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Téma/Sprievodca Akciou Rakúsko – Slovensko

Sprievodca
AKCIOU RAKÚSKO – SLOVENSKO,
spolupráca vo vede v vzdelávaní
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny program na podporu spolupráce medzi Rakúskom
a Slovenskom v oblasti vysokého školstva, vedy a výskumu. Je ﬁnancovaná rovnakým dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy,
výskumu a športu Slovenskej republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.
Prvý medzivládny program bol podpísaný v máji 1992 na obdobie rokov 1992 – 1996, na základe dosiahnutých výsledkov
a obojstrannej spokojnosti rozhodli obe strany viackrát o pokračovaní v spolupráci na päťročné obdobia. Naposledy v júni 2019
bol program predĺžený na roky 2020 až 2025.
Podpora prioritných oblastí sa realizuje formou individuálnych štipendií Akcie, podporou projektov, ako aj osobitnými aktivitami
počas trvania programu.
Do tohto čísla bulletinu sme pripravili základné informácie o Akcii, teda KTO, KEDY a AKO sa môže uchádzať o štipendium alebo
predkladať projekt, a čo hradí Akcia.

KTO
O štipendiá Akcie sa môže uchádzať študent 1. stupňa VŠ, študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ a vedecký
pracovník. Uvádzame, o aké štipendiá sa môžu uchádzať, a aké podmienky musia spĺňať v čase podávania žiadosti.
Z názvu štipendia sa prekliknete do databázy štipendií a grantov na www.saia.sk, resp. na www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené
podrobné informácie.
 študent 1. stupňa VŠ
štipendiá na letné jazykové kurzy
● odporúčanie od vysokoškolského učiteľa vítané
 študent 2. stupňa VŠ

O štipendiá na letné jazykové kurzy sa v roku 2022
môžu uchádzať študenti a doktorandi prírodných
a príbuzných vied (medicína, veterinárne lekárstvo,
pôdo- a poľnohospodárstvo)

štipendiá na letné jazykové kurzy
● odporúčanie od vysokoškolského učiteľa vítané
štipendiá pre diplomantov
● ukončený minimálne jeden semester štúdia v 2. stupni, stanovená téma diplomovej práce, akceptačný list od vysokoškolského
učiteľa z Rakúska, dve odporúčania
 doktorand
štipendiá na letné jazykové kurzy
● odporúčanie od vysokoškolského učiteľa-školiteľa vítané
štipendiá pre doktorandov
● ukončený minimálne jeden semester doktorandského štúdia, akceptačný list, dve odporúčania (z toho jedno od školiteľa)
štipendium na krátkodobé pobyty
● pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie, začiatok pobytu možno plánovať najskôr 60 dní od podania žiadosti
 vysokoškolský učiteľ
štipendiá pre postdoktorandov
● vysokokvalifikovaný postdoktorand s titulom PhD. (alebo ekvivalent), bez habilitácie, od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac
ako 10 rokov, pozývací list, zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú činnosť
štipendium na krátkodobé pobyty
● pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie, začiatok pobytu možno plánovať najskôr 60 dní od podania žiadosti
 vedecký pracovník
štipendiá pre postdoktorandov
● vysokokvalifikovaný postdoktorand s titulom PhD. (alebo ekvivalent), bez habilitácie, od udelenia titulu PhD. neuplynulo viac
ako 10 rokov, pozývací list, zoznam potvrdzujúci medzinárodnú publikačnú činnosť
štipendium na krátkodobé pobyty
● pozvanie rakúskej prijímajúcej organizácie, začiatok pobytu možno plánovať najskôr 60 dní od podania žiadosti
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Projekty Akcie
Projekty predkladajú konzorciá, ktoré musia byť zložené z minimálne jedného projektového účastníka z Rakúska a jedného
zo Slovenska.
Predkladateľom žiadosti alebo partnerom z rakúskej strany môžu byť príslušníci verejných univerzít, súkromných univerzít,
odborných vysokých škôl, pedagogických vysokých škôl alebo Rakúskej akadémie vied.
Predkladateľom žiadosti alebo partnerom zo slovenskej strany môžu byť príslušníci štátnych, verejných alebo súkromných
vysokých škôl a Slovenskej akadémie vied.

