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Téma/Nové zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
Nové zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií
a cestovných grantov
Od 22. októbra 2021 platia nové zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov. Týkajú sa
štipendistov v rámci programov, ktoré administruje SAIA, n. o.: Národný štipendijný program SR, CEEPUS
a Akcia Rakúsko – Slovensko. Zásady vydala SAIA, n. o., so súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu
a športu SR. Štipendisti, ktorých sa prijaté opatrenia týkajú, musia pri ich uplatnení komunikovať s administrátorom
štipendijného programu (kontakty sú zverejnené na https://www.saia.sk/sk/main/o-nas/kontakty/).
Nové zásady spresňujú podmienky pre vyplácanie štipendia pri fyzickej mobilite, ak samotný program explicitne
nestanovuje inak. Zároveň prinášajú možnosť virtuálnej alebo kombinovanej mobility, ak sa pobyt pre mimoriadne
okolnosti nedá realizovať inak, avšak je možné touto alternatívnou formou splniť obsahovú náplň pobytu. Tieto
podmienky sa vzťahujú pritom na akúkoľvek mimoriadnu situáciu, v ktorej sa štipendista môže ocitnúť bez vlastného
zavinenia, teda nielen aktuálnej pandemickej situácie spôsobenej ochorením COVID-19.

Informatívne znenie zásad v anglickom jazyku je zverejené na portáli SAIA (https://www.saia.sk/en/main/news/covid19-information-for-scholarship-holders/foreign-scholarship-holders-coming-to-slovakia).

Zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
v štandardných podmienkach a v podmienkach ovplyvnených mimoriadnymi okolnosťami
Čl. 1

Úvodné ustanovenia
1. Tieto zásady sa vzťahujú na štipendiá a cestovné granty vyplácané SAIA, n. o., v rámci programov
Národný štipendijný program SR (www.stipendia.sk),
Akcia Rakúsko – Slovensko (https://www.aktion.saia.sk) a
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS (https://ceepus.saia.sk).
2. Tieto zásady sa vzťahujú na mobility, ktoré by sa v zmysle podmienok príslušného štipendijného programu mali realizovať
fyzicky
v určenej krajine pobytu.
3. Štipendium sa vypláca podľa podmienok stanovených v danom štipendijnom programe a podmienky stanovené v týchto
zásadách sa uplatnia iba vtedy, ak nie sú explicitne v rozpore s podmienkami daného štipendijného programu, alebo ak podmienky
daného štipendijného programu nepokrývajú situácie stanovené v tomto predpise.
4. Cestovné granty (vrátane preplácania cestovných nákladov) sa riadia podmienkami príslušného štipendijného programu; tieto
zásady stanovujú podmienky nad rámec bežných podmienok platných v danom štipendijnom programe, najmä v prípade vzniku
mimoriadnych okolností.
5. Na účely tohto dokumentu sa za mimoriadne okolnosti považuje najmä situácia, ktorá je bezprostredným následkom zásahu
vyššej moci, a teda nie je zapríčinená svojvoľným rozhodnutím štipendistu a spravidla ani svojvoľným rozhodnutím domácej alebo
hostiteľskej inštitúcie.

Čl. 2

Podmienky pre priznávanie nároku na vyplatenie štipendia pri fyzickej mobilite
1. Pod fyzickou mobilitou sa rozumie pobyt štipendistu, ktorý štipendista fyzicky realizuje v krajine, kde sa nachádza hostiteľská
inštitúcia, a to bez ohľadu na formu kontaktu1 s hostiteľskou inštitúciou pri napĺňaní programu pobytu2.
...........................................................................................................................................................................................
Formou kontaktu môže byť napr. prezenčná forma (fyzická prítomnosť na hostiteľskej inštitúcia pri implementácii programu pobytu) alebo
dištančná forma (napr. konzultácie na diaľku s pracovníkmi hostiteľskej inštitúcie pri terénnom výskume mimo sídla hostiteľskej inštitúcie, alebo
v prípade nepriaznivej pandemickej situácie pri uzatvorení hostiteľského pracoviska, avšak pod podmienkou, že štipendista je naďalej na území
krajiny hostiteľskej inštitúcie).

