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Téma/Slovenské vysoké školy v najznámejších rebríčkoch

SLOVENSKÉ VYSOKÉ ŠKOLY
V NAJZNÁMEJŠÍCH REBRÍČKOCH
V rámci Plánu obnovy a odolnosti SR si vláda v rámci
Komponentu 8 (Zvýšenie výkonnosti slovenských
vysokých škôl) dala dlhodobý cieľ, aby sa aspoň jedna
slovenská vysoká škola umiestnila medzi TOP500 vysokými
školami sveta v renomovaných akademických rebríčkoch
a ďalšie vysoké školy sa pravidelne umiestňovali v TOP1000.
Ako sa uvádza v Komponente 8, v rebríčkoch svetových
vysokých škôl sa len sporadicky umiestňujú slovenské vysoké
školy v TOP1000 a žiadna vysoká škola v TOP500, čím sa
Slovensko radí na chvost Európy...
Do decembrového bulletinu sme pripravili prehľad slovenských
vysokých škôl, ktoré sú v aktuálnych najznámejších rebríčkoch
(ARWU, QS, THE a CWUR). Zároveň sme sa pozreli, ako sú na
tom naši susedia (Česko, Rakúsko, Maďarsko, Poľsko
a Ukrajina), a pripravili sme anketu, v ktorej sme sa e-mailom
opýtali rektorov slovenských vysokých škôl, štátneho tajomníka
rezortu školstva, v ktorého kompetencii je vysoké školstvo,
slovenských europoslancov a poslancov parlamentného výboru
pre školstvo, v akom časovom horizonte je tento cieľ podľa
nich relizovateľný a ktorá slovenská vysoká škola má podľa
ich názoru najväčšie šance dostať sa ako prvá do TOP500.
Prinášame vám názory tých, ktorí nám odpovedali.
Treba poznamenať, že o výpovednej hodnote rankingov
sa dlhodobo vedú spory. Niekto ich preceňuje, niekto ich
spochybňuje. Viaceré rebríčky okrem celkového hodnotenia
univerzít/vysokých škôl zverejňujú aj najlepšie školy podľa
odborov, v ktorých sa umiestňujú aj školy, ktoré sa nedostanú
medzi najlepších tisíc či dvetisíc škôl sveta (napríklad CWUR
hodnotil vyše 19-tisíc škôl, ARWU 1 800)...
Do tabuľky sme zaradili aj slovenské vysoké školy, ktoré sa
umiestnili v tzv. Moskovskom rebríčku (MosIUR „The Three
University Missions“; https://mosiur.org/ranking/).

Slovenské vysoké školy v najznámejších rebríčkoch
ARWU (rok 2021)
801-900

Univerzita Komenského v Bratislave

QS (rok 2022)
601-650

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

651-700

Univerzita Komenského v Bratislave

801-1000

Slovenská technická univerzita v Bratislave

801-1000

Technická univerzita v Košiciach

801-1000

Žilinská univerzita v Žiline

1001-1200

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

THE (rok 2022)
1001–1200

Univerzita Komenského v Bratislave

1001–1200

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1001–1200

Žilinská univerzita v Žiline

1201+

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1201+

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1201+

Slovenská technická univerzita v Bratislave

1201+

Technická univerzita v Košiciach

CWUR (rok 2021-22)
609

Univerzita Komenského v Bratislave

1 312

Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach

1 567

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Umiestnenie slovenských vysokých škôl v najznámejších rebríčkoch
Celkový počet škôl v rebríčku
Celkový počet slovenských škôl v rebríčku

ARWU

QS

THE

CWUR

MosIUR

1 000

1 200

2 112

2 000

1 650

1

6

7

3

6

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

1001-1200

1 201+

Slovenská technická univerzita v Bratislave

801-1000

1 201+

Technická univerzita v Košiciach

801-1000

1 201+

1 567

901-1000

Trnavská univerzita v Trnave
Univerzita Komenského v Bratislave

1501-1650
801-900

651-700

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach
Žilinská univerzita v Žiline

701-800

1001-1200

609

272

1 201+
601-650

1001-1200

801-1000

1001-1200

ARWU – Academic Ranking of World Universities, ShanghaiRanking,
http://www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2021
QS – QS World University Rankings 2022,
https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2022
THE – Times Higher Education World University Rankings 2022,
https://www.timeshighereducation.com/world-university-rankings
CWUR – Center for World University Rankings,
https://cwur.org/2021-22.php
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1 312

