa podávajú prostredníctvom portálu https://education-in-russia.com/, uchádzač si môže vybrať maximálne 6 škôl.
Akademický rok
Akademický rok trvá od 1. septembra do 30. júna, člení sa na dva semestre, prvý je od 1. septembra do 25. januára,
druhý od 9. februára do 30. júna. Prípravné kurzy sa spravidla začínajú v októbri.
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Ruskej federácii

Cudzincom, ktorí chcú študovať v Ruskej federácii, sú
určené portály https://studyinrussia.ru a
https://education-in-russia.com/
Zoznamy ruských akreditovaných vysokoškolských inštitúcií
sú zverejnené na viacerých portáloch, napríklad Národného
akreditačného výboru www.nica.ru či Národného
informačného centra pre akademické uznávanie a mobilitu
www.russianenic.ru.

Na portáli https://studyinrussia.ru je možné vyhľadávať 3 600 programov,
ktoré ponúkajú najlepšie ruské štátne univerzity.

Ruské vysokoškolské inštitúcie sa dajú vyhľadávať aj na portáli
http://isga.obrnadzor.gov.ru/accredreestr/

Typy vysokých škôl
Univerzity – Университеты
Vysoké školy technické a technologické – Технические
и технологические вузы
Vysoké školy pedagogické a jazykové – Педагогические
и лингвистические вузы
Vysoké školy ekonomické – Экономические вузы
Vysoké školy poľnohospodárske – Сельскохозяйственные вузы
Vysoké školy lekárske – Медицинские вузы
Vysoké školy telovýchovné – Вузы физической культуры
Vysoké školy štátnej služby – Вузы государственной службы
Vysoké školy právnické – Вузы права
Vysoké školy servisu* – Вузы сервиса
Vysoké školy architektúry a umelecké – Архитектурные и
художественные вузы
* vysoké školy, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť služieb,
manažment v oblasti turizmu a pod.

Zoznam ruských vysokých škôl je zverejnený aj na portáli
https://vuzoteka.ru/

Vysokoškolské vzdelávanie v Ruskej federácii poskytuje
741 vysokoškolských inštitúcií, ktoré sú štátne a neštátne.
Univerzity sú federálne, tzv. vlajkové a národné
výskumné univerzity. Federálne univerzity pripravujú
vysokokvaliﬁkovaných zamestnancov v prioritných oblastiach
výskumu, výroby a hospodárstva (tento status má 10
vysokých škôl). Národné výskumné univerzity pripravujú
vysokokvaliﬁkovaných zamestnancov v prioritných oblastiach
výskumu a technológie (tento status má 29 vysokých škôl).
Od roku 2015 ministerstvo školstva a vedy realizuje projekt
Rozvoj systému vlajkových univerzít. Status vlajkových univerzít
má 33 vysokých škôl, boli zriadené v regiónoch s cieľom
podpory rozvoja regiónov prípravou vysokokvaliﬁkovaného
personálu pre regionálny trh práce, riešenia súčasných
problémov regionálnej ekonomiky a implementáciou
vzdelávacích a inovatívnych projektov spolu s regiónom a jeho
podnikmi.
Dve vysoké školy majú status národnej univerzity – Moskovská
štátna univerzita M. V. Lomonosova a Štátna univerzita
v Petrohrade – majú osobitné postavenie a právo udeľovať
vlastné diplomy. Tieto vysoké školy môžu tiež vytvárať
a schvaľovať vlastné vzdelávacie štandardy na všetkých
stupňoch vysokoškolského vzdelávania.
(https://ncpa.ru/index.php?option=com_content&view=article&id=251
&Itemid=375&lang=en)
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Štipendiá a granty na štúdium v Ruskej federácii
 Dohoda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania
(žiadosti sa podávajú on-line na https://education-in-russia.com a www.granty.saia.sk)
Oprávnený uchádzač

Podmienky
v čase podávania žiadosti

Poznámky

5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
● študent 1. stupňa VŠ
(ukončené min.
4 semestre; rusista
2 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ

● akceptačný list
● ruský jazyk

● pre študentov ruského jazyka
akceptačný list vítaný, v iných
odboroch podmienkou
● pobyt nie je možné absolvovať
na umeleckej škole
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

2-mesačná jazyková stáž
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● študent rusistiky

● bezplatné štúdium

● pobyt musí byť absolvovaný
na štátnej vysokej škole
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
135 – 146 EUR/mes.

