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Téma/Príležitosti pre stredoškolákov a maturantov
Už niekoľko rokov sú témou októbrového Bulletinu SAIA
príležitosti pre stredoškolákov a maturantov. Aj tento rok sme
pripravili základné informácie o možnostiach štúdia v zahraničí
a na Slovensku, ako aj o možnostiach financovania štúdia,
teda o štipendiách, grantoch a iných možnostiach finančnej
podpory, o ktoré sa môžu uchádzať stredoškoláci a/alebo
absolventi stredných škôl. Tieto informácie sme vydali ako
samostatnú publikáciu s názvom „Príležitosti pre stredoškolákov a
maturantov”, ktorú si možno stiahnuť na www.saia.sk.
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Obsah publikácie:
 vysokoškolské štúdium na Slovensku a v zahraničí
 uznávanie časti štúdia a dokladov o vzdelaní
 štandardizované vedomostné a jazykové testy
 štipendiá a programy finančnej podpory
Vysokoškolské štúdium na Slovensku poskytuje 20 verejných, 3 štátne
a 10 súkromných vysokých škôl. V publikácii je ich zoznam a webové
adresy.
Na Slovensku pôsobí so štátnym súhlasom aj 8 zahraničných vysokých škôl. Práva
a povinnosti ich študentov nie sú upravené slovenským zákonom o vysokých školách,
ale právnymi predpismi štátu ich sídla. O rovnocennosti získaného dokladu o vzdelaní
s dokladmi vydávaných v Slovenskej republike sa rozhoduje rovnako, ako v prípade
dokladov získaných štúdiom v zahraničí.
Slovenské vysoké školy môžu prijímať študentov len na akreditované
študijné programy, a to v 3 stupňoch:
1. stupeň – bakalársky študijný program (3 až 4 roky),
2. stupeň – magisterský, inžiniersky a doktorský študijný program
(1 až 3 roky), niektoré študijné programy sa dajú študovať len v spojenom

bakalárskom a magisterskom štúdiu, ktoré trvá 5 až 6 rokov,

3. stupeň – doktorandský študijný program.

Belgicko
www.studyinbelgium.be
www.studyinflanders.be
Bulharsko
www.neaa.government.bg
Cyprus
www.highereducation.ac.cy
Česko
www.studyin.cz
Dánsko
www.studyindenmark.dk
Estónsko
www.studyinestonia.ee
Fínsko
www.studyinfinland.fi
Francúzsko
www.campusfrance.org
Grécko
www.studyingreece.edu.gr
Holandsko
www.studyinholland.nl
Chorvátsko
www.studyincroatia.hr
Írsko
www.educationinireland.com
Litva
www.studyin.lt
Lotyšsko
www.studyinlatvia.eu
Luxembursko
https://mengstudien.public.lu

Štúdium v Európskej únii
Všetky členské štáty EÚ v rámci vytvárania Európskeho vysokoškolského priestoru
zaviedli trojstupňový systém vzdelávania (bakalárske, magisterské a
doktorandské štúdium). Bakalárske štúdium trvá spravidla 3 až 4 roky.
Občania EÚ majú právo študovať na ľubovoľnej vysokej škole v ktoromkoľvek
členskom štáte EÚ za rovnakých podmienok ako jeho štátni príslušníci, ak splnia
podmienky vyžadované od uchádzačov o štúdium. Jednou z podmienok prijatia môže
byť znalosť úradného jazyka krajiny, a preto od uchádzača v niektorých krajinách
žiadajú certifikát z jazykového testu/skúšky.
Základné informácie o štúdiu v jednotlivých krajinách EÚ sú na portáli
https://education.ec.europa.eu/study-in-europe/countries.
Všetky členské krajiny majú portály typu Štúdium v.../Study in..., na ktorých
záujemcovia nájdu informácie o krajine, dôvodoch, prečo študovať práve v nej,
o školskom systéme, o študijných príležitostiach, o prihlasovaní sa na štúdium,
o štipendiách, grantoch či pôžičkách, o podmienkach pobytu, nákladoch na štúdium
a pobyt...
Koľko stojí bakalárske štúdium v EÚ?
V publikácii je tabuľka, v ktorej sú ORIENTAČNÉ sumy školného či povinných
poplatkov, ako aj PRIEMERNÉ mesačné životné náklady v 26 krajinách
Európskej únie.
Vo všeobecnosti platí, že vo väčších mestách sú životné náklady vyššie. Ich
výška je však rôzna aj podľa typu ubytovania (internát, privát), spôsobu stravovania,
typu dopravy, životného štýlu (voľnočasové aktivity).
Bezplatné štúdium spravidla platí pre verejné/štátne vysoké školy/univerzity
a študijné programy vyučované v úradnom jazyku danej krajiny. Výška školného je
v niektorých krajinách rôzna podľa stupňa štúdia, študijného programu
a prestíže školy.
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Maďarsko
www.studyinhungary.hu
Malta
https://mfhea.mt
Nemecko
www.study-in-germany.de
Poľsko
http://go-poland.pl
Portugalsko
www.study-research.pt
Rakúsko
www.studyinaustria.at
Rumunsko
https://studyinromania.gov.ro
Slovensko
www.studyinslovakia.saia.sk
Slovinsko
http://studyinslovenia.si
Španielsko
http://sepie.es
Švédsko
www.studyinsweden.se
Taliansko
https://studyinitaly.esteri.it