651-700
1001-1100

Téma/Slovenské vysoké školy v najznámejších rebríčkoch
Vysoké školy v najznámejších rebríčkoch: Slovensko a susedia
Počet vysokých škôl
Celkový počet
škôl v rebríčku
Krajina

celkovo

ARWU

QS

THE

CWUR

1 000

1 200

2 112

2 000

TOP
500

TOP
1000

celkovo

TOP
500

TOP
1000

celkovo

TOP
500

TOP
1000

celkovo

TOP
500

TOP
1000

Slovensko

1

0

1

6

0

5

7

0

0

3

0

1

Česko

7

1

6

15

3

10

18

0

4

12

1

4

Maďarsko

4

0

4

9

0

8

12

1

5

8

0

5

Poľsko

10

2

8

19

3

15

23

0

2

40

2

11

Rakúsko

13

7

6

8

5

8

11

7

11

17

4

10

Ukrajina

0

0

0

8

0

6

10

0

2

6

0

0

Najlepšie hodnotenou slovenskou vysokou školu je v súčasnosti Univerzita Komenského
v Bratislave.

2021 Global Ranking of Academic Subjects (GRAS)
V Globálnom rebríčku akademických predmetov za rok 2021, ktorý zverejňuje
ShanghaiRanking, je vyše 1 800 zo 4 000 hodnotených univerzít v 93 krajinách
a regiónoch. Zahŕňa 54 predmetov v 5 oblastiach (Natural Sciences, Engineering,
Life Sciences, Medical Sciences, Social Sciences). Sú v ňom 3 slovenské školy:
Natural Sciences
Mathematics: Slovenská technická univerzita v Bratislave (401-500)
Physics: Univerzita Komenského v Bratislave (301-400)
Life Sciences
Agricultural Sciences: Technická univerzita vo Zvolene (401-500)
Medical Sciences
Clinical Medicine: Univerzita Komenského v Bratislave (401-500)
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Tri najlepšie vysoké školy v najznámejších rebríčkoch
celkovo a vysoké školy našich susedov v TOP500
(názvy vysokých škôl uvádzame tak, ako sú uvedené v rebríčku)
ARWU
1

Harvard University
(USA)

2

Stanford University
(USA)

3

University of Cambridge
(Veľká Británia)

Rakúsko
151-200
201-300
301-400

University of Vienna
Medical University of Vienna
University of Innsbruck
Vienna University of Technology
Medical University of Innsbruck

401-500

University of Graz
University of Natural Resources and Life Sciences,
Vienna

Česko
201-300

Charles University in Prague

Poľsko
401-500

University of Warsaw

1

Massachusetts Institute of Technology (MIT)
(USA)

2

University of Oxford
(Veľká Británia)
Stanford University
(USA)
University of Cambridge
(Veľká Británia)

Rakúsko
=151

University of Vienna

=180

Technische Universität Wien

=277

Graz University of Technology

=281

Universität Innsbruck

354

Johannes Kepler University Linz

Česko
=266

Charles University

=373

University of Chemistry and Technology, Prague

=403

Czech Technical University in Prague

Poľsko
308
=309

University of Warsaw
Jagiellonian University

V súvislosti s dlhodobým cieľom z Komponentu 8 Plánu obnovy
a odolnosti SR, aby sa aspoň jedna slovenská vysoká škola
umiestnila medzi TOP500 vysokými školami sveta
v renomovaných akademických rebríčkoch a ďalšie vysoké
školy sa pravidelne umiestňovali v TOP1000, sme oslovili
štátneho tajomníka Ministerstva šklstva, vedy, výskumu a
športu Ľudovíta Paulisa, v ktorého kompetencii je vysoké
školstvo, rektorov slovenských vysokých škôl, predstaviteľov
organizácií zastupujúcich záujmy slovenských vysokých škôl,
slovenských poslancov v Európskom parlamente a poslancov
Výboru Národnej rady SR pre vzdelávanie, vedu, mládež a
šport. E-mailom sme im položili dve otázky a ponúkame vám
odpovede, ktoré nám prišli:
1. V akom časovom horizonte je tento cieľ podľa Vás
realizovateľný?
2. Ktorá slovenská vysoká škola má podľa Vás
najväčšie šance dostať sa ako prvá do TOP500?
Ľudovít Paulis, štátny tajomník MŠVVaŠ SR
1. Tento cieľ je stanovený do roku 2030, ale jeho splnenie je
možné aj skôr. V mnohých ukazovateľoch rebríčky zohľadňujú
indikátory v absolútnych číslach a favorizujú väčšie vysoké
školy. Samostným spájaním vysokých škôl do väčších celkov,
ale aj následnými synergickými efektami, je možné tento cieľ
dosiahnuť skôr.
2. Z vyššie uvedených dôvodov k splneniu uvedeného cieľa
majú najbližšie väčšie vysoké školy, ktoré by sa spojili do
rozsiahlejších celkov. Najväčšie takéto agregácie sú v Bratislave
a Košiciach.

