ISSN 1338-0400

bulletin saia

SEPTEMBER 2022

Téma:

Obsah

ročník XXXII/číslo 9

2–7

Téma

2 Štipendiá DAAD

10 – 23

Štipendiá a granty

10 Rôzne krajiny

ŠTIPENDIÁ DAAD
DO NEMECKA
na akademický rok
2023/2024

(Národný štipendijný program,
CEEPUS,
Za vzdelaním do zahraničia,
Štipendiá EMBO,
Štipendium Krídla,
Štipendiá UniCredit Foundation)

11 Belgicko, Bielorusko
12 Bulharsko

Česko

13 Čína

Egypt
Dánsko

14 Fínsko, Francúzsko

Grécko
Chorvátsko

15 India, Izrael

Írsko
Kanada, Kazachstan

16 Maďarsko
17 Moldavsko

Nemecko

18 Poľsko
19 Rakúsko
20 Rumunsko

Severné Macedónsko
Singapur, Slovinsko

21 Srbsko

Švajčiarsko
Taiwan

22 Taliansko, Turecko

Ukrajina

23 USA

24 – 25
Bulletin SAIA. Informačný mesačník o štúdiu v zahraničí, štipendiách a grantoch
a medzinárodnej spolupráci v oblasti vzdelávania a vedy.
S finančnou podporou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
vydáva SAIA, n. o., Bratislava.
Adresa redakcie: SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1,
e-mail: bulletin@saia.sk, zodpovedný redaktor: Ján Chlup, jan.chlup@saia.sk,
redakcia: Michal Fedák, Karla Zimanová, Ondrej Aradský, Zuzana Kalináčová,
Beáta Košťálová, Silvia Kotuličová, Simona Mahútová, Magdaléna Mergová,
Adela Poláčková, Kristína Sallerová.
Pracoviská SAIA nájdete v mestách
BRATISLAVA, BANSKÁ BYSTRICA, KOŠICE, NITRA, ŽILINA

V skratke

Európska noc výskumníkov
Cena za vedu a techniku
Týždeň vedy a techniky
Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní
SAIA, n. o., nájdete aj na
Facebooku a Instagrame
https://www.facebook.com/saia.mobility
https://www.instagram.com/saia_studium_v_zahranici/
https://www.facebook.com/saia.studyinslovakia
https://www.instagram.com/saia_study_in_slovakia/

Téma/Štipendiá DAAD na akademický rok 2023/2024
ŠTIPENDIÁ DAAD PRE SLOVENSKO
na akademický rok 2023/2024
Nemecká akademická výmenná služba (Deutscher Akademischer
Austauschdienst, DAAD) je spoločná organizácia nemeckých vysokých škôl a

študentských organizácií. Jej úlohou je podporovať rozvoj spolupráce so zahraničím
v oblasti vysokého školstva, najmä formou výmeny študentov a vedeckých
pracovníkov. Od vzniku v roku 1925 podporilo DAAD viac ako 2,6 milióna nemeckých
a zahraničných študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov.
V roku 2021 podporilo DAAD 134 906 štipendistov, z toho 60 489 z Nemecka a 74 417 zo zahraničia.
Činnosť DAAD sa neobmedzuje len na udeľovanie štipendií na individuálne mobility a výskumnú podporu; DAAD taktiež podporuje
internacionalizáciu nemeckých vysokých škôl, posilňuje germanistiku a nemecký jazyk v zahraničí, pomáha rozvojovým krajinám pri
budovaní vysokých škôl a pod. Rozpočet pochádza prevažne z prostriedkov nemeckých spolkových ministerstiev, predovšetkým
z ministerstva zahraničných vecí, ale aj z Európskej únie a rôznych podnikov a organizácií.
Od začiatku 90. rokov 20. storočia spolupracuje DAAD so SAIA, okrem poskytovania informácií o štúdiu v Nemecku SAIA
administratívne zabezpečuje niektoré programy DAAD týkajúce sa Slovenska.
DAAD poskytuje okrem iných štipendiá na študijné, výskumné a umelecké pobyty a štipendiá na letné jazykové kurzy.
Študijné štipendiá sú určené študentom a absolventom vysokých škôl. Výskumné štipendiá sú určené doktorandom, mladým
vedeckým a pedagogickým pracovníkom a bývalým štipendistom DAAD. V kategórii štipendií pre umelecké odbory existujú študijné
štipendiá pre absolventov umeleckých vysokých škôl. Letné kurzy sú určené študentom vysokých škôl. DAAD finančne podporuje
odborné exkurzie pre vysokoškolských študentov a študentské praxe. Pre vedeckých a pedagogických pracovníkov je určený aj
„Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch“. Poskytovanie informácií o štipendiách a projektoch je finančne
podporované DAAD z prostriedkov spolkového ministerstva zahraničných vecí.
Z dôvodu krátenia rozpočtu nevypísalo DAAD pre akademický rok 2023/2024 viacero štipendijných programov, ktoré boli doteraz
každoročne pravidelne v ponuke. Zrušené boli štipendiá na letné jazykové kurzy pre študentov, krátkodobé pobyty pre doktorandov
a mladých vedeckých pracovníkov, štipendiá pre germanistov, ako aj výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých
pracovníkov. V ponuke štipendií DAAD naďalej ostali študijné štipendiá na magisterské štúdium, dlhodobé výskumné štipendijné
pobyty pre doktorandov, štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením a spoločných doktorandských
programov (cotutelle) a taktiež všetky študijné štipendiá určené pre záujemcov z umeleckých odborov (architektúra, hudba,
výtvarné a divadelné umenie). V ponuke naďalej ostávajú aj exkurzie pre študentov vysokých škôl. Či sa zrušenie uvedených
štipendijných ponúk týka iba výzvy pre akademický rok 2023/2024, alebo aj výziev pre ďalšie akademické roky, je zatiaľ otázne.

Prehľad štipendií a grantov DAAD pre občanov SR
Typ štipendijného programu

Uzávierka žiadostí

Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých
vedných disciplín (10 – 24 mesiacov)

15. november 2022

Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty (7 – 12 mesiacov) 15. november 2022
Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod dvojitým vedením
15. november 2022
alebo spoločných doktorandských programov (cotutelle) (max. 24 mesiacov)
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra
(10 – 24 mesiacov)

30. september 2022

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba
(10 – 24 mesiacov)

29. september 2022

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore
(10 – 24 mesiacov)

2. november 2022

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie,
dizajn, vizuálna komunikácia a ﬁlm (10 – 24 mesiacov)

30. november 2022

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch

spravidla v júni

Odborné exkurzie a študentské praxe

1. november 2022, 1. február a 1. máj 2023

Štipendiá DAAD a Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku (DLR) pre
doktorandov, postdoktorandov a vedeckých pracovníkov

podľa typu a miesta pobytu

Berlínsky program pre umelcov

1. december 2022
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Téma/Štipendiá DAAD na akademický rok 2023/2024
Počet podporených študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov
rok

1950

celkový počet
štipendistov

1960

1970

1980

1990

2000

2010

2015

2019

2020

2021

426

4 861

10 883

21 813

38 883

64 047

105 886

127 039

145 659

111 114

134 906

z toho z Nemecka

230

1 710

2 035

7 699

16 909

37 451

63 807

75 412

85 078

61 956

60 489

z toho z cudziny

196

3 151

8 848

14 114

21 974

26 596

42 079

51 627

60 581

49 158

74 417

V roku 2021 podporila študijné alebo výskumné pobyty 134 906 nemeckých občanov v zahraničí a cudzincov v Nemecku.