(Ostatní partneri z rakúskej/slovenskej strany môžu byť tiež pracovníci archívov, knižníc, múzeí alebo iných výskumných inštitúcií,
ktorých inventár alebo know-how je nevyhnutný pre realizáciu projektu. Účastníkmi projektu z ostatných krajín môžu byť príslušníci
vysokých škôl, resp. univerzít alebo iných výskumných organizácií, ktorých inventár alebo know-how je nevyhnutný pre realizáciu
projektu.)
Oblasti podpory a ciele projektov:
I. Cielená projektová podpora Akcie (organizácia rakúsko-slovenských školení, organizácia rakúsko-slovenských letných
jazykových kurzov, doktoráty pod dvojitým vedením)
II. 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).

KEDY

AKO
Žiadosti sa predkladajú on-line na
www.scholarships.at

štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace)
štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov)
15. marec

štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov)
štipendiá na letné jazykové kurzy
(maximálne 1 mesiac)
podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie
(maximálne 12 mesiacov)

15. máj

podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie
(maximálne 12 mesiacov)
štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace)
štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov)

15. október

štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov)
cielená projektová podpora Akcie
(maximálne 36 mesiacov)
podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie
(maximálne 12 mesiacov)

priebežne

štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

ČO HRADÍ AKCIA:
štipendiá pre diplomantov
● mesačné štipendium maximálne 800 EUR
● štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium
štipendiá pre doktorandov
● mesačné štipendium maximálne 1 050 EUR
● štipendista je oslobodený od poplatkov za štúdium
štipendiá pre postdoktorandov
● mesačné štipendium maximálne 1 400 EUR
štipendium na krátkodobé pobyty
● štipendium 90 EUR/deň
štipendiá na letné jazykové kurzy
● štipendium 345 EUR
● náklady na jazykový kurz
● ubytovanie
podpora iniciatívnych projektov
● maximálne 6 000 EUR za rok
(12 po sebe nasledujúcich mesiacov)
cielená projektová podpora
● maximálne 60 000 EUR počas celého projektu,
maximálne však 20 000 EUR za rok
(12 po sebe nasledujúcich mesiacov)

Formuláre k žiadosti o štipendium
Na stránke programu www.aktion.saia.sk sú
k dispozícii formuláre materiálov, ktoré je potrebné
priložiť k žiadosti o štipendium:
 Akceptačný/pozývací list
(Betreuungszusage)
 Odporúčanie
 Doklad o jazykových znalostiach nemčiny
Študenti a doktorandi musia zdokladovať pri pobyte
v Rakúsku znalosť nemčiny. Formulár nahrádza
oficiálny certifikát, ak takýto uchádzač nemôže
predložiť, a môže ho potvrdiť lektor nemeckého
jazyka, resp. katedra cudzích jazykov. Ak je dohodnutý
pobyt v inom jazyku, môže uchádzač predložiť
obdobný dokument potvrdzujúci znalosť tohto jazyka.

Bližšie informácie
https://www.aktion.saia.sk/sk/ (v slovenskom jazyku)
https://www.aktion.saia.sk/de/ (v nemeckom jazyku)
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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 paušálny príspevok na financovanie cestovného (cestovný grant).
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 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
Grantové programy Nadácie Tatra banky
Uzávierka: 28. február 2022 (stredoškoláci), 4. apríl 2022 (vysokoškoláci)
 Program pre stredoškolákov