Jagiellonian University

QS

=3

Anketa

György Juhász, rektor Univerzity J. Selyeho v Komárne
1. K tomu, aby sa niektorá slovenská univerzita umiestnila
medzi TOP500 vysokými školami sveta je potrebná dlhodobá
(niekoľko desaťročí) legislatívna a ﬁnančná stabilita a istota.
Vo Viedni sú 2 univerzity v TOP500 a z Brna sú tiež univerzity
v TOP1000. Tieto mestá sú geograﬁcky pomerne blízko
k Bratislave, ale ﬁnančná podpora vedy, výskumu a vysokého
školstva je v týchto štátoch na oveľa vyššej úrovni. Ak objemy
ﬁnančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu vynaložené na
ﬁnancovanie vysokého školstva budú aj naďalej klesať, tak
tento časový horizont je veľmi vzdialený!
2. Reálnu šancu majú Univerzita Komenského v Bratislave a
Slovenská technická univerzita. K dosiahnutiu tohto cieľa by
bolo treba lepšie využiť aj vedecké kapacity SAV.
Ivan Štefanec, poslanec Európskeho parlamentu
1. To bude závisieť od politických schopností vlády realizovať
všetky predpokladané reformy a skĺbiť ich tak, aby spolu
vytvorili funkčný systém, ktorý slovenské vysoké školstvo
posunie kvalitatívne vyššie. Z predchádzajúcich skúseností
vieme, že reformy v oblasti vzdelávania sú jedny z najťažších
a ich efekt presahuje bežné volebné cykly. Teda aj nasledujúca
vláda bude musieť v reformách pokračovať, alebo ich aspoň
nebude smieť brzdiť. Splnenie deklarovaného ciela vidím pri
optimistickom odhade nie skôr ako o 5 až 10 rokov.
2. Nerád by som posudzoval kvalitu, či nekvalitu jednotlivých
vysokých škôl a už vôbec nie do budúcnosti, pretože nevieme,
ako úspešne budú jednotlivé školy a ich fakulty a pracoviská
zmeny implementovať. Bude to zrejme jedna z tých, ktoré sa
pravidelne objavujú v rebríčku TOP1000 a v iných hodnoteniach
majú tiež vysoký rating. Dôležité je, aby daná škola naozaj
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spĺňala všetky atribúty svojho poslania, teda vzdelávanie,
výskum, medzinárodnú spoluprácu a výchovu akademických
pracovníkov a to všetko na špičkovej úrovni.

THE
1

=2

University of Oxford
(Veľká Británia)
California Institute of Technology
(USA)