1

Pod pojmom „program pobytu“ sa rozumie odborný program predložený štipendistom v rámci žiadosti o štipendium a realizovaný
s podporou štipendia.
2
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2. Ak nie je v rámci konkrétneho štipendijného programu stanovené inak, pod pojmom „mesiac pobytu” (resp. alternatívne aj
„mesiac mobility“) sa rozumie:
a. v prvom mesiaci pobytu: obdobie začínajúce dátumom nástupu na pobyt a končiace dňom v nasledujúcom kalendárnom
mesiaci, ktorého poradové číslo je menšie o hodnotu 1 oproti poradovému číslu dňa nástupu na pobyt, resp. ak pobyt začína
1. dňom kalendárneho mesiaca, ide o posledný deň daného kalendárneho mesiaca (napr. 14. marca – 13. apríla, resp. 1. marca
– 31. marca);
b. v nasledujúcich mesiacoch pobytu: obdobie začínajúce deň po dni ukončenia prvého mesiaca a končiace dňom v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci, ktorého poradové číslo je menšie o hodnotu 1 oproti poradovému číslu dňa nástupu na pobyt, resp. ak
mesiac pobytu začína 1. dňom kalendárneho mesiaca, ide o posledný deň daného kalendárneho mesiaca (napr. 14. apríla –
13. mája, resp. 1. apríla – 30. apríla).
3. Ak nie je v rámci konkrétneho štipendijného programu stanovené inak, pre vyplácanie mesačnej sadzby štipendia s ohľadom na
trvanie pobytu, ktorý bol ukončený tak, že štipendista dodržal minimálnu dĺžku pobytu stanovenú štipendijným programom
a posledný mesiac pobytu nad rámec tejto minimálnej dĺžky neabsolvoval v plnej dĺžke, platí:
a. ak pobyt skončil do n + 4 dní [vrátane] od začiatku mesiaca (pričom n je prvým dňom posledného mesiaca pobytu), na
štipendium za daný začatý mesiac nie je nárok,
b. ak pobyt trval dlhšie ako podľa písm. a., ale skončil do n + 9 dní [vrátane] (pričom n je prvým dňom posledného mesiaca
pobytu), za daný začatý mesiac je možné vyplatiť 50 % z prislúchajúcej mesačnej sadzby štipendia,
c. ak pobyt trval dlhšie ako podľa písm. b., za daný začatý mesiac je možné vyplatiť 100 % z prislúchajúcej mesačnej sadzby
štipendia.