Zdroj: www.daad.de

DAAD v roku 2021 podporila 99 občanov Slovenska, z toho 34 v rámci individuálnych štipendií a 65 v rámci projektov.
Zdroj: https://static.daad.de/media/daad_de/pdfs_nicht_barrierefrei/der-daad/zahlen-fakten/daad-laenderstatistik_125.pdf

Dôležité všeobecné upozornenia súvisiace s programom DAAD
• Štipendium na celé bakalárske štúdium sa neudeľuje.
• Štipendium sa neudeľuje uchádzačom, ktorí sa v čase uchádzania o štipendium zdržujú v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
• Študijné a výskumné pobyty možno absolvovať na štátnych a štátom uznaných vysokých školách a výskumných ústavoch
v Nemecku.
• Predložené podkladové materiály musia byť úplné, v nemeckom alebo v anglickom jazyku, kompletná žiadosť musí obsahovať
požadované prílohy a mať vyplnené všetky kolónky.
• Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, platia však tieto obmedzenia:
1. absolventi – v čase uchádzania sa o štipendium štúdium ukončené pred max. 6 rokmi,
2. doktorandi – v čase uchádzania sa o štipendium začiatok doktorandského štúdia pred max. 3 rokmi.

Podkladové materiály
Zoznam podkladových materiálov, ktoré sa predkladajú spolu so žiadosťou o štipendium, sa odlišuje v závislosti od konkrétnej
štipendijnej kategórie.
Existuje však niekoľko pravidiel, ktoré platia bez ohľadu na typ štipendia:
• K on-line žiadosti je potrebné priložiť naskenované originály dokladov o vzdelaní a ich preklad do nemeckého alebo anglického
jazyka (akceptuje sa vlastný preklad uchádzača), resp. musia byť doklady vystavené v anglickom alebo nemeckom jazyku.
DAAD si môže dodatočne vyžiadať od uchádzača overené preklady dokumentov.
• K dokladom o vzdelaní musí byť priložené vysvetlenie systému hodnotenia (známok).
• Všetky podkladové materiály na www.funding-guide.de je potrebné nahrať v PDF-formáte.
Súčasťou podkladových materiálov je aj motivačný list. V motivácii by mal uchádzač uviesť:
• prečo chce absolvovať v Nemecku študijný alebo výskumný pobyt,
• čo je cieľom študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku,
• čo konkrétne chce počas svojho študijného alebo výskumného pobytu v Nemecku robiť,
• akú má predstavu o tom, ako dosiahnuť plánovaný cieľ, ktoré vedecké metódy chce použiť,
• postup, ako chce dosiahnuť svoj cieľ (návšteva prednášok, seminárov, archívov, stretnutia, rozhovory a pod.), miesto
plánovaného pobytu (knižnica, archív, ústav...),
• či už boli vykonané nejaké aktivity v súvislosti s plánovaným študijným alebo výskumným pobytom (ako napr. zoznam
literatúry, členenie diplomovej alebo dizertačnej práce).
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Téma/Štipendiá DAAD na akademický rok 2023/2024
TYPY ŠTIPENDIÍ DAAD
I. ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ
Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov
vysokých škôl všetkých vedných disciplín – Masterstudium

für alle wissenschaftlichen Fächer

Štipendium sa udeľuje na účely absolvovania doplňujúceho
štúdia (Aufbaustudium) alebo študijného programu Master
(Masterstudium). Štipendium sa udeľuje na celú dĺžku štúdia
(maximálne 24 mesiacov). V prípade dvojročných študijných
programov je potrebné po prvom roku štúdia preukázať
dosiahnuté študijné výsledky, z ktorých bude zrejmé, že štúdium
bude úspešne ukončené v riadnom termíne.
Štipendium je možné udeliť aj záujemcom o študijný pobyt na
nemeckej vysokej škole v rámci prebiehajúceho magisterského/
inžinierskeho štúdia na Slovensku. V tomto prípade sa vyžaduje
potvrdenie slovenskej vysokej školy, že štúdium v zahraničí
bude uznané a že nebude prekročená štandardná dĺžka štúdia.
Štipendium sa udeľuje na jeden rok a nie je možné ho predĺžiť.
Bližšie informácie o študijných programoch sú k dispozícii
na internetových stránkach nemeckých vysokých škôl.
Databáza všetkých študijných programov s možnosťou
vyhľadávania podľa odboru a typu štúdia sa nachádza na
www.hochschulkompass.de, ďalšie informácie o študijných
možnostiach v Nemecku je možné nájsť na www.daad.de.
Prijatie na vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.
Predkladanie žiadosti o štipendium a prijatie na vysokú školu sú
dva nezávislé procesy. V prípade, že uchádzač v čase podávania
žiadosti ešte nemá potvrdenie o prijatí na štúdium, musí ho
predložiť do nástupu na štipendijný pobyt. Vyplácanie štipendia
je podmienené prijatím na vysokú školu. Z dôvodu zvýšenia
šancí na prijatie na nemeckú vysokú školu je potrebné, aby
si uchádzač vybral 3 študijné programy na rôznych vysokých
školách.
Uzávierka žiadostí: 15. november 2022 on-line
na www.funding-guide.de
(originál odporúčania treba poslať poštou na adresu DAAD,
Referat ST21 – Ostmitteleuropa, Südosteuropa, Türkei,
Kennedyallee 50, 53175 Bonn)
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov (podľa dĺžky študijného
programu)
Termín realizácie: od 1. 10. 2023

Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky,
presvedčivý odborný program a osobná motivácia, v čase
nástupu na štipendijný pobyt ukončené bakalárske alebo
vysokoškolské štúdium, dobré znalosti nemeckého, príp.
anglického jazyka (podľa jazyka, v ktorom sa bude realizovať
štúdium).
Štipendium zahŕňa: 861 EUR/mesiac, príspevok na
cestovné a poistenie, príspevok na študijný materiál, prípadne
aj príspevok na nájomné a rodinu. V prípade zdravotného
postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý
príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí.
Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne
DAAD:
• on-line jazykový kurz nemeckého jazyka,
• v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred
nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný),
• príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu,
• uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF
alebo DSH.
K podkladovým materiálom:
Odporúčanie od vysokoškolského profesora je potrebné doručiť
poštou na adresu DAAD v Bonne.
Súčasťou podkladových materiálov je aj oficiálny opis
študijného programu na predpísanom formulári.
Nevyžaduje sa akceptačný list nemeckej univerzity. Prijatie na
vysokú školu si štipendisti zabezpečujú sami.
V prípade, že študijný program bude prebiehať v anglickom
jazyku, musí uchádzač predložiť doklad o znalosti nemeckého
a anglického jazyka. Znalosť nemeckého jazyka je možné
dokladovať nasledovnými jazykovými certifikátmi: TestDaF,
DSH, Deutsches Sprachdiplom der Kultusministerkonferenz
(DSD), Goethe-Zertifikat, Österreichisches Sprachdiplom, telc
Deutsch a onSET Deutsch. Znalosť anglického jazyka je možné
dokladovať nasledovnými jazykovými certifikátmi: Cambridge
English, Cambridge Business, IELTS, ISE, TOEFL iBT, TOEFL
Essentials, TOEIC, PTE Academic a onSET English.
Certifikáty onSET Deutsch a onSET Englisch postačujú pre
potreby uchádzania sa o štipendium. Zdarma ich vystavia lektori
DAAD na Slovensku.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64