Monika Beňová, poslankyňa Európskeho parlamentu
1. Plán obnovy a odolnosti mal byť pre Slovensko príležitosťou,
ako krajinu posunúť vpred a pripraviť ju na viaceré výzvy, ktoré
pred nami stoja. Napriek rečiam niektorých koaličných politikov
je však tento dokument od začiatku postavený „na vode“.
Znamená to, že bol pripravený bez nevyhnutnej spolupráce
s odborníkmi, tripartitou, vychádza z neaktuálnych dát a
stratégií a navyše obsahuje veľké množstvo nepresností.
Opozícia bola z jeho prípravy nezmyselne vylúčená napriek
tomu, že presahuje trvanie volebného tejto koalície. Ešte sa ani
poriadne nezačal implementovať a už dnes meškáme s plnením
viacerých cieľov, ktoré sme si sami ako krajina stanovili.
Znamená to, že plán obnovy v gescii súčasnej vlády podľa mňa
bohužiaľ nebude tým nástrojom, ktorý pomôže slovenským
vysokým školám priblížiť sa k najlepším. Dosiahnutie rebríčka
TOP500 a pravidelná účasť v TOP1000 na svete, tak bude
len na nich. Ja môžem za seba držať palce a želať vedeniam
jednotlivých slovenských univerzít, učiteľom, ako aj žiakom na
nich pôsobiacich, aby to bolo v čo najkratšom možnom časovom
horizonte.
2. Netrúfam si tipovať, ktorá z vysokých škôl má najväčšie
šance túto métu dosiahnuť, no ak sa to podarí, verím, že to
bude veľkým prínosom pre celé naše školstvo.

Harvard University
(USA)

Rakúsko
=137
196
201–250

University of Vienna
Medical University of Graz
Medical University of Innsbruck
Medical University of Vienna

351–400 University of Klagenfurt
401–500

University of Innsbruck
TU Wien

Maďarsko
251–300 Semmelweis University
CWUR
1

Harvard University
(USA)

2

Massachusetts Institute of Technology
(USA)

3

Stanford University
(USA)

Rakúsko
207

University of Vienna

295

Medical University of Vienna

375

University of Innsbruck

406

Vienna University of Technology

Česko
233

Charles University in Prague

Poľsko
376

Jagiellonian University

394

University of Warsaw

Michal Šimečka, poslanec Európskeho parlamentu
1. Obávam sa, že pri dlhodobom odsúvaní školstva na okraj
záujmu, v ktorom žiaľ pokračuje aj táto vláda, je tento cieľ
nerealizovateľný. Na náročné reformy síce máme prostriedky
z EÚ, ale presadiť ich má minister bez dôvery vysokých škôl,
bez riadne získaného diplomu a, čo je najhoršie, bez silnej
politickej podpory. Na to, aby slovenské univerzity prenikli medzi
svetovú špičku, bude potrebné silné politické líderstvo. Čím skôr
si zvolíme politikov a političky, ktoré ho budú schopné, tým skôr
sa do svetových rebríčkov dostaneme.
2. Podľa rebríčkov z posledných rokov je k tomu najbližšie
Univerzita Komenského. Špičkový výkon majú však – aj napriek
nedôstojným podmienkam – tímy z viacerých slovenských
vysokých škôl. Z tohto pohľadu je možno zaujímavý aj projekt
spájania UK a STU, ktorý sa však zdá byť nateraz pochovaný.
Hľadanie nekonvenčných riešení a snaha o synergie však budú
pre skok do TOP 500 kľúčové.
Milan Uhrík, poslanec Európskeho parlamentu
1. Pri klesajúcej kvalite slovenského školstva a prechode
prijímania študentov zo systému „výberového“ na systém
„náborový“ som skôr pesimista v progrese slovenských VŠ
vo svetových rebríčkoch. Nemysím si, že to bude v dohľadnej
dobe.
2. Osobne si myslím, že najväčší potenciál kvalitatívneho rastu
majú Univerzita Komenského, Slovenská technická univerzita
v Bratislave a Technická univerzita v Košiciach. Namiesto
kvantity vysokých škôl by sa mal klásť dôraz na kvalitu.
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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.
V tomto čísle prinášame aj prehľad uzávierok na štipendiá,
ktoré vyplývajú z bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád
na akademický rok 2022/23, ktoré administruje SAIA, n. o., a ktoré majú uzávierku v 1. polroku 2022.
Uzávierky podávania žiadostí podľa termínu
priebežne*

Česká republika, Egypt, Grécko, India, Rakúsko

spravidla vo februári

India*

3. február 2022

Egypt, Chorvátsko, Severné Macedónsko, Slovinsko, Srbsko

8. február 2022

Bulharsko, Moldavsko, Rumunsko

10. február 2022

Česká republika, Čína

15. február 2022

Poľsko

17. február 2022

Belgicko

24. február 2022

Grécko, Kórejská republika

10. marec 2022

Bielorusko, Kazachstan, Ukrajina

15. marec 2022

Rakúsko

5. apríl 2022

Ruská federácia (MGIMO)