Grantový program podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl
s maturitou, a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac
na 1 rok) na škole obdobného zamerania v zahraničí. V rámci grantového programu budú poskytované granty maximálne
do výšky 1 500 EUR na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými
školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi...) alebo so štúdiom na
škole obdobného typu na polrok alebo celý školský rok alebo celý školský rok.
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 Program pre vysokoškolákov

V rámci programu budú poskytované finančné granty maximálne do výšky 5 000 EUR na pokrytie časti nákladov spojených
so zahraničnými študijnými pobytmi (max. dva semestre), s letnými školami, so stážami a s výskumnými pobytmi v niektorej
z renomovaných vzdelávacích inštitúcií v zahraničí, ktoré budú realizované nad rámec bežného štúdia. Štipendium je určené
študentom prvého (2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania (bakalárske, magisterské, inžinierske
a doktorandské) vo veku do 30 rokov.
Bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/granty-vzdelanie/
Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2022
Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre) občanom krajín V4 v inej krajine V4 a na magisterské štúdium
(1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 v inej krajine V4
alebo na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore,
Gruzínsku, Moldavsku, Severnom Macedónsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 10. marec 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 2-semestrálny študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),
študent 2. stupňa VŠ so znalosťou bieloruského alebo ruského jazyka. Študenti bieloruštiny môžu byť uprednostnení.
Akceptačný list vítaný.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 28. 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: 24. 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.
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 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/
Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2022
Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre), magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský
študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inej krajine V4.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu on-line na www.granty.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú arabský alebo iný dohodnutý jazyk.
Vyžaduje sa pozývací list.

 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
Štipendiá francúzskej vlády
Uzávierka: 1. marec 2022
Francúzska vláda ponúka občanom SR možnosť uchádzať sa o niekoľko typov štipendií. V akademickom roku 2022/2023 budú
prioritne podporené žiadosti zo študijných odborov: kultúra a umenie; dopravné inžinierstvo; medicína a biomedicína; zelené
energie a životné prostredie.
 štipendiá na bakalárske a magisterské štúdium na jeden rok v rámci bakalárskeho štúdia a dva roky v rámci

magisterského štúdia vo Francúzsku.

Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-studentov/
 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov)

Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-doktorandov-a-na-post-doc/
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 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.

 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.

 CHORVÁTSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy,
vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
Uzávierka: 10. marec 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.

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 10. marec 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 4 semestre) a študentom 2. stupňa VŠ. Akceptačný list
je vítaný.
 3- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, ktorí ovládajú kazašský alebo anglický jazyk. Akceptačný list je vítaný.
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 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2022
Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.
 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov

O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa. Štipendium je určené na pokrytie životných
nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 500 eur/mesiac pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského
vzdelávania a 670 eur/mesiac pre doktorandov. Študenti získajú štipendium na maximálne 10 mesiacov, doktorandi na
11 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si hradia
cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.
 výskumný pobyt pre vysokoškolských učiteľov

Štipendium sa poskytuje na maximálne 5 mesiacov. Jeho výška je 30 eur/deň, štipendista dostane aj príspevok na
ubytovanie, maximálne 300 eur/mesiac. Štipendisti si hradia cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.
 letná škola

O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa a vysokoškolskí učitelia.
Štipendijný príspevok vo výške 711 eur dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje všetky výdavky spojené
s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov.
Bližšie informácie: https://www.viaa.gov.lv/en/latvian-state-scholarships; https://www.viaa.gov.lv/en/studies

 MAĎARSKO
Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2022
Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre), magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský
študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inej krajine V4.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 28. 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 na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. máj 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
Štipendiá DAAD
Uzávierka: 2. máj 2022 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov na krátkodobé výskumné pobyty

(1 – 6 mesiacov)

 Výskumné štipendiá pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov

(1 – 3 mesiace)
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 Výskumné pobyty pre bývalých štipendistov DAAD

(1 – 3 mesiace)

 Študijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov umeleckých smerov a architektúry

(1 – 3 mesiace)