Čl. 3

Podmienky pre priznávanie nároku na vyplatenie štipendia pri virtuálnej a kombinovanej mobilite
1. Ak bol pobyt schválený ako fyzická mobilita, avšak štipendista pre mimoriadne okolnosti nemôže realizovať schválený pobyt
v krajine, kde sa nachádza hostiteľská inštitúcia, môže SAIA súhlasiť s tým, že štipendista bude mobilitu absolvovať virtuálne
(dištančne), a to pri splnení nasledujúcich podmienok:
a. štipendista dostatočne presvedčivo zdôvodní mimoriadne okolnosti, pre ktoré nie je možné absolvovať mobilitu fyzicky,
b. hostiteľská inštitúcia potvrdí, že štipendista môže absolvovať pobyt virtuálne (dištančne) a že je možné aj za takýchto
podmienok naplniť podstatu plánovaného programu pobytu po odbornej stránke.
2. O vzniku mimoriadnej okolnosti a tiež o akejkoľvek zmene s tým súvisiacej je štipendista povinný bezodkladne informovať SAIA
(príslušného administrátora štipendijného programu emailom), inak SAIA nemusí súhlasiť s virtuálnou mobilitou alebo uplatnením
podmienok podľa tohto článku.
3. V prípade virtuálnej mobility sa štipendijné sadzby upravia takto:
a. v prípade vyslania štipendistov zo Slovenska na mobilitu na zahraničnej inštitúcii štipendistovi môže byť vyplácané štipendium
vo výške podľa príslušnej kategórie takto:
i. študenti 1. alebo 2. stupňa vysokoškolského štúdia – štipendium pre virtuálnu mobilitu v mesačnej výške (sadzbe) 250 €;
ak by mesačná sadzba štipendia v prípade pôvodnej fyzickej mobility bola nižšia ako sadzba pre virtuálnu mobilitu, štipendium
bude pri virtuálnej mobilite vyplácané v sadzbe totožnej so sadzbou pre fyzickú mobilitu,
ii. doktorandi (študenti 3. stupňa vysokoškolského štúdia), pedagógovia (najmä vysokoškolskí učitelia), pracovníci výskumu
a vývoja a ostatní štipendisti nepokrytí predchádzajúcim bodom – štipendium pre virtuálnu mobilitu v mesačnej výške (sadzbe)
300 €; ak by mesačná sadzba štipendia v prípade pôvodnej fyzickej mobility bola nižšia ako sadzba pre virtuálnu mobilitu,
štipendium bude pri virtuálnej mobilite vyplácané v sadzbe totožnej so sadzbou pre fyzickú mobilitu,
b. v prípade prijatia štipendistov zo zahraničia na mobilitu na slovenskej inštitúcii štipendistovi môže byť vyplácané štipendium
vo výške 50 % zo sadzby štipendia schváleného pre pôvodnú fyzickú mobilitu.
4. Účelom priznania štipendií pre virtuálnu mobilitu je motivácia k získaniu medzinárodnej skúsenosti a internacionalizácii osobného
rozvoja napriek vplyvu mimoriadnej okolnosti, udržanie kontaktov medzi slovenskými a zahraničnými inštitúciami a pokrytie
životných a iných nákladov štipendistu spojených s virtuálnou realizáciou mobility (napr. zabezpečenie technického vybavenia,
spotreba energií a telekomunikačných poplatkov, nákup literatúry, softvéru, poštové služby a pod.), resp. v prípade nutnosti
prechodu z fyzickej na virtuálnu mobilitu (pri kombinovanej mobilite) náklady súvisiace s touto zmenou (napr. zvýšené cestovné,
potreba udržania ubytovania v krajine pobytu a pod.).
5. Ak nie je v rámci konkrétneho štipendijného programu stanovené inak, pod pojmom „mesiac pobytu“ (resp. alternatívne aj
„mesiac mobility“) sa rozumie:
a. v prvom mesiaci pobytu: obdobie začínajúce dátumom nástupu na pobyt a končiace dňom v nasledujúcom kalendárnom
mesiaci, ktorého poradové číslo je menšie o hodnotu 1 oproti poradovému číslu dňa nástupu na pobyt, resp. ak pobyt začína
1. dňom kalendárneho mesiaca, ide o posledný deň daného kalendárneho mesiaca (napr. 14. marca – 13. apríla, resp. 1. marca
– 31. marca);
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b. v nasledujúcich mesiacoch pobytu: obdobie začínajúce deň po dni ukončenia prvého mesiaca a končiace dňom v nasledujúcom
kalendárnom mesiaci, ktorého poradové číslo je menšie o hodnotu 1 oproti poradovému číslu dňa nástupu na pobyt, resp. ak
mesiac pobytu začína 1. dňom kalendárneho mesiaca, ide o posledný deň daného kalendárneho mesiaca (napr. 14. apríla –
13. mája, resp. 1. apríla – 30. apríla).
6. Pre vyplácanie štipendia počas doby virtuálnej mobility platí, že každý aj začatý mesiac virtuálnej mobility sa považuje za celý
mesiac mobility, okrem posledného mesiaca pobytu, keď sa v prípade, ak ho štipendista neabsolvoval v plnej dĺžke, štipendium
vypočítava takto:
a. ak pobyt skončil do n + 4 dní [vrátane] od začiatku mesiaca (pričom n je prvým dňom posledného mesiaca pobytu), na
štipendium za daný začatý mesiac je nárok vo výške 25 % z prislúchajúcej mesačnej sadzby štipendia,
b. ak pobyt trval dlhšie ako podľa písm. a., ale skončil do n + 9 dní [vrátane] (pričom n je prvým dňom posledného mesiaca
pobytu), za daný začatý mesiac je možné vyplatiť 50 % z prislúchajúcej mesačnej sadzby štipendia,
c. ak pobyt trval dlhšie ako podľa písm. b., za daný začatý mesiac je možné vyplatiť 100 % z prislúchajúcej mesačnej sadzby
štipendia.
7. V prípade, že sa s ohľadom na objektívnu situáciu kombinuje fyzická a virtuálna mobilita (kombinovaná mobilita), platí, že každý
aj čiastočne realizovaný mesiac pobytu fyzickej mobility sa pre určenie aplikovateľnej sadzby štipendia posudzuje ako mesiac
fyzickej mobility a absolvovanie virtuálnej mobility v danom mesiaci nemá vplyv na sadzbu štipendia; v takom prípade sa aj trvanie
obdobia virtuálnej mobility v danom mesiaci posudzuje tak, akoby išlo o fyzickú mobilitu.
8. Pri absolvovaní programu pobytu výlučne formou virtuálnej mobility nemá štipendista nárok na cestovný grant ani na preplatenie
cestovných výdavkov, ak nie je uvedené inak v týchto zásadách.
9. Pri absolvovaní programu pobytu výlučne formou virtuálnej mobility:
a. predloží štipendista všetky požadované dokumenty potvrdzujúce úspešné realizovanie virtuálnej mobility, vrátane uvedenia
rozsahu, formy a trvania mobility,
b. hostiteľská inštitúcia potvrdí trvanie a formu realizácie mobility a naplnenie podstaty plánovaného programu pobytu po
odbornej stránke.
10. V prípade priznania nároku na štipendium podľa tohto článku môže SAIA rozhodnúť, že štipendium vyplatí až po ukončení
mobility za predpokladu, že:
a. štipendista predloží všetky požadované dokumenty potvrdzujúce úspešné realizovanie virtuálnej a/alebo kombinovanej
mobility, vrátane uvedenia rozsahu, formy a trvania mobility,
b. hostiteľská inštitúcia potvrdí trvanie a formu realizácie mobility a naplnenie podstaty plánovaného programu pobytu po
odbornej stránke.