2. máj 2022

Nemecko

máj 2022

Japonsko

30. jún 2022

Nemecko

spravidla v júli

Mexiko

* iba niektoré ponuky

Prehľad uzávierok podľa krajín
Názov dohody musí byť uvedený v akceptačnom liste, pozývacom liste či odporúčaní, ak sa vyžadujú k žiadosti.
Dohody/zmluvy sú zverejnené na portáli https://www.minedu.sk/medzinarodne-zmluvy-a-dohovory/
Krajina

Názov dohody

Uzávierka

Belgicko

Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho spoločenstva
a vládou Valónskeho regiónu

17. február 2022

Bielorusko

Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej
republiky

10. marec 2022

Bulharsko

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej
republiky

8. február 2022

Česká
republika

Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, mládeže
a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu

10. február 2022,
priebežne

Čína

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva ČĽR v oblasti školstva

10. február 2022

Egypt

Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom
vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky

3. február 2022,
priebežne

Grécko

Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou

24. február 2022

Chorvátsko

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a Ministerstvom vedy a vzdelávania Chorvátskej republiky

3. február 2022

India

Štipendiá indickej vlády

spravidla vo februári,
priebežne

Japonsko

Program japonskej vlády Monbukagakusho

máj 2022

Kazachstan

Memorandum medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky
o spolupráci v oblasti vzdelávania

10. marec 2022
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Štipendiá a granty
Krajina

Názov dohody

Uzávierka

Kórejská
republika

Štipendiá kórejskej vlády

24. február 2022

Moldavsko

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a mládeže
Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania

8. február 2022

Nemecko

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD

2. máj 2022
30. jún 2022

Poľsko

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania
a športu Poľskej republiky

15. február 2022

Rakúsko

Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

15. marec 2022

Rumunsko

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
národného školstva Rumunska v oblasti vzdelávania

8. február 2022

Severné
Macedónsko

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom
školstva a vedy Macedónskej republiky v oblasti vzdelávania a vedy

3. február 2022

Slovinsko

Program 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

3. február 2022

Srbsko

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky
a Ministerstvom školstva, vedy a technologického rozvoja Srbskej republiky v oblasti vzdelávania

3. február 2022

Ukrajina

Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny
v oblasti vzdelávania

10. marec 2022

 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
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne
podporuje študentov technických odborov a medikov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
Európska molekulárno-biologická konferencia: Štipendiá EMBO na výskumné pobyty
Uzávierka: priebežne, minimálne 3 mesiace pred plánovaným pobytom (krátkodobý pobyt)
 Štipendium na krátkodobý výskumný pobyt

Štipendium je určené pre doktorandov a výskumných pracovníkov, ktorí chcú absolvovať krátkodobý výskumný pobyt
v laboratóriu v zahraničí. Výskumné pobyty sa môžu realizovať medzi členskými krajinami Európskej molekulárno-biologickej
konferencie (EMBC), pridruženými členskými krajinami a spolupracujúcimi partnermi. Výmenné pobyty sa nemôžu realizovať
medzi dvomi laboratóriami z tej istej krajiny. Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny.
Bližšie informácie: http://embo.org/funding-awards/fellowships/short-term-fellowships
 Štipendium pre postdoktorandov

Štipendium je určené pre postdoktorandov, ktorí chcú pracovať vo výskumnom laboratóriu v zahraničí (v prípade občana
členskej krajiny EMBC v ktorejkoľvek krajine sveta). Výška štipendia závisí od cieľovej krajiny, štipendium sa udeľuje na
jeden až dva roky. Uzávierka predkladania žiadostí je priebežne, výber sa uskutočňuje dvakrát ročne, v prvom sa
posudzujú žiadosti predložené k druhému piatku vo februári a v druhom k druhému piatku v auguste.
Bližšie informácie: https://www.embo.org/funding-awards/fellowships/postdoctoral-fellowships
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Štipendiá a granty
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.

 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.
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Štipendiá a granty
 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.
TFAS – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 1. marec 2022
Fond pre americké štúdiá (The Fund for American Studies – TFAS) umožňuje každoročne získať čiastočné štipendiá na
letný kurz v oblasti politickej ekonómie v anglickom jazyku v Prahe. V roku 2022 sa uskutoční od 9. do 30. júla.
Bližšie informácie: www.tfasinternational.org/program/prague/

 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.