● kurz sa uskutoční v Štátnom
inštitúte ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve
● môžu byť uprednostnení
uchádzači z iných odborov ako
ruský jazyk a kultúra
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

● cestovné náklady
● príplatok k štipendiu
135 – 146 EUR/mes.

● bezplatné štúdium

uzávierka: 30. november 2021

● akceptačný list, resp.
pozývací list
● ruský jazyk

● bezplatné štúdium

uzávierka: 30. november 2021

● ruský jazyk
● lekárske potvrdenie
o spôsobilosti absolvovať
kurz (v ruskom alebo
anglickom jazyku)

● bezplatný kurz

uzávierka: 30. november 2021

● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

● súčasťou výberu je osobný
pohovor
● nie je možné uchádzať sa na
odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
132 EUR/mes.

● súčasťou výberu je osobný
pohovor
● nie je možné uchádzať sa na
odbory z oblastí kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
132 EUR/mes.

celé magisterské štúdium (2 roky)
● študent 1. stupňa VŠ
(v poslednom
ročníku)
● absolvent 1. stupňa
VŠ

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
132 EUR/mes.

● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
132 EUR/mes.

celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)
● študent SŠ
(v poslednom ročníku)
● absolvent SŠ
● študent 1. stupňa VŠ

uzávierka: 30. november 2021

● stáž sa uskutoční v Štátnom
inštitúte ruského jazyka
A. S. Puškina v Moskve
● zdravotné poistenie si hradí
štipendista

1-mesačný letný kurz ruského jazyka
● študent 1. stupňa VŠ
(ukončené minimálne
2 semestre)
● študent 2. stupňa VŠ
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

Prijímajúca strana
poskytuje

uzávierka: 30. november 2021

1- až 10-mesačný výskumný pobyt
● doktorand
● vysokoškolský učiteľ
● vedecký pracovník VŠ

MŠVVaŠ SR hradí

● bezplatné štúdium
● štipendium
900 rubľov/mes.

uzávierka: 30. november 2021

● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

● bezplatné štúdium
● štipendium
900 rubľov/mes.

štipendium na celé štúdium v oblastiach jadrová energetika, energetika a technológie, fyzikálno-technické vedy a technológie
a základné lekárstvo
uzávierka: 30. november 2021
● študent SŠ
(v poslednom ročníku)
● absolvent SŠ
● študent 1. stupňa VŠ
● absolvent 1. stupňa
VŠ

● vek do 25 rokov
● dobrá znalosť ruského
jazyka

● súčasťou výberu je osobný
pohovor
● študijné odbory a programy,
o ktoré sa možno uchádzať,
sú súčasťou výzvy
● štúdiu môže predchádzať
ročná jazyková príprava
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● cestovné náklady
do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu
132 EUR/mes.

● bezplatné štúdium
● štipendium
● možnosť ubytovania
na internáte za
podmienok platných
pre ruských študentov

Téma/Vysokoškolské štúdium v Ruskej federácii
 Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov – MGIMO (ponuku administruje SAIA, žiadosti sa podávajú on-line
na www.granty.saia.sk)

Oprávnený
uchádzač

Podmienky
v čase podávania žiadosti

Prijímajúca strana
poskytuje

Poznámky

celé bakalárske štúdium s možnosťou predĺženia na magisterské štúdium
● študent SŠ
(v poslednom
ročníku)
● absolvent SŠ
● študent 1. stupňa VŠ
● študent 2. stupňa VŠ

● aktívna znalosť ruského
a anglického jazyka
● záujem o medzinárodné
vzťahy
● znalosť ďalšieho jazyka
vítaná

● uchádzať sa možno o štúdium na fakultách:
medzinárodných vzťahov, medzinárodných ekonomických
vzťahov, medzinárodnej politológie, medzinárodného práva
a medzinárodnej žurnalistiky
● súčasťou výberu je osobný pohovor
● odporučení kandidáti musia absolvovať na MGIMO testy
z ruštiny a cudzieho jazyka, prípadne aj z matematiky
● študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt
(300 – 400 USD/mesiac vrátane ubytovania)
● odpustenie školného sa priznáva vybraným uchádzačom
na štúdium počnúc bakalárskym stupňom
● informácie o štúdiu na inštitúte: www.mgimo.ru

uzávierka: 5. apríl 2022
● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie
za úhradu
(150 – 180 USD/mes.)

 Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 2021 a 30. apríl 2022 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.
Výška mesačného štipendia v Ruskej federácii je pre študentov 350 EUR a pre doktorandov a postdoktorandov 450 EUR.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

 UNESCO/ISEDC Co-Sponsored Fellowships Programme
uzávierka: spravidla v apríli/máji
Medzinárodné centrum pre udržateľný rozvoj energie (International Center for Sustainable Energy Development – ISEDC) v Moskve, inštitúcia

UNESCO 2. kategórie, ponúka každoročne 20 štipendií na 4-týždňový študijný pobyt v centre. Cieľom je posilnenie inštitucionálnej a personálnej
základne v oblasti udržateľného rozvoja energie a energetiky v rozvojových a transformujúcich sa krajinách, konkrétne v študijných odboroch:
1. Energia a trvalo udržateľný rozvoj, 2. Ekologický manažment, 3. Obnoviteľné zdroje energie, 4. Udržateľný spôsob výroby energie
z obnoviteľných zdrojov. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom Slovenskej komisie pre UNESCO pri Ministerstve zahraničných vecí
a európskych záležitostí SR.
Bližšie informácie: www.unesco.org/new/en/fellowships/programmes/unescoisedc-co-sponsored-fellowships-programme/

Informácie o histórii vysokoškolského vzdelávania sú napríklad na portáli
https://studyinrussia.ru, o prijímaní na vysokoškolské štúdium
v Ruskej federácii na portáli https://education-in-russia.com/

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.
Zahraniční študenti a práca v Ruskej federácii
Zahraniční študenti môžu v Rusku pracovať. Musia mať povolenie Generálnej správy pre otázky migrácie ministerstva vnútra.
Povolenie nepotrebujú, ak sú zamestnaní na univerzite (alebo pridružených organizáciách) mimo vyučovania (vrátane prázdnin).
Povolenie sa vydáva iba študentom denného štúdia na štátnych akreditovaných univerzitách. Študenti môžu pracovať iba podľa
profesie uvedenej v povolení a v regióne (meste), kde sa nachádza ich univerzita. Povolenie sa vydáva na 1 rok.
Bližšie informácie: https://studyinrussia.ru/en/life-in-russia/arriving-in-russia/job-for-students/
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Téma/Vysokoškolské štúdium v Ruskej federácii
Najlepšie ruské vysoké školy
podľa najznámejších rebríčkov (poradie vo svete)*

QS University Rankings
(www.topuniversities.com)
78

Lomonosov Moscow State University

=242

Saint Petersburg State University

Academic Ranking of World Universities
(ARWU – www.shanghairanking.com)

=246

Novosibirsk State University

=272

Tomsk State University

97

Moscow State University

=281

Bauman Moscow State Technical University

301-400

Saint Petersburg State University

501-600

Moscow Institute of Physics and Technology

=290

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT/
Moscow Phystech)

HSE University

=305

HSE University

Novosibirsk State University

=317

RUDN University

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow
Engineering Physics Institute)

=319

National Research Nuclear University MEPhI (Moscow
Engineering Physics Institute)

Ural Federal University

=347

Kazan (Volga region) Federal University

801-900

Sechenov University

=351

Ural Federal University – UrFU

901-1000

Tomsk State University

=362

MGIMO University

=365

ITMO University

=393

Peter the Great St. Petersburg Polytechnic University

THE (Times Higher Education)
World University Rankings
(www.timeshighereducation.com).

=395

National Research Tomsk Polytechnic University

=461

Far Eastern Federal University

=158

Lomonosov Moscow State University

=487

The National University of Science and Technology
MISIS

201–250

Moscow Institute of Physics and Technology (MIPT)

531-540

301–350

HSE University
Peter the Great St Petersburg Polytechnic University

National Research Saratov State University
Southern Federal University

561-570

Altai State University

581-590

Samara National Research University (Samara
University)

651-700

Immanuel Kant Baltic Federal University
Lobachevsky University
Sechenov University

701-750

Plekhanov Russian University of Economics
Saint Petersburg Electrotechnical University ETU-LETI
Ufa State Aviation Technical University

801-1000

Financial University under the Government of the
Russian Federation
Kazan National Research Technological University
Mendeleev University of Chemical Technology
Novosibirsk State Technical University
Perm State National Research University
Russian Presidential Academy of National Economy and
Public Administration
South Ural State University (National Research
University)
University of Tyumen

1001-1200

Irkutsk State University
Russian State University for the Humanities
Saint-Petersburg Mining University
Siberian Federal University, SibFU
The Herzen State Pedagogical University of Russia
The National Research University „Belgorod State
University“
Voronezh State University