Štipendiá DAAD na štúdium a výskum v oblasti nemeckého jazyka, histórie a kultúry nemeckej menšiny
Uzávierka: priebežne on-line na www.funding-guide.de (proces schvaľovania trvá približne 3 mesiace)
Cieľom štipendijného programu je podporovať vzdelávanie v oblasti nemeckého jazyka na vysokých školách a akademický
výskum zameraný na tému nemecké menšiny. O štipendiá sa môžu uchádzať absolventi vysokých škôl (vrátane študentov
2. stupňa VŠ), doktorandi, mladí vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia z odborov germanistika, nemecký jazyk, nemecká
filológia ako aj záujemcovia z iných spoločenských alebo humanitných vied, ktorí sa zaoberajú históriou a kultúrou nemeckej
menšiny. Od uchádzačov sa očakáva dobrá znalosť nemeckého jazyka.
Dĺžka pobytu je v prípade absolventov vysokých škôl (vrátane študentov 2. stupňa VŠ), doktorandov a mladých vedeckých
pracovníkov 1 až 6 mesiacov, vysokoškolskí učitelia môžu absolvovať 1- až 3-mesačné pobyty. Výška mesačného štipendia je
861 až 2 150 eur v závislosti od kategórie uchádzača. Pobyt je možné realizovať na štátnych, resp. štátom uznaných vysokých
školách alebo mimouniverzitných výskumných inštitúciách v Nemecku, a to po dohode s prijímajúcou inštitúciou.
Bližšie informácie: www.saia.sk a www.daad.de
Štipendiá DAAD na letnú školu molekulárnej biológie
Uzávierka: 20. marec 2022
Mladí vedci s ukončeným vysokoškolským vzdelaním v oblasti biovied, biochémie, medicíny a príbuzných odborov sa môžu
uchádzať o štipendium na letnú školu v nemeckej Jene od 22. augusta do 24. septembra 2022. Od uchádzačov sa očakávajú
výborné študijné výsledky, skúsenosť s laboratórnymi technikami a výborná znalosť angličtiny. Štipendium pokrýva náklady na
kurz, ubytovanie a príspevok na cestovné.
Bližšie informácie: https://www.saia.sk/_user/DAAD/DAAD-Jena-stipendium-2022.pdf
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
Hector Fellow Academy – štipendiá na celé doktorandské štúdium
Uzávierka: 31. marec 2022

Hector Fellow Academy v Karlsruhe ponúka niekoľko doktorandských štipendií pre uchádzačov z celého sveta v oblasti

prírodných a technických vied. Uchádzač musí predložiť vlastný inovatívny výskumný projekt. Úspešní uchádzači získajú
podporu na tri roky a zároveň 15 000 EUR ročne na ostatné výdavky.

Bližšie informácie: https://www.hector-fellow-academy.de/bewerbung-forschungsideel
Einsteinove štipendiá pre výskumníkov na rok 2023
Uzávierka: 15. máj 2022
Einsteinovo fórum a Nadácia Daimlera a Benza ponúkajú Albert Einstein-Stipendium 2023 pre výskumníkov, ktorí chcú pracovať
na projekte, ktorý sa líši od ich doterajšieho výskumu. Štipendium je určené na 5- až 6-mesačný pobyt v letnom dome Alberta
Einsteina v Caputhe (neďaleko Postupimu a Berlína). Môžu ho získať uchádzači, ktorí majú menej ako 35 rokov a venujú sa
výskumu v oblasti humanitných, spoločenských alebo prírodných vied. V prípade schválenia žiadosti získa štipendista
10 000 EUR a taktiež mu budú preplatené cestovné náklady.
Bližšie informácie: http://www.einsteinforum.de/about/fellowship/
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 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: 28. 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 štipendijný program
Uzávierka: 15. marec 2022
Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre), magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský
študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) v inej krajine V4.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 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)
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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
Literárne štipendium mesta Graz „Grazer StadtschreiberIn“
Uzávierka: 31. marec 2022
Mesto Graz ponúka literárne štipendium pre „mestského pisára“. Pobyt sa uskutoční od 1. septembra 2022 do 31. augusta
2023. Štipendista bude mať k dispozícii byt v zámku Cerrini a bude dostávať mesačné štipendium 1 300 EUR.
Bližšie informácie: http://kultur.graz.at/kulturamt/33;
http://static.kulturserver-graz.at/kultur/pdfs/richtlinie_stadtschreiber_2022.pdf