Oprávnení uchádzači:
• študenti posledného ročníka bakalárskeho štúdia,
• absolventi bakalárskeho štúdia,
• študenti posledného ročníka vysokých škôl,
• absolventi vysokých škôl.
Pre uchádzačov nie sú stanovené vekové hranice, pre kategóriu
absolvent platí, že v čase podávania žiadosti o štipendium
uchádzač ukončil štúdium pred max. 6 rokmi.
V čase uchádzania sa o štipendium sa nesmie uchádzač
zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 15 mesiacov.
Doktorandi sa v rámci tohto programu nemôžu
uchádzať o štipendium! (Možnosti pre doktorandov v časti
II. Výskumné štipendiá)
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Téma/Štipendiá DAAD na akademický rok 2023/2024
Štipendiá na výskumné pobyty v rámci doktorátov pod
dvojitým vedením alebo spoločných doktorandských
programov (cotutelle) – Forschungsstipendien – Bi-national

II. VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ
Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné
pobyty – Forschungsstipendien – Jahresstipendien
Uzávierka žiadostí: 15. november 2022
on-line na www.funding-guide.de (originál odporúčania treba
poslať poštou na adresu DAAD, Referat ST21 – Ostmitteleuropa,
Südosteuropa, Türkei, Kennedyallee 50, 53175 Bonn)
Dĺžka pobytu: 7 – 12 mesiacov
Termín realizácie: od 1. 10. 2023
Cieľ: umožniť doktorandom výskumný pobyt na nemeckých
univerzitách a výskumných pracoviskách
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky
a výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického
jazyka. Požiadavky na znalosť cudzieho jazyka závisia od
študijného/výskumného zámeru a odboru uchádzača. Pri
spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú dobré
znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických
odboroch a v prípade, že sa na prijímajúcej inštitúcii komunikuje
po anglicky, sa akceptuje aj anglický jazyk.
Štipendium zahŕňa: 861 až 1 200 EUR/mesiac, príspevok
na cestovné a poistenie, jednorazový príspevok na výskumnú
činnosť, príp. príspevok na nájomné a rodinu. V prípade
zdravotného postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť
poskytnutý príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom
v zahraničí.
Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne
DAAD:
• on-line jazykový kurz nemeckého jazyka,
• v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred
nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný),
• príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu,
• uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF
alebo DSH.
K podkladovým materiálom:
Akceptačný list od nemeckého vysokoškolského učiteľa alebo
vedeckého pracovníka s uvedením jeho súhlasu s plánovaným
výskumným zámerom uchádzača je nevyhnutný.
Odporúčanie od vysokoškolského profesora je potrebné doručiť
poštou na adresu DAAD v Bonne.
Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu.
Vítaný je zoznam publikačnej činnosti.
Poznámky:
Pre uchádzačov z odboru medicína, veterinárske a zubné
lekárstvo platia osobitné podmienky! Podrobné informácie
získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67

betreute Promotionen/Cotutelle

Štipendijný program ponúka 2 varianty:
Doktorandské štúdium pod dvojitým vedením: cieľom
je podpora doktorandského štúdia absolvovaním viacerých
výskumných fáz v Nemecku. Doktorandské štúdium je ukončené
záverečnou skúškou na slovenskej vysokej škole za prítomnosti
nemeckého školiteľa. Doktorandský titul udeľuje slovenská VŠ.
Spoločné doktorandské programy: cieľom je podpora
spoločných doktorandských programov (tzv. cotutelle).
Podmienkou je individuálna dohoda o spolupráci medzi
zúčastnenými vysokými školami. Doktorandský titul udeľuje
slovenská vysoká škola spoločne s nemeckou vysokou školou.
Uzávierka žiadostí: 15. november 2022 on-line na
www.funding-guide.de (originál odporúčania treba poslať
poštou na adresu DAAD, Referat ST21 – Ostmitteleuropa,
Südosteuropa, Türkei, Kennedyallee 50, 53175 Bonn)
Dĺžka pobytu: maximálne 24 mesiacov (možnosť rozdeliť
na viaceré kratšie pobyty)
Termín realizácie: od 1. 10. 2023
Požiadavky na uchádzača: dobré študijné výsledky a
výskumný zámer, dobrá znalosť nemeckého, príp. anglického
jazyka. Požiadavky na znalosť cudzieho jazyka závisia od
študijného/výskumného zámeru a odboru uchádzača.
Pri spoločenských a humanitných odboroch sa očakávajú
dobré znalosti nemeckého jazyka. Pri prírodných a technických
odboroch a v prípade, že sa na prijímajúcej inštitúcii komunikuje
po anglicky, sa akceptuje aj anglický jazyk.
Štipendium zahŕňa: 1 200 EUR/mesiac, príspevok na
poistenie a cestovné, jednorazový príspevok na výskumnú
činnosť, cestovné a pobytové náklady pre školiteľov (pre
každého školiteľa jedna cesta max. do 10 dní), príp. príspevok
na nájomné a rodinu. V prípade zdravotného postihnutia alebo
chronického ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na
potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí.
Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne
DAAD:
• on-line jazykový kurz nemeckého jazyka,
• v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred
nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný),
• príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu,
• uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF
alebo DSH.
K podkladovým materiálom:
V prípade doktorátov pod dvojitým vedením sa vyžaduje
akceptačný list nemeckého školiteľa, v ktorom vyjadrí svoj
súhlas s plánovaným výskumným pobytom uchádzača a potvrdí
zabezpečenie jeho pracovného miesta na nemeckej vysokej
škole. V prípade spoločných doktorandských programov
(cotutelle) sa vyžaduje individuálna dohoda o vedení
doktoranda medzi domácou inštitúciou a spolupracujúcou
nemeckou vysokou školou (dohoda Cotutelle), ktorá musí byť
predložená najneskôr do nástupu na štipendijný pobyt.
Odporúčanie od vysokoškolského profesora je potrebné doručiť
poštou na adresu DAAD v Bonne.
Uchádzači musia predložiť podrobný opis výskumného zámeru
v Nemecku, ako aj presný časový harmonogram pobytu.
Vítaný je zoznam publikačnej činnosti.
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Poznámky:
Pre uchádzačov z odboru medicína, veterinárske a zubné
lekárstvo platia osobitné podmienky! Podrobné informácie
získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=717

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore
hudba – Master-/Aufbaustudium im Fachbereich Musik
Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročné magisterské
štúdium (Masterstudium).
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka
a absolventi vysokých škôl odboru hudba
Uzávierka žiadostí: 29. september 2022 on-line na
www.funding-guide.de

III. UMELECKÉ ŠTIPENDIÁ

Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov
Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore
architektúra – Master-/Aufbaustudium im Fachbereich

Architektur

Štipendium umožňuje mladým architektom absolvovať
doplňujúce štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách.
Taktiež je možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročné
magisterské štúdium (Masterstudium).
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka
a absolventi vysokých škôl v odbore architektúra, vnútorná
architektúra, krajinná architektúra, územné plánovanie,
regionálne plánovanie, krajinné plánovanie a ochrana pamiatok.
Uzávierka žiadostí: 30. september 2022 on-line na
www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov

Termín realizácie: od 1. 10. 2023
Výška štipendia: 861 EUR/mesiac, príspevok na cestovné a
poistenie, príspevok na študijný materiál, prípadne aj príspevok
na nájomné a rodinu. V prípade zdravotného postihnutia alebo
chronického ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na
potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí.
Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne
DAAD:
• on-line jazykový kurz nemeckého jazyka,
• v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred
nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný),
• príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu,
• uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF
alebo DSH.
K podkladovým materiálom:

Termín realizácie: od 1. 10. 2023
Štipendium zahŕňa: 861 EUR/mesiac, príspevok na
cestovné a poistenie, príspevok na študijný materiál, prípadne
aj príspevok na nájomné a rodinu. V prípade zdravotného
postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý
príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí.
Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne
DAAD:
• on-line jazykový kurz nemeckého jazyka,
• v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred
nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný),
• príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu,
• uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF
alebo DSH.
K podkladovým materiálom:
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov
dokladovať svoju tvorbu vlastnými prácami. Po odoslaní žiadosti
v on-line systéme bude uchádzačovi sprístupnený link, cez ktorý
bude môcť požadovanú dokumentáciu odovzdať. Podrobné
informácie o požadovaných podkladových materiáloch získajú
záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=676

Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými
prácami, nahrávkami a pod. Po odoslaní žiadosti v on-line
systéme bude uchádzačovi sprístupnený link, cez ktorý
bude môcť požadovanú dokumentáciu odovzdať. Podrobné
informácie o požadovaných umeleckých podkladových
materiáloch získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=227

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium
v divadelnom odbore – Master-/Aufbaustudium im

Fachbereich der Darstellenden Kunst

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročné magisterské
štúdium (Masterstudium).
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka
a absolventi vysokých škôl divadelných odborov (herectvo,
divadelná réžia, divadelná dramaturgia, muzikál, tanec,
choreografia a performance studies)
Uzávierka žiadostí: 2. november 2022 on-line na
www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov
Termín realizácie: od 1. 10. 2023
Výška štipendia: 861 EUR/mesiac, príspevok na cestovné
a poistenie, príspevok na študijný materiál, prípadne aj
príspevok na nájomné a rodinu. V prípade zdravotného
postihnutia alebo chronického ochorenia môže byť poskytnutý
príspevok na potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí.
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Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne
DAAD:
• on-line jazykový kurz nemeckého jazyka,
• v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred
nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný),
• príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu,
• uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF
alebo DSH.
K podkladovým materiálom:
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými
prácami, nahrávkami a pod. Po odoslaní žiadosti v on-line
systéme bude uchádzačovi sprístupnený link, cez ktorý
bude môcť požadovanú dokumentáciu odovzdať. Podrobné
informácie o požadovaných umeleckých podkladových
materiáloch získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=716

Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium
v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna
komunikácia a film – Master-/Aufbaustudium in den

Fachbereichen Bildende Kunst, Design, Visuelle Kommunikation
und Film

Štipendium umožňuje mladým umelcom absolvovať doplňujúce
štúdium na nemeckých štátnych vysokých školách. Taktiež je
možné uchádzať sa o štipendium na 1- až 2-ročné magisterské
štúdium (Masterstudium).
Oprávnení uchádzači: študenti posledného ročníka
a absolventi vysokých škôl odborov výtvarné umenie, dizajn,
vizuálna komunikácia a film
Uzávierka žiadostí: 30. november 2022 on-line na
www.funding-guide.de
Dĺžka pobytu: 10 – 24 mesiacov
Termín realizácie: od 1. 10. 2023
Výška štipendia: 861 EUR/mesiac, príspevok na cestovné a
poistenie, príspevok na študijný materiál, prípadne aj príspevok
na nájomné a rodinu. V prípade zdravotného postihnutia alebo
chronického ochorenia môže byť poskytnutý príspevok na
potrebné náklady spojené s pobytom v zahraničí.
Za účelom jazykovej prípravy pre pobyt v Nemecku poskytne
DAAD:
• on-line jazykový kurz nemeckého jazyka,
• v prípade potreby jazykový kurz nemeckého jazyka pred
nástupom na pobyt (2, 4 alebo 6 mesačný),
• príspevok na jazykový kurz počas štipendijného pobytu,
• uhradenie poplatku za jazykovú skúšku TestDaF
alebo DSH.
K podkladovým materiálom:
Uchádzači musia okrem všeobecných podkladových materiálov
dokladovať svoju umeleckú tvorbu alebo činnosť vlastnými
prácami, nahrávkami a pod. Po odoslaní žiadosti v on-line
systéme bude uchádzačovi sprístupnený link, cez ktorý
bude môcť požadovanú dokumentáciu odovzdať. Podrobné
informácie o požadovaných umeleckých podkladových
materiáloch získajú záujemcovia na www.daad.de/extrainfo.
Podrobné informácie a zoznam podkladových
materiálov:
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=687

IV. ĎALŠIE PROGRAMY FINANČNE
PODPOROVANÉ DAAD
Odborné exkurzie – Studienreisen von ausländischen
Studierenden in Deutschland
Odborné exkurzie sú určené pre študentské skupiny pod
vedením vysokoškolského učiteľa. Cieľom exkurzií je
sprostredkovať študentom poznatky z odboru, ktorý študujú
(odborná časť), prehĺbiť kontakty medzi vysokými školami,
ako aj oboznámiť sa s hospodárskym, politickým a kultúrnym
životom v Nemecku (poznávacia časť). Poznávacia časť pobytu
by nemala tvoriť viac ako tretinu exkurzie.
Odbornej exkurzie sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských
študentov v celkovom počte do 15 osôb pod vedením
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený
minimálne prvý semester vysokoškolského štúdia.
Žiadosti o finančnú podporu podáva slovenský
vysokoškolský učiteľ. Vo svojej žiadosti zdôvodní plánovanú
študijnú cestu pre daný študijný odbor a priloží návrh programu
pre odbornú aj pre poznávaciu časť študijnej cesty a pozvanie
z nemeckej vysokej školy, resp. korešpondenciu. Cestu
zorganizuje a zrealizuje vysokoškolský učiteľ sám.
Dĺžka podpory: 7 – 12 dní
DAAD hradí: 50 EUR na osobu a deň
Uzávierka žiadostí:
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici
januára).
Podávanie žiadostí on-line na www.funding-guide.de
Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti,
2. rozpočet,
3. zoznam účastníkov,
4. odôvodnenie a opis programu – podrobný program
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu
(odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná
formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.),
5. časový plán,
6. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou,
predovšetkým s VŠ.