Čl. 4

Osobitné ustanovenia pre štipendistov, ktorých pobyty sú ovplyvnené mimoriadnou okolnosťou
1. V odôvodnených prípadoch môže byť zo strany SAIA posúdené a následne aj realizované preﬁnancovanie straty spôsobenej
stornom cestovného lístka (alebo ekvivalentu), a to výlučne za predpokladu, že štipendista vykonal kroky smerujúce k minimalizácii
straty v prípade storna a že situácia nebola zapríčinená svojvoľným rozhodnutím štipendistu, ale bola bezprostredným následkom
vyššej moci3. Preﬁnancovanie straty spôsobenej stornom cestovného lístka (alebo ekvivalentu) podľa predchádzajúcej vety môže
byť realizované aj v prípadoch, že štipendista kvôli zásahu vyššej moci nemohol nastúpiť na pobyt vo forme fyzickej mobility.
2. Ak dôjde zo strany štipendistu vzhľadom na mimoriadnosť situácie spôsobenej mimoriadnou okolnosťou neočakávane
k predčasnému ukončeniu pobytu, môže SAIA pri uznávaní nároku na mesačné štipendium postupovať tak, ako keby aj začatý
mesiac bol mesiacom stráveným na pobyte v plnej miere.
3. V prípade štipendistov, ktorým štipendium na pokrytie životných nákladov vypláca priamo SAIA4, a ktorí dokončia pobyt v krajine
pobytu5, a zároveň ktorí sa z objektívnych dôvodov nemajú ako vrátiť späť domov z dôvodov opatrení prijímaných vo svete kvôli
mimoriadnym okolnostiam6, sú títo štipendisti povinní pri vzniku takejto situácie bezodkladne kontaktovať SAIA (administrátora
príslušného štipendijného programu) e-mailom s vysvetlením situácie a uvedením všetkých krokov, ktoré štipendista vykonal alebo
plánuje vykonať s cieľom návratu z pobytu domov. Štipendistom, ktorí vzhľadom na mimoriadnu okolnosť uviazli v krajine pobytu
bez reálnej možnosti návratu, môže administrátor štipendijného programu na základe (e-mailovej) žiadosti štipendistu,
v ktorej detailne opíše svoju situáciu a podloží ju hodnovernými dokladmi potvrdzujúcimi jeho opis, predĺžiť vyplácanie štipendia
o 1 mesiac (ide teda o navýšenie celkovej udelenej výšky štipendia v porovnaní s pôvodnou schválenou výškou); takéto predĺženie
však môže byť v súvislosti s konkrétnym pobytom realizované celkovo maximálne 2-krát, a to výlučne počas bezprostredne po sebe
nasledujúcich mesiacoch.
...................................................................................................................................................................... ....................
3
Ide napríklad o zrušenie letu leteckou spoločnosťou bez náhrady letu a/alebo bez nároku na kompenzáciu alebo nutnosť zrušenia pôvodnej
letenky s ohľadom na znemožnenie pokračovania pobytu z dôvodu uzatvorenia hostiteľskej inštitúcie z dôvodu COVID-19.
4

Týka sa primárne štipendistov Národného štipendijného programu SR.