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 28. 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).
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 RUSKÁ FEDERÁCIA
Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov – MGIMO
Uzávierka: 5. apríl 2022 on-line na www.granty.saia.sk
Moskovský štátny inštitút medzinárodných vzťahov (MGIMO) ponúka študentom, ktorí aktívne ovládajú ruský a anglický jazyk
(znalosť ďalšieho jazyka je vítaná) so záujmom o medzinárodné vzťahy štipendiá na:
 celé bakalárske štúdium
 celé magisterské štúdium

 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: 10. marec 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: 10. marec 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.

 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
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 TAIWAN
Štipendium Národnej Sanjatsenovej univerzity na doktorandské štúdium
Uzávierka: 15. marec 2022 (na jesenný semester) a 30. september 2022 (na jarný semester)
Taiwanská Národná Sanjatsenova univerzita (National Sun Yat-sen University) ponúka občanom Slovenska štipendium na
doktorandské štúdium (NSYSU PhD Scholarship for Slovakian Students). Štipendium sa udeľuje na tri roky, zahŕňa odpustenie
školného a mesačné štipendium 15-tisíc taiwanských dolárov.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2970.html
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: 31. marec 2022
Taiwanské ministerstvo školstva každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). V roku 2022 budú
udelené 2 štipendiá uchádzačom zo Slovenska a Rumunska.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2957.html
Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
Uzávierka: 31. marec 2022
Štipendium na 6- až 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú záujem
naučiť sa mandarínsky jazyk (čínština), spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi
Taiwanom a domovskou krajinou.
Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/2977.html

 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. marec 2022
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/calendar; https://turkiyeburslari.gov.tr/shorttermprograms

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 10. marec 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo ruský jazyk. Akceptačný list je vítaný.
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt

Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský alebo
ruský jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.
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 seminár ukrajinského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 2 semestre; študent ukrajinčiny 1 semester),
študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú ukrajinský
jazyk (základy). Predpokladaný nástup v septembri. Uprednostnení môžu byť študenti ukrajinského jazyka.

 USA
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

 VEĽKÁ BRITÁNIA
Newton International Fellowship
Uzávierka: 16. marec 2022
Talentovaní postdoktorandi prírodných vied, inžinierstva, spoločenských a humanitných vied sa môžu uchádzať o granty na
pobyty na výskumných inštitúciách v Spojenom kráľovstve. Newton Interntional Fellowship poskytne 2-ročný grant vo výške
30 000 GBP/rok na životné náklady, 8 000 GBP/rok na pokrytie výskumných nákladov a jednorazový príspevok 3 500 GBP na
presťahovanie. Úspešní uchádzači získajú možnosť ďalšej grantovej podpory vo výške 6 000 GBP počas nasledujúcich 6 rokov.
Bližšie informácie: https://royalsociety.org/grants-schemes-awards/grants/newton-international/
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 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

 Program SASPRO 2 – 3. výzva
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: Reintegrácia a Incoming. Uchádzač musí byť držiteľ
PhD. alebo ekvivalentného titulu a tento titul získal najviac 15 rokov pred podaním prihlášky. 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
v rámci konzorcia, ktoré musí pozostávať minimálne z troch oprávnených inštitúcií z troch rôznych krajín.
Uzávierky na podávanie žiadostí sú: 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

 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní
 Study in Europe Virtual Fair – Malaysia & ASEAN Region