Študentské praxe – Studienpraktika von ausländischen

Studierenden in Deutschland

Na základe pozvania nemeckej vysokej školy majú skupiny
študentov pod vedením vysokoškolského učiteľa možnosť
absolvovať prax na nemeckej vysokej škole, v podniku,
prípadne vo vybraných organizáciách. Môžu to byť aj odborné
kurzy, semináre, workshopy.
Študentskej praxe sa môže zúčastniť skupina vysokoškolských
študentov v celkovom počte do 15 osôb pod vedením
vysokoškolského učiteľa. Študenti musia mať ukončený
minimálne prvý ročník vysokoškolského štúdia.
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Žiadosti o finančnú podporu podáva nemecký partner
priamo na adresu DAAD v Bonne.
Dĺžka pobytu: 7 – 12 dní
DAAD hradí: 50 EUR na osobu a deň
Uzávierka žiadostí:
1. február pre exkurzie, ktoré sa konajú v čase od 1. júna
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici apríla),
1. máj pre exkurzie, ktorá sa konajú v čase od 1. septembra
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici júla),
1. november pre exkurzie, ktoré sa začínajú od 1. marca
(rozhodnutie o schválení/neschválení žiadosti v polovici
januára).
Podávanie žiadostí on-line na www.funding-guide.de
Podkladové materiály:
1. formulár žiadosti,
2. rozpočet,
3. zoznam účastníkov,
4. odôvodnenie a opis programu – podrobný program
s konkrétnymi miestami, ktoré sú plánované na exkurziu
(odborná + poznávacia časť; nestačí všeobecná
formulácia návšteva múzeí, univerzity a pod.),
5. časový plán,
6. doklad o nadviazanom kontakte s nemeckou stranou,
predovšetkým s VŠ.

Program výmeny osôb pracujúcich na spoločných
projektoch – Projektbezogener Personenaustausch
DAAD, Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR
a Slovenská akadémia vied vypisujú každoročne program
výmeny osôb pracujúcich na spoločných projektoch medzi
Slovenskou republikou a Spolkovou republikou Nemecko.
Cieľom programu je podpora spolupráce medzi nemeckými
a slovenskými výskumnými skupinami. Ponuka je určená
vysokoškolským učiteľom a vedcom na nemeckých
a slovenských vysokých školách a mimouniverzitných
výskumných pracoviskách. V rámci výskumnej spolupráce sa
pritom kladie zvýšený dôraz na ďalšie vzdelávanie
a špecializáciu mladej vedeckej generácie (diplomantov,
doktorandov a postdoktorandov). Program je otvorený pre
všetky špecializácie a smery.
Predpokladom pre podanie žiadosti je konkrétny vedecký
projekt (resp. zámer), na ktorom spoločne pracujú vedci
z oboch krajín. Hradiť možno výlučne komplexné cestovné
a pobytové náklady súvisiace s výmenou zúčastnených
výskumných skupín.
Základné financovanie projektu (osobné a vecné náklady na
oboch stranách) musí byť zabezpečené z iných prostriedkov.
Vedľajšie náklady súvisiace s riešením projektu (náklady na
materiál atď.) nemôžu byť hradené zo zdrojov programu.
Celkové trvanie podpory nemecko-slovenského projektu je
dva roky. Podpora projektu v druhom roku závisí od výsledkov
dosiahnutých počas prvého roka projektu.
Uzávierka žiadostí: spravidla v júni na MŠVVaŠ SR alebo
SAV
Začiatok poskytovania podpory: od januára/februára
nasledujúceho roka
Bližšie informácie www.minedu.sk alebo www.sav.sk.

Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo
a astronautiku (DLR) pre doktorandov, postdoktorandov
a vedeckých pracovníkov – DLR – DAAD Research Fellowship
Nemecké centrum pre letectvo a astronautiku (Deutsches
Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR) vypisuje v spolupráci
s DAAD štipendiá DLR – DAAD Research Fellowship. Cieľom
programu je pritiahnuť do Nemecka špičkových zahraničných
doktorandov, postdoktorandov a skúsených vedeckých
pracovníkov na krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty
v ústavoch DLR v oblasti aeronautiky, vesmíru, dopravy
a energie. Vyžaduje sa výborná znalosť anglického jazyka,
znalosť nemeckého jazyka je vítaná.
Typ A:
Cieľová skupina: doktorand
Podmienky: vysokoškolské štúdium ukončené pred
maximálne 6 rokmi
Typ pobytu: doktorandské štúdium
Trvanie: 36 mesiacov
Štipendium: 1 760 EUR/mesiac + príp. príspevok na
cestovné, zdravotné poistenie, rodinu
Typ B:
Cieľová skupina: postdoktorand
Podmienky: doktorandské štúdium ukončené pred
max. 2 rokmi
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie: 6 – 24 mesiacov
Štipendium: 2 400 EUR/mesiac
Typ C:
Cieľová skupina: vedecký pracovník
Podmienky: pôsobiaci na VŠ alebo vo výskume, principiálne
s ukončeným doktorandským štúdiom
Typ pobytu: výskumný pobyt
Trvanie: 1 – 3 mesiace
Štipendium: 2 760 EUR/mesiac
Uzávierka žiadostí: v závislosti od typu pobytu
a pozície – aktuálne pozície a uzávierky sa nachádzajú
na www.daad.de/dlr
Bližšie informácie: DAAD – Referat ST43, Kennedyallee 50,
53175 Bonn
e-mail: dlr-daad-program@daad.de
www.daad.de/dlr

Berlínsky program pre umelcov – Berliner

Künstlerprogramm

Program umožňuje umelcom (sochárom, maliarom,
spisovateľom a skladateľom) absolvovať 12-mesačný
štipendijný pobyt v Berlíne. Filmoví tvorcovia sa môžu uchádzať
o 6-mesačné pobyty. Štipendisti budú môcť tvorivo pracovať
a zároveň sa aktívne zapájať do kultúrneho života mesta.
Cieľom programu je výmena skúseností v oblasti umenia,
vytvorenie kontaktov s berlínskymi umelcami a osobnosťami
kultúrneho života. Štipendisti budú dostávať štipendium
na pokrytie životných nákladov a budú mať zabezpečené
ubytovanie a pracovné priestory (ateliéry, dielne).
Uzávierka žiadostí: 1. december 2022 (uchádzať sa je
možné od októbra 2022)
Bližšie informácie: www.berliner-kuenstlerprogramm.de
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Téma/Štipendiá DAAD na akademický rok 2023/2024
ŠTIPENDIÁ DAAD DO NEMECKA – ODPORUČENÍ UCHÁDZAČI ZO SLOVENSKA
NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023
Pre rok 2022/2023 bolo odporučených 22 uchádzačov zo Slovenska (z toho 21 na jazykový kurz).
Celkovo sa uchádzalo o štipendium 44 osôb (z toho 35 na jazykový kurz).
Štipendium DAAD na letný jazykový kurz
Patrícia Arpášová, Univerzita Komenského v Bratislave
Adriana Drgová, Ekonomická univerzita v Bratislave
Linda Hašková, Univerzita Komenského v Bratislave
Lenka Jakubíková, Univerzita Komenského v Bratislave
Andrej Jurčí, Univerzita Komenského v Bratislave
Veronika Kalaposová, Univerzita Komenského v Bratislave
Petra Kaššayová, Ekonomická univerzita v Bratislave
Tatiana Kohútová, Univerzita Komenského v Bratislave
Lucia Maštalírová, Univerzita Komenského v Bratislave
Timon Német, Univerzita Komenského v Bratislave
Helena Poliaková, Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
Mária Pošteková, Trnavská univerzita v Trnave
Jakub Rafajdus, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Terézia Sarňáková, Univerzita Komenského v Bratislave
Veronika Sarňáková, Univerzita Komenského v Bratislave
Slávka Sečková, Slovenská technická univerzita v Bratislave
Andrej Schober, Univerzita Komenského v Bratislave
Iveta Trebichavská, Univerzita Komenského v Bratislave
Natália Vavrová, Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Zuzana Vigodová, Univerzita Komenského v Bratislave
Viktor Wojta, Technická univerzita v Košiciach
Štipendium na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín
Peter Hron, absolvent VŠ
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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
www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné
informácie a z ktorej je možné podať žiadosť.
Odporúčame vám pozrieť si „Často kladené otázky
(help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať
s databázou a ako podať žiadosť.
Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví
aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”. V bulletine pri týchto ponukách spravidla
uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo z názvu).
Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade, ak sme
o nich informovali v predchádzajúcich číslach.