Myslia sa tým štipendisti, u ktorých sa schválená štipendijná podpora vyčerpala v plnej výške (teda formálne sa skončil ich štipendijný pobyt).
Napr. aktuálne kvôli pandémii covid-19, a teda najmä z dôvodu opatrení súvisiacich s uzatváraním hraníc štátov a s neustálymi zmenami
v oblasti dostupnosti medzinárodnej dopravy.
5
6

BULLETIN SAIA 11/2021
4

Téma/Nové zásady pre priznávanie a vyplácanie štipendií a cestovných grantov
4. SAIA na základe zhodnotenia aktuálnej objektívnej situácie môže odlišne od podmienok štipendijného programu7 akceptovať pre
splnenie podmienok a preukázanie nárokov aj skeny dokumentov alebo iný alternatívny spôsob preukázania splnenia podmienky
danej štipendijným programom8 .

Čl. 5

Záverečné ustanovenia
1. Tieto zásady nadobúdajú účinnosť 22. októbra 2021.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti týchto zásad sa ruší Usmernenie zo dňa 3. apríla 2020 pre štipendistov štipendijných programov
administrovaných SAIA, n. o., ktorých pobyty sú ovplyvnené situáciou okolo šírenia COVID-19.
...........................................................................................................................................................................................
7

Ide o prípady, keď podmienky štipendijného programu vyžadujú predloženie originálu niektorého dokumentu.

Napr. v odôvodnených prípadoch môže byť akceptované ako potvrdenie o ukončení pobytu aj e-mail pozývajúcej osoby potvrdzujúci
ukončenie pobytu, alebo doklad preukazujúci nemožnosť pokračovania pobytu (napr. printscreen z webovej stránky potvrdzujúci zatvorenie
inštitúcie z dôvodov súvisiacich s Covid-19) a pod.
8
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY
Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu
prekliknete do databázy štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na
www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je
možné podať žiadosť. Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené otázky
(help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako
podať žiadosť.
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo
„Podaj žiadosť”. V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba
oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu).
Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade, ak sme
o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 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.
Bližšie informácie: www.stipendia.sk
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 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
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne
podporuje študentov technických odborov a medikov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
Európska molekulárno-biologická konferencia: 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
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Generation Google Scholarship: for women in computer science
Uzávierka: 10. december 2021

Generation Google Scholarship je určené ženám s vynikajúcimi študijnými výsledkami, ktoré sú študentkami (full-time student;
part-time student) bakalárskeho, magisterského alebo doktorandského štúdia informatiky, počítačového inžinierstva alebo
súvisiacich technických odvetví.
Bližšie informácie: https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/generation-google-scholarship-emea/
Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Uzávierka: 31. december 2021

Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené študentom informatiky, výpočtovej techniky, informačných
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím na európskych univerzitách v akademickom
roku 2021/2022 a budú pokračovať v bakalárskom, magisterskom alebo doktorandskom štúdiu na univerzite v Európe
v akademickom roku 2022/20232.
Bližšie informácie: https://buildyourfuture.withgoogle.com/scholarships/google-students-with-disabilities-scholarship/
Štipendium na medzinárodný magisterský program Tropimundo
Uzávierka: 15. január 2022
Európska komisia poskytuje štipendiá na medzinárodný magisterský program Tropimundo v odbore Tropická biodiverzita
a ekosystém. Vybraní štipendisti budú mať okrem plného poistenia a mesačných príspevkov finančne kryté aj školné a mobilitu.
2-ročný program (120 ECTS) umožňuje študentom začať sa zaoberať vzájomne prepojenými a ohrozenými ekosystémami tak,
že strávia celý druhý semester ročníkovou prácou a školou v teréne, priamo v amazonskom tropickom dažďovom pralese,
v Karibiku a na tropických ostrovoch v Indickom oceáne, v oblasti stredoafrického dažďového pralesa a východoafrických
Veľkých jazier, v suchozemských a pobrežných ekosystémoch, madagaskarských lesných ekosystémoch a ázijských
suchozemských a vodných ekosystémoch a mangrovníkových lesoch. Štvrtý semester je venovaný dizertačnej práci súvisiacej
s tropickou biodiverzitou a ekosystémami. Ďalšie dva semestre pokrývajú základné a špecializované kurzy v Belgicku, Taliansku,
Francúzsku a Francúzskej Guyane.
Bližšie informácie: https://tropimundo.eu
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/