 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).
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 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).

 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

 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).
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 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.

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

 ÍRSKO
Hardimanove doktorandské štipendiá
Uzávierka: 12. február 2022
Írska národná univerzita v Galway (NUI – National University of Ireland, Galway/Ollscoil na hÉireann, Gaillimh) ponúka
občanom EÚ Hardimanove doktorandské štipendiá (The Hardiman PhD Scholarships) na doktorandský 4-ročný výskumný pobyt.
Uchádzači si môžu vybrať z 5 kľúčových oblastí výskumu: sociálne vedy a verejná politika; biomedicínske vedy a inžinierstvo;
životné prostredie, námorníctvo a energie; humanitné vedy v kontexte; informatika, fyzikálne a výpočtové vedy.
Bližšie informácie: www.nuigalway.ie/hardiman-scholarships/

 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.

 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
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 NEMECKO
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

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 Výskumného inštitútu filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 30. január 2022

Forschungsinstitut für Philosophie Hannover ponúka doktorandom a postdoktorandom štipendium na výskumný pobyt, ktorý sa
uskutoční od 1. októbra 2022 do 31. júla 2023.

Bližšie informácie: www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php
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/

 NÓRSKO
Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 25. marec 2022
Mobilitné granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom bakalárskeho, magisterského
a doktorandského štúdia, ktorí na univerzitách v Európe študujú nórčinu, na prácu súvisiacu so záverečnou prácou.
Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Uchádzači môžu požiadať aj o cestovný grant.
Bližšie informácie: www.studyinnorway.no/Mobility-Grants

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 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.
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. marec 2022 (štipendiá, projekty) a priebežne (krátkodobé pobyty) on-line na www.scholarships.at
Štipendiá
 štipendiá pre diplomantov

Štipendium pre diplomantov (1 – 3 mesiace) má poskytnúť študentom možnosť využívať pri príprave svojej diplomovej
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 800 EUR/mes.
 štipendiá pre doktorandov

Štipendium pre doktorandov (3 – 6 mesiacov) má poskytnúť doktorandom možnosť využívať pri príprave svojej dizertačnej
práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Výška štipendia: max. 1 050 EUR/mes.
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: max. 1 400 EUR/mes.
 štipendiá na letné jazykové kurzy nemeckého jazyka (maximálne 1 mesiac)

Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandov. Výška štipendia: 345 EUR + hradený kurz a ubytovanie.
V roku 2022 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi z prírodných a príbuzných vied (medicína, veterinárne lekárstvo, pôdoa poľnohospodárstvo).
 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty
Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie); z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej
uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce
a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty
zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).
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).
Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. marec 2022 on-line na www.scholarships.at
 Štipendium Franza Werfela

Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. V prípade absolvovania minimálne 12-mesačného pobytu
má štipendista následne viacero výhod.
 Štipendium Richarda Plaschku

Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov, ktorí sa zaoberajú historickými a historiografickými témami týkajúcimi sa
Rakúska. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný
pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 18 mesiacov.
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
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 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).

 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.

 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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 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN)
Uzávierka: 1. marec 2022
 The Fellowship Programme
Štipendium je určené postdoktorandom a absolventom vysokoškolského štúdia z členských krajín CERN (vrátane Slovenska).
Pre uchádzačov z oblasti experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky sa uprednostňuje ukončené doktorandské štúdium
(titul PhD.) alebo výskumná prax 4 – 10 rokov; pre uchádzačov z aplikovaných a technických vied a programovania
ukončené univerzitné štúdium:
1. The Senior Fellowship Programme – pre postdoktorandov, resp. uchádzačov s viac ako 4-ročnou praxou po získaní
magisterského vzdelania, s praxou nie dlhšou ako 10 rokov
2. The Junior Fellowship Programme – pre absolventov VŠ (inžinierov, magistrov) s praxou do 4 rokov.
Minimálna dĺžka štipendia je 6 mesiacov, maximálna 36 mesiacov.
 Štipendium na výskumný pobyt po prerušení kariéry