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 31. október 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
Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS
Uzávierka: 31. október 2022 (mobility v rámci sietí) on-line na www.ceepus.info
 štipendijné pobyty pre študentov a doktorandov
 štipendijné pobyty pre vysokoškolských učiteľov

Členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Maďarsko, Moldavsko,
Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a univerzity v Kosove.
Bližšie informácie: www.ceepus.saia.sk, www.ceepus.info
Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)
Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne
podporuje študentov technických odborov a medikov.
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
Európska molekulárno-biologická konferencia: Vedecké výmenné granty EMBO
Uzávierka: priebežne, minimálne 30 dní pred začiatkom plánovaného pobytu

EMBO Scientific Exchange Grants (niekdajšie štipendiá EMBO na krátkodobé pobyty) sú 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: https://www.embo.org/funding/fellowships-grants-and-career-support/scientific-exchange-grants/
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Štipendiá a granty
Štipendium Krídla – podpora študentov na zahraničných vysokých školách
Uzávierka: 30. september 2022
Organizácia PROVIDA ponúka štipendium spoločenskej angažovanosti Ladislava Kossára Krídla talentovaným študentom, ktorí
boli prijatí na niektorú z prestížnych zahraničných univerzít. Cieľom štipendia je podporiť študentov, ktorí majú schopnosť
a potenciál priniesť originálne riešenia vybraných spoločenských problémov a chcú sa angažovať vo svojom odbore v prospech
lepšej spoločnosti.
Bližšie informácie: http://provida.sk/sk/stipendium-kridla
Štipendiá UniCredit Foundation
Uzávierka: 15. november 2022

UniCredit Foundation ponúka mladým absolventom ekonómie, bankovníctva a financií na absolvovanie doktorandských kurzov
na akejkoľvek univerzite sveta v akademickom roku 2023/2024 štipendium Criveli Europe, štipendium Marca Fanna (Marco
Fanno Scholarship) a štipendium Fabrizia Saccomanniho (Fabrizio Saccomanni Scholarships).
Bližšie informácie:
https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2022/crivelli-scholarships-21st-ed-.html
https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2022/marco-fanno-scholarships-ed--2022.html
https://www.unicreditgroup.eu/en/microsites/unicreditfoundation/proposals/2022/saccomanni-scholarships-3rd-ed--2022.html

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 29. november 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.

 BIELORUSKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bieloruskej republiky
Uzávierka: 29. november 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.
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Štipendiá a granty
 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Bulharskej republiky
Uzávierka: 29. november 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: 29. november 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.
Nadácia pre rozvoj vzdelávania – štipendiá pre slovenských študentov 1. ročníka českej VŠ
Uzávierka: 25. september 2022
Štipendijný program Ľahší rozbeh podporuje slovenských študentov prijatých do 1. ročníka na českej VŠ jednorazovým
finančným grantom. Do konca októbra bude každý uchádzač e-mailom informovaný, či postúpil do 2. kola (osobný pohovor
v Prahe alebo v Brne).
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/lehci-rozbeh

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2022 a 30. november 2022 (literárny rezidenčný program)
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

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

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

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

spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/
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 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: 29. november 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: 29. november 2022 a priebežne, 5 mesiacov pred začiatkom pobytu (krátkodobý pobyt) on-line
na www.granty.saia.sk
 krátkodobý vedecký pobyt (max. 10 dní)

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

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

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

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

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

 DÁNSKO
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2022
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre absolventov magisterského štúdia v odbore politické vedy, právo a medzinárodné vzťahy na výskum
vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Uchádzať sa môžu aj študenti, ktorým ešte nebol udelený magisterský titul,
ale majú splnené všetky podmienky pre jeho udelenie. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené záujemcom do 28
rokov, ktorí majú výbornú znalosť anglického jazyka.
Podávanie žiadosti je priebežne, pri nástupe na pobyt vo februári/marci je potrebné podať žiadosť najneskôr do 1. októbra.
Bližšie informácie: https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-theresearch-assistant-programme-a
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 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred plánovaným pobytom
Štipendium je na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť
doktorát (alebo dvojitý doktorát) či výskum na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva
fínska univerzita.
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship

 FRANCÚZSKO
Nadácia Camargo – Core Program na roky 2023 a 2024
Uzávierka: 1. október 2022

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

a frankofónnych kultúr a kultúry stredomorského regiónu, ktorí pracujú na svojej dizertačnej práci a pre umelcov a vedcov
v oblasti umenia a humanitných vied. Štipendium umožňuje na juhu Francúzska absolvovať 6-, 8- alebo 11-týždňový pobyt.

Bližšie informácie: https://camargofoundation.org/programs/camargo-core-program/

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou
a Helénskou republikou
Uzávierka: 29. november 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: 29. november 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.
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 INDIA
Program ITEC – štipendiá na odborné kurzy
Uzávierka: priebežne, minimálne 4,5 mesiaca pred začiatkom kurzu on-line na www.granty.saia.sk
Odborné kurzy (minimálne 2-týždňové) 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. Je možné uchádzať sa aj o on-line kurzy.

 IZRAEL
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva
a vedy
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium na študijný alebo výskumný pobyt pre študentov 2. stupňa VŠ a doktorandov
 štipendium na letný kurz modernej hebrejčiny pre študentov VŠ, absolventov VŠ, doktorandov a postdoktorandov.

Štipendiá Weizmanovho vedeckého inštitútu pre hosťujúcich profesorov
Uzávierka: 31. december 2022
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 2023 a 30. septembrom 2024.
Bližšie informácie: www.weizmann.ac.il/acadaff/visiting-scientists/visiting-professors-program-information-and-application

 ÍRSKO
Štipendium írskej vlády na postgraduálne štúdium
Uzávierka: 20. október 2022
Írska vláda poskytuje v rámci programu The Government of Ireland Postgraduate Scholarship Programme štipendiá na riadne
(celé) štúdium 2. alebo 3. stupňa (v dĺžke 12 až 48 mesiacov) na írskych vysokých školách a výskumných inštitúciách (zoznam
oprávnených škôl a výskumných inštitúcií je zverejnený na: http://research.ie/funding/eligible-higher-education-institutions-andresearch-performing-organisations/).
Bližšie informácie: http://research.ie/funding/goipg/?f=postgraduate

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: september/október (stanovujú jednotlivé inštitúcie, ktoré musia podať návrh na udelenie štipendia
do 1. novembra 2022)
Kanadská vláda umožňuje zahraničným študentom uchádzať sa o 3-ročné doktorandské štúdium, ktoré podporí 50 000 CAD
ročne. Záujemcovia o štipendium musia konzultovať termín uzávierky s vybranou vysokou školou. Návrh na udelenie štipendia
Vanier CGS musí kanadská vysoká škola podať do 1. novembra 2022.
Bližšie informácie: www.vanier.gc.ca