24. marec 2022 (virtuálny vzdelávací veľtrh)
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/detail/21/

 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

 Study in Europe Virtual Fair – Green Engineering

24. máj 2022 (virtuálny vzdelávací veľtrh)
Bližšie informácie: https://www.studyineuropefairs.eu/exhibitions/detail/22/
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V skratke
 Discovery Learning – príležitosti pre doktorandov
V rámci projektu Discovery Learning sa môžu doktorandi a čerství absolventi doktorandského štúdia zapojiť
do dvoch typov aktivít: interaktívnych webinárov a miniprojektov.
Interaktívne bezplatné webináre v anglickom jazyku sú zamerané na prenosné zručnosti pre kariéru
v akademickom prostredí aj mimo neho. Aktuálne sú v ponuke webináre :
• Innovation modelling to create impact from research, 3. marec 2022
• ABC of career planning for researchers, 11. marec 2022
• The art of communicating science, 18. marec 2022
Miniprojekty sú praktické zadania, ktoré si vyžadujú zapojenie v rozsahu 20 až 60 hodín. Doktorandi majú
možnosť pracovať na reálnej úlohe zadanej organizáciami zapojenými v projekte. Úlohy sa týkajú najmä
projektového manažmentu a komunikácie vedy. Doktorandi tak môžu získať praktickú skúsenosť napríklad
s organizáciou medzinárodných projektových stretnutí alebo prezentáciou projektu biznis komunite.
Bližšie informácie:
https://www.euraxess.sk/sk/main/aktuality/ponuka-webinarov-zameranych-na-rozvoj-prenosnych-zrucnosti
https://discoverylearning.eu/results/traininglearning-options/mini-projects

Aj v roku 2022 môžete podporiť SAIA, n. o., a jej aktivity

rozhodnutím o podiele zo zaplatenej dane z príjmov na verejnoprospešný účel
Fyzická osoba (zamestnanec alebo samostatne zárobkovo činná osoba)
môže rozhodnúť o poukázaní 2 % alebo 3 %* zo zaplatenej dane z príjmu.
(Táto suma však musí byť minimálne 3 €)

* 3 % môže poukázať fyzická osoba, ktorá v roku 2021 odpracovala aspoň 40 dobrovoľníckych hodín

a má Potvrdenie od organizácie/organizácií, v ktorých dobrovoľne pôsobila.

Právnická osoba môže rozhodnúť o poukázaní 1 % alebo 2 %* zo zaplatenej dane z príjmu.
(Môže podporiť viacerých prijímateľov, jedného však minimálne sumou 8 €)
* 2 % môže poukázať právnická osoba, ktorá darovala na verejnoprospešný účel prostriedky vo výške rovnajúcej sa
minimálne 0,5 % zaplatenej dane.

Na čo chceme použiť Vaše peniaze?
 zlepšovanie verejných on-line nástrojov (databáza štipendií a grantov pre slovenských a zahraničných záujemcov,

on-line navigácia administratívnymi postupmi pri riešení pobytu cudzincov na Slovensku, vytvorenie webstránky
o možnostiach štúdia na Slovensku pre zahraničných záujemcov a pod.),

 výmena skúseností a informácií na medzinárodnej úrovni s cieľom skvalitňovania našich služieb,
 zapojenie sa do projektov a programov podporujúcich internacionalizáciu vysokého školstva a vedy a ich administrácia,
 vylepšenie vnútorných procesov a skvalitnenie práce na pracoviskách v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre

a v Žiline.

Ak sa rozhodnete darovať 2 (1 alebo 3) % z vašej dane z príjmu SAIA, n. o., budete potrebovať nasledujúce údaje:
názov organizácie:
SAIA, n. o.
sídlo:
Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
IČO:
31821596
právna forma:
nezisková organizácia

Bližšie informácie o podmienkach a postupe pri darovaní podielu z dane za rok 2021:

https://www.saia.sk/sk/main/aktuality/
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