Post Career Break Fellowship Programme je určený absolventom v odbore experimentálnej a teoretickej fyziky

a absolventom aplikovaných a počítačových vied a technických odborov, ktorí sa nevenovali výskumu za uplynulé minimálne
2 roky, a to z rodinných či zdravotných dôvodov, a chcú sa vrátiť k budovaniu kariéry, na 6- až 36-mesačný pobyt
v Ženeve. Podmienkou je magisterský alebo PhD titul a 4- až 10-ročné skúsenosti od získania magisterského titulu.
V oblasti experimentálnej a teoretickej fyziky musí mať uchádzač titul PhD alebo byť tesne pred jeho získaním.
Uchádzať sa môžu prípadne aj držitelia bakalárskeho titulu so skúsenosťami nie viac ako 4 roky.
Bližšie informácie: https://careers.smartrecruiters.com/CERN/fellowships

 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
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 USA
Letné semináre pre študentských lídrov
Uzávierka: 31. december 2021
Letné semináre pre študentských lídrov v USA sú intenzívne 5-týždňové akademické programy, ktorých cieľom je poskytnúť
študentom bakalárskeho stupňa štúdia (vo veku od 18 do 25 rokov s výbornou znalosťou angličtiny a so žiadnymi alebo
minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA alebo mimo Slovenska) možnosť lepšie porozumieť Spojeným štátom a zdokonaliť
si zručnosti v oblasti vedenia ľudí. Semináre pozostávajú z diskusií, samostatného štúdia, skupinových prezentácií a prednášok.
Okrem výučby a skupinových aktivít sú súčasťou seminárov aj vzdelávacie cesty, exkurzie a návštevy rôznych miest, aktivity
zamerané na rozvoj vodcovského potenciálu a dobrovoľnícka činnosť v miestnych komunitách.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare-pre-studentov

Letné semináre pre stredoškolských učiteľov a administrátorov stredoškolského štúdia
Uzávierka: 7. január 2022
Letné semináre pre stredoškolských učiteľov v USA sú intenzívne 5-týždňové postgraduálne akademické programy, ktorých
účelom je poskytnúť stredoškolským učiteľom a administrátorom zo zahraničia (vo veku od 30 do 50 rokov s výbornou
znalosťou angličtiny a so žiadnymi alebo minimálnymi skúsenosťami s pobytom v USA) príležitosť prehĺbiť si poznatky
o spoločnosti, kultúre, hodnotách a inštitúciách v USA. Podstatou letných seminárov je rozšírenie učebných osnov a skvalitnenie
výučby o Spojených štátoch amerických na stredných školách a iných akademických inštitúciách v zahraničí. Okrem rezidenčnej
výučby a skupinových aktivít je súčasťou letných seminárov aj týždňová integrovaná študijná cesta do iného regiónu USA.
Dôležitým kultúrnym prvkom programu sú komunitné aktivity, ktoré poskytnú účastníkom priame skúsenosti s dobrovoľníctvom
a pomôžu im pochopiť úlohu, ktorú zohráva v občianskej spoločnosti USA.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/ine-programy/americke-letne-seminare-pre-administratorov-stredoskolskeho-studia

Štipendium Paula Robitscheka
Uzávierka: 1. marec 2022
Štipendium Paula Robitscheka (The Paul Robitschek Scholarship) je určené na výmenný pobyt študentom, ktorí majú český
alebo slovenský pôvod na štúdium na Univerzite Nebraska–Lincoln na jeden akademický rok (2 semestre). Štipendium
pozostáva z plnej úhrady priamych nákladov (školné poplatky, ubytovanie, strava, knihy a ďalšie poplatky), 400 USD/semester
a spiatočnej letenky z Prahy do Nebrasky. Uchádzač musí mať vynikajúce akademické výsledky, ovládať anglický jazyk a v čase
príchodu do Nebrasky mať 21 rokov.
Bližšie informácie: global.unl.edu/scholarships; https://global.unl.edu/cost/#robitschek-application
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V skratke
 Stratégia internacionalizácie vysokého školstva do roku 2030
Vláda Slovenskej republiky schválila na svojom zasadnutí 8. decembra 2021 Stratégiu internacionalizácie
vysokého školstva do roku 2030, ktorú vypracovalo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR na základe
Implementačného plánu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania.
Stratégia sa zameriava na zvýšenie dostupnosti medzinárodnej skúsenosti počas štúdia na vysokej škole
a modernizáciu vysokoškolského vzdelávania v kontexte internacionalizácie. Uznesením, ktorým bola stratégia
schválená, sa od roku 2022 zavádza aj možnosť národných víz pre štipendistov prichádzajúcich na Slovensko
z tretích krajín na pobyty do jedného roka, ak prichádzaju v rámci medzinárodných zmlúv, programov schválených
vládou SR alebo v rámci programu Erasmus+.
Vláda na zasadnutí 14. decembra schválila nariadenie o záujme Slovenskej republiky udeliť národné vízum
vysokokvaliﬁkovaným štátnym príslušníkom tretích krajín, medzi nimi sú aj výskumníci a vysokoškolskí učitelia
z tretích krajín. V roku 2022 má byť udelených maximálne 3 000 národných víz. Nariadenie bude účinné
od 1. apríla 2022.