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 29. november 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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 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR
v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

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

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

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

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študentom
2. stupňa VŠ, doktorandom a vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; od
uchádzačov o jazykový kurz v anglickom jazyku potvrdenie o úrovni anglického jazyka.
Štipendiá Nadácie Domu maďarských prekladateľov
Uzávierka: priebežne

Magyar Fordító Ház Alapítvány poskytuje štipendiá na pobyty v Dome maďarských prekladateľov v Balatonfürede po celý rok.
Rada nadácie sa k žiadosti vyjadrí do jedného mesiaca od podania. Uchádzači predkladajú plán projektu, životopis, zoznam
publikácií a zmluvu s vydavateľom. Dĺžka štipendia (2, 4, 6 alebo 8 týždňov) by mala byť úmerná rozsahu diela. Výška
mesačného štipendia je 160 000 HUF.
Bližšie informácie: www.forditohaz.hu
Vyšehradské štipendiá v Open Society Archives
Uzávierka: 15. november 2022
Medzinárodný vyšehradský fond v spolupráci s Open Society Archives v Budapešti ponúka 8-týždňové štipendiá vo výške
2 700 EUR pre doktorandov, vedcov, žurnalistov a dokumentaristov. Témou výskumných pobytov v roku 2022/2023
je „poučenie zo studenej vojny“.
Bližšie informácie: www.osaarchivum.org/work-with-us/fellowship/visegrad-scholarship;
www.visegradfund.org/apply/mobilities/fellowship-at-osa/

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2022 a 30. november 2022 (literárny rezidenčný program)
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

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

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

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

spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/
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 MOLDAVSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva
a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých

pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

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

 NEMECKO
Štipendiá DAAD pre Slovensko
Uzávierka: 15. november 2022 v DAAD a zároveň on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá na magisterské štúdium pre absolventov vysokých škôl všetkých vedných disciplín

(10 – 24 mesiacov)

 Štipendiá pre doktorandov na dlhodobé výskumné pobyty

(7 – 12 mesiacov)

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

programov (cotutelle)
(maximálne 24 mesiacov)

DAAD – umelecké štipendiá
Uzávierka: 29. september 2022 (hudba), 30. september 2022 (architekti), 2. november 2022 (divadlo)
a 30. november 2022 (výtvarné umenie) on-line na www.funding-guide.de
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore architektúra (10 – 24 mesiacov)
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odbore hudba (10 – 24 mesiacov)
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v divadelnom odbore (10 – 24 mesiacov)
 Štipendiá na magisterské/doplňujúce štúdium v odboroch výtvarné umenie, dizajn, vizuálna komunikácia,

ﬁlm (10 – 24 mesiacov)

Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe
Uzávierka: 1. november 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: 1. október 2022 a priebežne, najneskôr 6 týždňov pred plánovaným pobytom (príspevky na výskumné cesty
a odborné kurzy)

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

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

Nadácia tiež poskytuje príspevky na krátkodobé výskumné cesty (max. 3 mesiace) a odborné kurzy pre študentov medicíny,
doktorandov a postdoktorandov.
Bližšie informácie: www.bifonds.de; https://www.bifonds.de/fellowships-grants/phd-fellowships.html;
www.bifonds.de/fellowships-grants/travel-grants.html
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Artists Unlimited: Umelecké rezidencie v roku 2023
Uzávierka: 1. október 2022

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

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 29. november 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.

Vyšehradské rezidenčné programy pre umelcov
Uzávierka: 15. október 2022 a 30. november 2022 (literárny rezidenčný program)
 Visual & Sound Arts (individuálna mobilita v rámci regiónu V4) – pobyty sú určené umelcom z oblasti výtvarného

a zvukového umenia. Dĺžka podpory umelcov je 3 mesiace.

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

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

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

spisovateľom beletrie, faktu, poetom, esejistom, kritikom, ako aj prekladateľom literatúry, publicistom a žurnalistom.

Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/literary-residency-program/
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 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Uzávierka: 15. október 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. 1 150 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. 1 150 EUR/mes.
 štipendiá pre postdoktorandov

Štipendium je určené na výskumný pobyt (3 – 6 mesiacov) pre vysokokvalifikovaných postdoktorandov.
Výška štipendia: max. 1 400 EUR/mes.
 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni)

Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu,
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
Projekty
1. Cielená projektová podpora Akcie (podporované oblasti: organizácia rakúsko-slovenských školení, organizácia rakúskoslovenských letných jazykových kurzov, doktoráty pod dvojitým vedením, trvanie projektu max. 36 mesiacov, podpora
max. 20 000 EUR na rok).
2. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie); z dôvodu pandémie Covid-19 sú v rámci nadchádzajúcej
uzávierky vítané aj projekty reagujúce na vzniknutú situáciu a prispievajúce k udržateľnosti medzinárodnej spolupráce
a internacionalizácie aj za použitia digitálnych prostriedkov (napr. plánované on-line semináre, konferencie, projekty
zamerané na tzv. collaborative online international learning a pod.).
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).
Bližšie informácie: https://www.fwf.ac.at/de/forschungsfoerderung/fwf-programme/esprit-programm
Výskumné štipendiá Organizácie pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE)
Uzávierka: 1. október 2022
Organizácia pre bezpečnosť a spoluprácu v Európe (OBSE; Organization for Security and Co-operation in Europe – OSCE)
ponúka štipendiá pre absolventov magisterského štúdia v odbore politické vedy, právo a medzinárodné vzťahy na výskum
vo Viedni (Rakúsko) alebo v Kodani (Dánsko). Uchádzať sa môžu aj študenti, ktorým ešte nebol udelený magisterský titul,
ale majú splnené všetky podmienky pre jeho udelenie. Dĺžka pobytu je 6 mesiacov. Štipendium je určené záujemcom do 28
rokov, ktorí majú výbornú znalosť anglického jazyka.
Podávanie žiadosti je priebežne, pri nástupe na pobyt vo februári/marci je potrebné podať žiadosť najneskôr do 1. októbra.
Bližšie informácie: https://www.oscepa.org/en/about-osce-pa/work-for-osce-pa/research-assistant-programme/about-theresearch
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 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva,
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 5- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ 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 a 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: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)

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

 SINGAPUR
Štipendijný program SINGA
Uzávierka: 1. december 2022 (pobyty začínajúce sa v auguste 20232)

The Singapore International Graduate Award (SINGA) ponúka vynikajúcim študentom z celého sveta štipendiá na 4-ročné
doktorandské štúdium na troch singapurských univerzitách (Nanyang Technological University, National University of Singapore,
Singapore University of Technology and Design).
Bližšie informácie: www.a-star.edu.sg/Scholarships/For-Graduate-Studies/Singapore-International-Graduate-Award-SINGA

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 29. november 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, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú slovinský jazyk (základy).
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Štipendiá a granty
 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: 29. november 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
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
Uzávierka: 10. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 štipendium pre umelcov/študentov umeleckého zamerania na umeleckých školách a konzervatóriách