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 17. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne

Štipendium je určené učiteľom francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študentom 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho
jazyka (ukončené minimálne 3 semestre), študentom 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka.
 letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli),

3 týždne

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, vyžaduje sa
znalosť francúzskeho jazyka minimálne na úrovni A1, uprednostnení budú študenti francúzskeho jazyka.
 letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne

Štipendium je určené diplomatom a vedúcim pracovníkom štátnej správy, ktorí ovládajú francúzsky jazyk.
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 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 8. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti bulharčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bulharský jazyk
alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 letný kurz bulharského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ. Uchádzač musí ovládať bulharský jazyk (základy). Uprednostnení
môžu byť študenti slovanských jazykov.

 ČESKO
Štipendiá vyplývajúce z Protokolu medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu
Uzávierka: 10. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ (3 – 10 mesiacov)

Štipendium je určené študentom slovenských verejných vysokých škôl 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre)
a 2. stupňa VŠ. Vyžaduje sa akceptačný list.
 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)

Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom.
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
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu
Slovenskej republiky a Ministerstvom školstva Čínskej ľudovej republiky v oblasti školstva
Uzávierka: 10. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 ročný študijný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti sinológie 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ a doktorandom. Uchádzači musia ovládať čínsky alebo iný dohodnutý jazyk. Akceptačný list je výhodou.
 ročný výskumný pobyt

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú čínsky alebo iný dohodnutý
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list.
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 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: 3. február 2021 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line
na www.granty.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.
 3- až 5-mesačný študijný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent arabčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú arabský alebo anglický jazyk. Uprednostnení sú študenti spoločenských vied a arabistiky.
Vyžaduje sa akceptačný list (nepredkladajú študenti arabistiky).
 3- až 5-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého jazyka. Vyžaduje sa akceptačný list
(nepredkladajú študenti arabistiky).
 2- až 6-mesačný dlhodobý vedecký pobyt

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom so znalosťou arabského alebo iného dohodnutého
jazyka. Vyžaduje sa pozývací list.
 kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac počas akademického roka)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú arabský jazyk (základy).

 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
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 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

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou
Uzávierka: 24. február 2022 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line
na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Nie je možné poberať ho spolu
s iným štipendiom. Uchádzač si musí vybrať prijímajúcu inštitúciu zo zoznamu gréckych verejných univerzít a zo zoznamu
schválených postgraduálnych študijných programov.
 letný kurz modernej gréčtiny

Štipendium je určené študentom vysokej školy 1. stupňa (ukončené minimálne 2 semestre; študenti gréčtiny 1 semester),
študentom vysokej školy 2. stupňa, doktorandom, učiteľom vysokej školy a výskumným pracovníkom.
 krátkodobý prednáškový alebo výskumný pobyt (10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list, znalosť gréckeho, anglického alebo
francúzskeho jazyka.

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 3. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 semestrálny študijný pobyt (minimálne 4 mesiace)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú
chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 študijný alebo výskumný pobyt (minimálne 1 mesiac)

Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vedeckým pracovníkom
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú chorvátsky jazyk (základy).
 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a chorvátskeho jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa akceptačný list a odborný program.

 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové), napríklad anglický jazyk, manažment, webový dizajn, telekomunikácie, informačné
a komunikačné technológie a pod., sú určené zamestnancom štátnej alebo verejnej správy, obchodnej alebo priemyselnej
komory, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom s ukončeným vysokoškolským vzdelaním vo veku 25 až 45 rokov
s 5-ročnou pracovnou skúsenosťou a aktívnou znalosťou anglického jazyka. Zoznam kurzov je zverejnený na
http://itec.mea.gov.in, uchádzač si vyberá jeden z ponúkaných kurzov (musí si zistiť, či kurz spadá do štipendijného programu
ITEC). Indická strana hradí spiatočnú letenku, školné, ubytovanie, zdravotnú starostlivosť, vreckové, príspevok na knihy
a študijnú cestu. V súčasnosti z dôvodu pandemickej situácie ITEC ponúka iba e-kurzy.
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 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
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
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2022
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.