 Asistenti výučby anglického jazyka pre stredné školy
Komisia J. Williama Fulbrighta ponúka stredným školám na Slovensku možnosť uchádzať sa o asistentov výučby
anglického jazyka z USA v akademickom roku 2022/2023. Stredné školy môžu požiadať o ročné hosťovanie (10
mesiacov) amerického lektora/asistenta, absolventa štvorročného bakalárskeho štúdia v USA, ktorý bude na škole
asistovať učiteľovi alebo samostatne učiť angličtinu. Lektor sa môže podieľať na výučbe v rozsahu maximálne
15 až 18 hodín týždenne. Lektor spolupracuje s učiteľom angličtiny a v prípade, že sa osvedčí, môže mu byť
prenechaná zodpovednosť za samostatné vyučovanie. Lektor je ﬁnančne zabezpečený, škole nevzniká žiadna
ﬁnančná záťaž. Termín na podávanie prihlášok je 17. január 2022.
Bližšie informácie: http://www.fulbright.sk/fulbrightove-stipendia/asistenti-vyucby-anglictiny-pre-stredne-skoly

 Európska cena Karola Veľkého pre mládež
Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež.
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo
skupiny. Termín na podávanie prihlášok je 13. február 2022.
Bližšie informácie: http://www.europarl.europa.eu/charlemagneyouthprize/sk

 Podpora slovensko-nórskych projektov
Výskumná agentúra vyhlásila Výzvu na podporu inštitucionálnej spolupráce medzi inštitúciami
vysokoškolského vzdelávania, strednými školami a súkromným sektorom v Nórsku a na Slovensku
(kód výzvy: BIN SGS02). Výzva je ﬁnancovaná z Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky.
Výška ﬁnančného príspevku na projekt je od 10 000 do 200 000 EUR. Cieľom je zvýšenie kvality a dôležitosti
vzdelávania a odbornej prípravy na Slovensku v dvoch programových oblastiach (zelené inovácie v priemysle a
verejnoprospešné technológie; pomoc starším a chorým osobám pri samostatnom bývaní).
Stredné školy sa môžu uchádzať o podporu partnerských projektov, ktoré sú zamerané na rozvoj odborného
vzdelávania a prípravy (OVP), alebo na preklenutie rozdielu medzi vzdelávacím systémom a potrebami trhu práce.
Vysoké školy môžu prihlasovať partnerské projekty, ktoré rozvíjajú ich spoluprácu s malými a strednými podnikmi
a vzdelávacími inštitúciami a podporujú kariérny rozvoj výskumných pracovníkov.
Žiadosti sa predkladajú v anglickom jazyku do 28. februára 2022.
Bližšie informácie: http://www.vyskumnaagentura.sk/sk/granty-ehp-vyzvy/vyhlasene-vyzvy/638-bin-sgs02
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V skratke
 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

 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
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 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
 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 Košice, 11. február 2022 Prešov
Bližšie informácie: https://www.narodnekariernecentrum.sk/vystavy
 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
16. – 17. február 2022, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

 Webinár: Imigračné pravidlá pre výskumníkov na krátkodobé mobility
vo Veľkej Británii
UK Science and Innovation Network a Universities UK International organizujú 12. januára 2022 globálny
webinár Immigration routes to the UK for international researchers – short-term mobility o možnostiach absolvovať

krátkodobú akademickú mobilitu v Spojenom kráľovstve.
Bližšie informácie a prihlášky: https://www.universitiesuk.ac.uk/latest/events/immigration-routes-uk-international
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