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

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

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

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

 TAIWAN
Štipendium Národnej Sanjatsenovej univerzity na doktorandské štúdium
Uzávierka: 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
Vyšehradsko-taiwanské štipendium
Uzávierka: 30. september 2022
Medzinárodný vyšehradský fond ponúka v rámci štipendijného programu Visegrad-Taiwan Scholarships štipendium
na 10-mesačné študijné a výskumné pobyty na vybraných vysokoškolských inštitúciách na Taiwane. Program je určený
doktorandom a postdoktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) a podporuje vedné oblasti:
nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, biotechnológie, informačné technológie, verejné zdravie, spoločenské a humanitné
vedy a iné. Výška štipendia je 1 000 EUR mesačne (+ cestovný grant 1 000 EUR).
Bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/
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Štipendiá a granty
 TALIANSKO
Európsky univerzitný inštitút (EUI)
Uzávierka: 30. september 2022 (Fernand Braudel) a 18. október 2022 (Max Weber)
 Fernand Braudel Senior Fellowships

Štipendiá (3- až 10-mesačné) sú určené etablovaným akademikom s medzinárodnou reputáciou na výskum na EUI na
jednom zo štyroch oddelení EUI (katedra ekonomiky, katedra práva, katedra histórie a civilizácie, katedra politických
a spoločenských vied).
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/apply?id=fernand-braudel-senior-fellowships
 Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov

Štipendijný program pre postdoktorandov v oblasti sociálnych vied. O štipendium sa môžu uchádzať mladí vedci a
výskumníci, ktorí obhájili v posledných 5 rokoch doktorát v ekonomických, sociálnych a politických vedách, práve alebo
histórii. Štipendiá sa udeľujú na 12 alebo 24 mesiacov, počas ktorých sa štipendista na Európskom univerzitnom inštitúte
(EUI) vo Florencii venuje príprave na akademickú kariéru. Uchádzač musí ovládať anglický jazyk, ktorý je vyučovacím
jazykom na inštitúte.
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/apply?id=max-weber-fellowships

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)
Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku.
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci –
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari)
Uzávierka: 30. september 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://www.turkiyeburslari.gov.tr/shorttermprograms

 UKRAJINA
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania
a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 29. november 2022 on-line na www.granty.saia.sk
 1- až 10-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, 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.
 seminár ukrajinského jazyka

Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, 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.
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 USA
Štipendijný program FLEX
Uzávierka: 13. október 2022

Future Leaders Exchange Program (FLEX) je ročný štipendijný program pre stredoškolákov, ktorý administruje American
Councils for International Education. Zo Slovenska sa do programu na rok 2023/2024 môžu prihlásiť študenti 1. a 2. ročníka
stredných škôl alebo 5. a 6. ročníka 8-ročných gymnázií narodení od 15. júla 2005 do 15. júla 2008).
Bližšie informácie: http://discoverflex.org; https://slovakia.americancouncils.org/
https://aisforms.s3.amazonaws.com/ais/FLEX/2023/FLEX_2023_Program_Brochure.pdf
Fulbright Slovak Scholar Program – grant pre vysokoškolských pedagógov, výskumných pracovníkov
a odborníkov z praxe
Uzávierka: 17. október 2022
Granty môžu byť udelené na výskum a/alebo prednáškovú činnosť. Dĺžka trvania je od 3 do 6 mesiacov. Granty sú určené pre
výborných odborníkov a výskumníkov (s ukončeným PhD.) s dlhšou odbornou alebo výskumnou praxou, s výnimkou
v oblasti klinickej medicíny.
Bližšie informácie: https://www.fulbright.sk/going-to-the-us-2
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V skratke
 Európska Noc výskumníkov 2022 (30. september)
V poradí 16. ročník festivalu vedy – Európska Noc výskumníkov sa uskutoční 30. septembra 2022.
Po dvoch online ročníkoch sa podujatie uskutoční vo fyzickej podobe. Mottom 16. ročníka bude „Dôverujme vede“.
Podujatie chce najmä mladých ľudí podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu. Prostredníctvom pokusov
a interaktívnych ukážok chce ukázať, že za všetkými javmi okolo nás a dejmi v prírode sú vedecké vysvetlenia
a princípy. Európska noc výskumníkov vznikla z iniciatívy Európskej komisie a je paralelne organizovaná v 30
štátoch Európy.
Bližšie informácie: www.nocvyskumnikov.sk

 Cena za vedu a techniku
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky s cieľom podporiť rozvoj vedy a techniky
a oceniť mimoriadne výsledky v tejto oblasti udelí aj v roku 2022 Ceny za vedu a techniku v kategóriách:
 Osobnosť vedy a techniky
 Celoživotné zásluhy v oblasti vedy a techniky
 Osobnosť vedy a techniky do 35 rokov
 Popularizátor vedy
 Vedecko-technický tím roka
Návrhy na udelenie ceny je možné zasielať do 30. septembra 2022.
Bližšie informácie: https://tyzdenvedy.sk/podujatia-organizatorov/cena-za-vedu-a-techniku-3/

 Týždeň vedy a techniky na Slovensku (7. – 13. november)
Od 7. do 13. novembra 2022 sa uskutoční Týždeň vedy a techniky na Slovensku. Prehľad sprievodných podujatí
ako deň otvorených dverí, prednáška, seminár, prezentácia, konferencia, workshop, beseda, výstava a iné, ktoré pri
príležitosti TVT 2022 pripravujú výskumné organizácie, univerzity a školy, združenia, zväzy, VÚC budú zverejnené
na webovej stránke www.tyzdenvedy.sk.
Súčasťou Týždňa vedy a techniky na Slovensku je fotografická súťaž pre študentom stredných škôl a vysokých škôl
na tému Vynálezy bez dátumu spotreby. Novinkou je 1. ročník videosúťaže pre stredoškolákov, vysokoškolákov
a doktorandov na tému Toto musím vyskúšať doma! Uzávierka na zasielanie súťažných prác je 3. október 2022.
Bližšie informácie: https://www.tyzdenvedy.sk/

 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: 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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V skratke
 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní
 Gaudeamus – Akadémia Bratislava 2022
4. – 6. október 2022, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/bratislava

 Odborná konferencia s medzinárodnou účasťou o transfere technológií, duševnom vlastníctve
a podpore podnikania COINTT 2022 (Cooperation Innovation Technology Transfer):
Zjednodušenie kontaktu medzi akademickou a podnikateľskou sférou pri transfere technológií
18. – 19. október 2022, Bratislava, Slovensko
Bližšie informácie: https://cointt.sk
 Európsky veľtrh pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Brno
1. – 4. november 2022, Brno, Česko
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/brno
 Konferencia ACA: Digitalisation in International Higher Education: Forward Looking Perspectives
8. – 9. november 2022, Praha, Česko
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/events/list-events/
 Gaudeamus prednáškové a konzultačné dni
14. – 16. november 2022, Nitra, Slovensko
Bližšie informácie: https://sk.gaudeamus.cz/nitra
 2022 European Quality Assurance Forum (EQAF): Shaping or sharing? QA in a value-driven EHEA
17. – 19. november 2022, Temešvár, Rumunsko
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/123-2022-european-quality-assurance-forum.html
 Medzinárodný veľtrh vzdelávania PROEDUCO
30. november – 1. december 2022, Košice, Slovensko
Bližšie informácie: www.proeduco.sk

 Výročná konferencia Európskej asociácie univerzít (European University Association, EUA) 2023
20. až 21. apríl 2023, Gdansk, Poľsko
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/237-2023-eua-annual-conference.html
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