1201+

Don State Technical University
MIREA – Russian Technological University
Moscow City University
Moscow Pedagogical State University
National Research University Moscow Power Engineering
Institute (MPEI)
Russian State Agrarian University – Moscow Timiryazev
Agricultural Academy

601-700

701-800

Zdroj: http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021

401–500
501–600

National Research Nuclear University MEPhI
Saint-Petersburg Mining University
Don State Technical University
Plekhanov Russian University of Economics
ITMO University
Moscow State University of Civil Engineering

601–800

National University of Science and Technology (MISiS)
RUDN University
Saint Petersburg State University
Tomsk State University
Bauman Moscow State Technical University

801–1000

Kazan Federal University
Novosibirsk State University
Tomsk Polytechnic University
Sechenov University
Siberian Federal University

1001–1200

South Ural State University
Ural Federal University
Volgograd State Technical University

1201+

Nizhny Novgorod State Technical University
Bashkir State University
Zdroj: https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings

* Názvy univerzít uvádzame tak, ako sú uvedené v rebríčkoch

Zdroj: www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
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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: 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
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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Štipendiá a granty
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

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
Vyšehradský literárny rezidenčný program
Uzávierka: 30. november 2021

Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt 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

 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.
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 ESTÓNSKO
Štipendiá DORA Plus pre hosťujúcich doktorandov
Uzávierka: 1. december 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
Eiffelove štipendiá excelentnosti
uzávierka: 7. január 2022

Eiffel Bourses d´Excellence sú určené na magisterské (12 až 36 mesiacov) a doktorandské štúdium (spoločné vedenie práce,

maximálne 12 mesiacov) pre najlepších študentov. Zameranie programu: 1. inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy
o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy o životnom prostredí, informačné a komunikačné vedy; 2. ekonómia
a manažment; 3. právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy.
Bližšie informácie: https://www.campusfrance.org/fr/le-programme-de-bourses-eiffel

 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.

 ISLAND
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
uzávierka: 1. december 2021

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium (od septembra do apríla) islandského jazyka ako druhého
jazyka na Islandskej univerzite v Rejkjavíku. O štipendium sa môžu uchádzať študenti jazyka a literatúry (študenti islandského
alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú za sebou najmenej rok univerzitného štúdia (maximálne vo veku
do 35 rokov). Štipendijný program administruje Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í
íslenskum fræðum).

Bližšie informácie: https://www.arnastofnun.is/en/about-scholarship
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Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
uzávierka: 1. december 2021
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
Bližšie informácie: https://www.arnastofnun.is/en/snorri-sturluson-icelandic-fellowships

 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

 JAPONSKO
Štipendijný program MIRAI
Uzávierka: 7. november 2021
Program MIRAI (Mutual understanding, Intellectual Relations and Academic Exchange Initiative; japonské slovo „mirai“ sa dá
preložiť ako budúcnosť) ponúka študentom vysokých škôl odborov politika, bezpečnostná politika, ekonómia, medzinárodné
vzťahy, ázijské štúdiá, japonológia alebo v iných súvisiacich odboroch krátkodobý štipendijný pobyt v Japonsku. Cieľom
programu je podporiť vzájomné porozumenie, intelektuálne diskusie účastníkov a napomôcť vybudovať silné kontakty medzi
budúcimi lídrami Japonska a iných krajín sveta.
Bližšie informácie: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00191.html
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 vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 16. december 2021 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

Štipendium je určené interným doktorandom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený
v akceptačnom liste.
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt
 5- až 20-dňový krátkodobý pobyt

Štipendiá sú určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský jazyk alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.
 letné jazykové/odborné kurzy (2 – 4 týždne)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.
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 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/
Vyšehradský literárny rezidenčný program
Uzávierka: 30. november 2021

Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt 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/

 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)

BULLETIN SAIA 10/2021
11

Štipendiá a granty
 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

DAAD – umelecké štipendiá
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 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 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: priebežne, najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom

Boehringer Ingelheim Fonds (Stiftung für die medizinische Grundlagenforschung) poskytuje príspevky na krátkodobé výskumné
cesty (max. 3 mesiace) a odborné kurzy pre študentov medicíny, doktorandov a postdoktorandov.

Bližšie informácie: www.bifonds.de
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
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/
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 POĽSKO
Vyšehradský literárny rezidenčný program
Uzávierka: 30. november 2021

Visegrad Literary Residency Program (individuálne rezidenčné pobyty v rámci regiónu V4) – pobyt 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: priebežne on-line na www.scholarships.at
 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.
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).