 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.
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 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
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/

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 8. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých

pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 5- až 10-mesačný študijný pobyt pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 1. december 2021 v SAIA (on-line a zároveň v papierovej podobe) a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Letné jazykové kurzy pre študentov vysokých škôl

DAAD – umelecké štipendiá
30. november 2021 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia,

ﬁlm
(10 – 24 mesiacov)

Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. február 2022
 Odborné exkurzie (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva slovenský vysokoškolský učiteľ.

 Študentské praxe (7 – 12 dní) sú určené pre skupiny študentov VŠ (ukončený minimálne 1 semester) do 15 osôb

pod vedením vysokoškolského učiteľa. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ.

Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
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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/

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 15. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu
poľského jazyka).
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov

2. stupňa VŠ

 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ,

študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa znalosť poľského alebo anglického jazyka
na úrovni B1. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

Vyšehradský 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/
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 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).

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 8. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študenti rumunčiny 1 semester)
a študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú rumunský alebo iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste.
 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vedeckým pracovníkom VŠ a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský alebo
iný jazyk dohodnutý v akceptačnom liste. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
 letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom
a vysokoškolským učiteľom, ktorí ovládajú rumunský jazyk (základy).

 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.
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 celé magisterské štúdium (2 roky)

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

a technológie a základné lekárstvo

Štipendium je určené študentom SŠ (v poslednom ročníku), absolventom SŠ, študentom 1. stupňa VŠ a absolventom 1.
stupňa VŠ.

 SEVERNÉ MACEDÓNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Ministerstvom školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy
Uzávierka: 3. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.

 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

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 3. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom vo veku do 26 rokov na štúdium
a do 30 rokov na výskumný pobyt, ktorí ovládajú slovinský alebo iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list.
 letná škola a seminár slovinského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom,
vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy).

 SRBSKO
Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 3. február 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo
iný dohodnutý jazyk.
 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy).
 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list.
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 TALIANSKO
Štipendium na celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii
Uzávierka: 31. január 2022
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
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/.

BULLETIN SAIA 11/2021
16

Štipendiá a granty
 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
 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

 Výzva na projektovú spoluprácu Bridge2ERA2021
V rámci stratégie internacionalizácie v oblasti vedy, výskumu a vzdelávania vyhlásilo nemecké spolkové ministerstvo
pre vedu a vzdelávanie výzvu na podávanie projektov na tému „Integrácia regiónov strednej, východnej a
juhovýchodnej Európy do európskeho výskumného priestoru“ (Bridge2ERA2021). Predmetom financovania je
spoločná príprava žiadostí o financovanie multilaterálnych výskumných a inovačných projektov (Horizon Europe,
INTERREG, Eurostars a iné) s cieľom vybudovať siete, ktoré budú existovať aj po uplynutí financovania projektu
a vytvoriť tak potenciál dlhodobej a udržateľnej spolupráce s krajinami, na ktoré je zameraná táto výzva.
O grant sa môžu uchádzať mimouniverzitné výskumné pracoviská, vysoké školy a iné výskumné organizácie.
Konzorcium, ktoré podáva projekt musí pozostávať minimálne z troch oprávnených inštitúcií z troch rôznych krajín,
a to:
- jedného nemeckého partnera (predkladateľa projektu),
- jedného partnera z krajiny, na ktoré je zameraná výzva (Bulharsko, Estónsko, Grécko, Chorvátsko, Lotyšsko, Litva,
Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Česká republika a Maďarsko, ako aj Albánsko, Čierna Hora, Severné
Macedónsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Kosovo) a
- jedného ďalšieho partnera z jednej z 27 členských krajín EU alebo krajiny zapojenej do programu Horizon Europe.
V prípade schválenia projektu je možné financovať cestovné a pobytové nálady, workshopy, v odôvodnených
prípadoch vecné náklady, pomocný personál, cestovné náklady na účasť na medzinárodných podujatiach. Výška
podpory je maximálne 120 000 eur na obdobie maximálne 24 mesiacov.
Uzávierky na podávanie žiadostí je: 28. február 2022, 30. november 2022, 27. september 2023
a 31. máj 2024.
Bližšie informácie: http://www.internationales-buero.de
https://www.bmbf.de/bmbf/shareddocs/bekanntmachungen/de/2021/10/2021-10-18-BekanntmachungBridge2ERA2021.html

 Program SASPRO 2 – vyhlásenie 3. výzvy
Program SASPRO 2 je projektom Slovenskej akadémie vied a partnerov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
a Univerzity Komenského v Bratislave zameraným na vytvorenie vhodných a motivujúcich pracovných podmienok
pre vedcov prichádzajúcich zo zahraničia. V rámci tohto programu im ponúka možnosť uchádzať sa o pracovné
miesta vo vedeckých organizáciách SAV a na fakultách STU a UK.
Program SASPRO 2 je rozdelený na dve mobilitné schémy:
schéma Reintegrácia – je určená pre občanov Slovenskej republiky, ktorí svoju hlavnú činnosť (práca, štúdium
a iné) vykonávali v tretej krajine (mimo členských štátov EÚ a asociovaných krajín) minimálne tri roky z piatich
pred podaním prihlášky a ktorí sa zdržiavajú alebo vykonávajú svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky
maximálne tri mesiace pred podaním prihlášky;
schéma Incoming – je určená pre vedcov (občanov členských štátov EÚ, asociovaných krajín a tretích krajín,
vrátane občanov Slovenskej republiky), ktorí sa v priebehu troch rokov predchádzajúcich podaniu prihlášky
nezdržiavali alebo nevykonávali svoju hlavnú činnosť na území Slovenskej republiky dlhšie ako 12 mesiacov.
Uchádzač musí byť držiteľ PhD. alebo ekvivalentného titulu a tento titul získal najviac 15 rokov pred podaním
prihlášky. Oprávnenými hostiteľskými organizáciami sú všetky vedecké organizácie SAV, všetky fakulty a súčasti
UK a STU. Uchádzač si vyberá tému projektu, avšak téma musí zodpovedať vedeckej orientácii hostiteľskej
organizácie.
Prihláška musí byť napísaná v anglickom jazyku, odoslaná elektronicky cez systém na podávanie prihlášok a musí
obsahovať všetky požadované náležitosti tak, ako ich upravuje Príručka pre uchádzača.
Začiatok pobytov uchádzačov vybraných v tretej výzve sa predpokladá na júl alebo september 2022. Pracovné
pobyty budú trvať minimálne 12 mesiacov a maximálne 36 mesiacov. Všetky projekty musia byť ukončené
k 30. septembru 2025.
Uzávierka prihlášok: 28. február 2022.
Bližšie informácie: https://saspro2.sav.sk/news-announcement3.html
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V skratke
 OECD: Young Associate Programme
Dvojročný program OECD pre mladých spolupracovníkov „Young Associate Programme“ (YAP) je určený
pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí chcú získať profesionálne skúsenosti v oblastiach tvorby
multilaterálnych politík, výskumu a analýz. Aktuálna výzva na podávanie prihlášok pre YAP 2022-2024 bude
otvorená v priebehu novembra 2021.
Bližšie informácie o YAP: https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/
Záujemcom o tento program je určený webinár, ktorý sa uskutoční 9. decembra 2021 od 10:00 h prostredníctvom
platformy Zoom. Cieľom webináru je informovať o výberovom procese a poskytnúť praktické rady týkajúce sa
jednotlivých fáz výberu. Súčasťou je aj interakcia s účastníkmi YAP s možnosťou Q&A. Dĺžka webináru je 60 minút
a bude v anglickom jazyku. Na webinár je potrebná registrácia do 6. decembra 2021 na oecd.paris@mzv.sk
(treba zaslať meno a priezvisko, názov univerzity a e-mailový kontakt; ako predmet správy treba uviesť
YAP 2022-2024).
Registrovaným účastníkom, bude následne zaslaný e-mail s prihlasovacími údajmi na Zoom online stretnutie.

 Konferencie o vzdelávaní
 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
 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/

 The Student World – Study in Europe (Latin America)
23. november 2021 (virtuálny vzdelávací veľtrh)
Bližšie informácie: https://thestudent.world/latam-study-europe

 The Student World – Postgraduate Programs (East & Southeast Asia)
7. december 2021 (virtuálny vzdelávací veľtrh)
Bližšie informácie: https://thestudent.world/asia-postgrad
 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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