 RUSKÁ FEDERÁCIA
Štipendiá vyplývajúce z Dohody medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci
v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 30. november 2021 on-line na https://education-in-russia.com/ a 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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Štipendiá a granty
 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 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.

 TALIANSKO
Štipendium na celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii
Uzávierka: 31. január 2022 (aktuálna výzva bude zverejnená v novembri 2021)
Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ponúka ročne jedno
štipendium na celé 4-ročné doktorandské štúdium na EUI v rámci štyroch oddelení inštitútu (ekonómia, história a civilizácia,
právo, politické a spoločenské vedy). O štipendium sa môže uchádzať občan SR a občan iného štátu, ktorý ma povolenie na
trvalý pobyt v SR, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo je v poslednom ročníku druhého stupňa
(doklad o ukončení štúdia bude musieť predložiť do konca augusta 2022).
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

 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

BULLETIN SAIA 10/2021
14

Štipendiá a granty
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari)
Uzávierka: 31. december 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
Fulbright-Schuman Program (Program spolupráce medzi EÚ a USA)
Uzávierka: 1. december 2021
Program je určený občanom Európskej únie so záujmom študovať, robiť výskum alebo prednášať o témach týkajúcich sa
transatlantických vzťahov medzi USA a EÚ. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské štáty EÚ.
Granty vo všeobecnej kategórii sú otvorené všetkým disciplínam, ale projekt musí súvisieť so záležitosťami EÚ alebo so vzťahmi
medzi EÚ a USA. Granty v inovatívnej kategórii uprednostnia uchádzačov, ktorí sa budú zaoberať prístupmi k inovatívnym
technológiám v rámci EÚ alebo EÚ-USA a biznis modelmi a ich integrácii do nových alebo už existujúcich politík
(http://www.fulbrightschuman.eu/innovation-grants/).
Program administruje Komisia pre vzdelávacie výmeny medzi USA, Belgickom a Luxemburskom. Kandidáti musia byť občanmi
EÚ, musia sa preukázať skvelými akademickými a profesionálnymi výsledkami a dobre ovládať anglický jazyk.
Bližšie informácie: www.fulbrightschuman.eu/grants-eu-citizens/
Štipendijný program pre stredoškolákov Secondary School Scholarship Program
Uzávierka: 6. december 2021

Secondary School Scholarship Program, ktorý administratívne zabezpečuje organizácia LEAF, je určený študentom 2. ročníka
a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií
a medzinárodných škôl na území SR. V ponuke sú štipendiá na štúdium na prestížnych súkromných stredných školách v USA,
a to na ročné štúdium (10 mesiacov) v rámci programu organizácie ASSIST a dvoj- až trojročné štúdium v rámci Davis
International Scholars Program.
Bližšie informácie: https://www.leaf.sk/stipendia-na-skolsky-rok/.

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendijný program pre stredoškolákov Secondary School Scholarship Program
Uzávierka: 6. december 2021

Secondary School Scholarship Program, ktorý administratívne zabezpečuje organizácia LEAF, je určený študentom 2. ročníka
a niektorým študentom 1. ročníka gymnázií a sexty (kvinty) osemročných gymnázií a lýceí, obchodných akadémií
a medzinárodných škôl na území SR. Môžu sa uchádzať o štipendiá Asociácie riaditeľov nezávislých britských škôl HMC na ročné
až dvojročné štúdium na prestížnych internátnych stredných školách.
Bližšie informácie: https://www.leaf.sk/stipendia-na-skolsky-rok/.
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V skratke
 Druhé inovačné laboratórium ASEF
Druhé inovačné laboratórium Ázijsko-európskej nadácie (Asia-Europe Foundation; ASEF), ktorého témou je
Universities’ Role in Artificial Intelligence (AI) Innovation Ecosystems, je určené pre manažérov univerzít,
administrátorov, správcov a akademikov, ktorí vo svojich inštitúciách vedú iniciatívy súvisiace s využitím umelej
inteligencie (AI). Projekt sa uskutoční on-line od 4. novembra do 9. decembra 2021.
Uzávierka prihlášok je 22. októbra 2021 na https://bit.ly/ASEFInnovationLab2_OpenCall.
Bližšie informácie: https://asef.org/projects/asefinnolab2/

 Iniciatíva Discover EU pokračuje
Do 26. októbra 2021 (do 12:00 h) sa môžu mladí Európania narodení od 1. júla 2001 do 31. decembra 2003
prihlásiť do súťaže o cestovné lístky DiscoverEU. Výhercovia budú môcť cestovať po EÚ vlakmi (výnimočne inými
dopravnými prostriedkami) najmenej 1 a najviac 30 dní v období od 1. marca 2022 do 28. februára 2023. V novom
kole iniciatívy plánuje Európska komisia rozdať celkovo 60 000 lístkov.
Bližšie informácie: https://europa.eu/youth/discovereu_sk

 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 sú zverejnené na
stránke www.tyzdenvedy.sk.

 Scenáre plnenia vízie „Univerzity bez múrov“
Vo februári 2021 Európska asociácia univerzít (European University Association, EUA, https://eua.eu/) zverejnila
víziu pre univerzitný sektor v Európe do roku 2030 Univerzity bez múrov/Universities without walls – A vision
for 2030 (slovenský preklad zverejnila Slovenská rektorská konferencia https://www.srk.sk/sk/aktuality/482univerzity-bez-murov-vizia-eua-do-roku-2030). V septembri 2021 Thomas Ekman Jørgensen a Anna-Lena
Claeys-Kulik pripravili pre EUA pokračovanie vízie, v ktorom predstavujú možné scenáre jej naplnenia. Dokument
„Pathways to the future. A follow-up to Universities without walls – A vision for 2030” (https://eua.eu/resources/
publications/983:pathways-to-the-future.html) je pomôckou pre vysoké školy a univerzity v Európe, ktoré sa musia
prispôsobovať súčasným požiadavkám spoločnosti, zamestnávateľov a študentov v blízkej budúcnosti.
Zdroj: srk.sk

 APVV: Riešenie projektov výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách
odborov vedy a techniky
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie projektov
výskumu a vývoja v jednotlivých skupinách odborov vedy a techniky VV 2021. Projekty možno predkladať
do 11. novembra 2021. Výzva nemá obmedzenia týkajúce sa vecného zamerania projektov výskumu a vývoja.
Základnou snahou agentúry je zvýšiť kvalitu výskumu a vývoja prostredníctvom súťaže všetkých žiadateľov
v konkurenčnom prostredí so zreteľom na priority vládou schválenej stratégie pre oblasť výskumu a vývoja
„Poznatkami k prosperite – Stratégia výskumu a inovácií pre inteligentnú špecializáciu Slovenskej republiky“.
Bližšie informácie: https://www.apvv.sk/grantove-schemy/vseobecne-vyzvy/vv-2021.html

 APVV: Riešenie spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich
spoluprácu medzi organizáciami v SR a Česku
Agentúra na podporu výskumu a vývoja (APVV) vyhlásila verejnú výzvu na podávanie žiadostí na riešenie
spoločných projektov výskumu a vývoja podporujúcich spoluprácu medzi organizáciami v Slovenskej republike
a v Českej republike. Verejná výzva SK-CZ RD 2021 má nasledovné priority spoločných projektov na roky 2022
– 2025: informačné a komunikačné technológie; biomedicína a medicínska biotechnológia; materiálový výskum
a nanotechnológie. Projekty môžu mať charakter základného výskumu, aplikovaného výskumu alebo vývoja.
Žiadosti možno predkladať do 6. decembra 2021.
Bližšie informácie: www.apvv.sk/grantove-schemy/vyskumne-bilateralne-vyzvy/slovensko-cesko-rd-2021.html

BULLETIN SAIA 10/2021
16
21
20

V skratke
 Konferencie o vzdelávaní
 Innovation through internationalisation. How international cooperation and mobility
foster innovation in higher education
4. november 2021, Zürich, Švajčiarsko a on-line (registrácia sa končí 27. októbra 2021)
Bližšie informácie: https://acaevents.idloom.events/innovation-through-internationalisation

 Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít 2022: University values: what, why and how?
28. až 29. apríl 2022, Budapešť, Maďarsko
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/207-2022-eua-annual-conference.html

 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

 Study in Europe Virtual Fair – Latin America
27. október 2021
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/exhibitordetail/15/
 Gaudeamus Nitra – prednáškové a konzultačné dni
2. – 4. 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
 14. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha
25. – 27. január 2022, Praha, Česko
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha
 Výstavy Kam na vysokú – RoadShow, Slovensko
1. február 2022 Trnava, 2. február 2022 Trenčín, 3. február 2022 Žilina,
8. február 2022 Banská Bystrica, 9. február 2022 Poprad, 10. február 2022 Prešov
Bližšie informácie: https://www.narodnekariernecentrum.sk/vystavy
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