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) a 30. november 2022 (mobility mimo sietí, freemoveri) 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
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
Štipendium Branca Weissa
Uzávierka: 15. január 2023

The Branco Weiss Fellowship je určené pre postdoktorandov z celého sveta, ktorí chcú pracovať na svojom výskumnom
projekte. Podporujú sa projekty z nových oblastí vedy a techniky. Uchádzači musia mať do termínu uzávierky doktorandský titul,
pričom od jeho udelenia nemohlo uplynúť viac ako 5 rokov. Štipendium sa udeľuje najviac na 5 rokov, pričom po dvoch rokoch
je potrebné dokladovať získané výsledky. Súčasťou výberového konania je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi
v Zürichu. Štipendium administruje Švajčiarsky federálny technologický inštitút v Zürichu (Eidgenössische Technische
Hochschule Zürich).

Bližšie informácie: https://brancoweissfellowship.org/

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

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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Štipendiá a granty
 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.

 ČÍNA – HONGKONG
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkonských univerzitách
Uzávierka: 1. december 2022
Štipendium Hong Kong PhD Fellowship Scheme (HKPFS) je určené absolventom vysokých škôl. Poskytuje sa na 3 roky
(výnimočne na 4 roky) a umožňuje celé doktorandské štúdium na 8 hongkonských univerzitách: City University of Hong Kong,
Hong Kong Baptist University, Lingnan University, The Chinese University of Hong Kong, The Education University of Hong
Kong, The Hong Kong Polytechnic University, The Hong Kong University of Science and Technology a The University of Hong
Kong. Uchádzač sa môže prihlásiť na dva programy na jednej alebo dvoch univerzitácvh zapojených do HKPFS.
Bližšie informácie: https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html; https://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/apply.html

 EGYPT
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu Egyptskej arabskej republiky
Uzávierka: 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).

 FÍNSKO
EDUFI Fellowships
Uzávierka: priebežne, 5 mesiacov pred plánovaným pobytom
Štipendium je na 3- až 12-mesačný pobyt. Hlavnou cieľovou skupinou sú študenti doktorandského štúdia, ktorí si budú robiť
doktorát (alebo dvojitý doktorát) či výskum na fínskej univerzite. Žiadosť Fínskej národnej rade pre vzdelávanie (EDUFI) podáva
fínska univerzita.
Bližšie informácie: www.oph.fi/en/development/edufi-fellowship
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 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.

 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.

 ISLAND
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka
uzávierka: 1. december 2022

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

Bližšie informácie: https://www.arnastofnun.is/en/about-scholarship
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Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
uzávierka: 1. december 2022
Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje
Štipendiá Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti
humanitných vied na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru
a spoločnosť. Uchádzač o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
Bližšie informácie: https://www.arnastofnun.is/en/snorri-sturluson-icelandic-fellowships

 IZRAEL
Štipendiá 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

 JAPONSKO
Odborná stáž Vulcanus pre študentov vybraných technických odborov
Uzávierka: 20. január 2023 (podmienky budú zverejnené v novembri 2022)
Program odborných stáží Vulcanus je financovaný EU-Japan Centre for Industrial Cooperation a japonskými spoločnosťami.
Študentovi je poskytnutý bezplatne jazykový kurz, semináre a ubytovanie. Pobyt sa skladá z týždňového seminára o Japonsku,
4-mesačného intenzívneho kurzu japonského jazyka a 8-mesačného pracovného pobytu vo firme. O program sa môžu uchádzať
študenti bakalárskeho alebo magisterského štúdia v odboroch: informačné technológie, strojníctvo, stavebné inžinierstvo,
elektrotechnika, chémia, fyzika a pod., ktorým škola uzná tento pobyt ako prax alebo ako súčasť štúdia.
Bližšie informácie: https://www.eu-japan.eu/events/vulcanus-japan.

 KANADA
Vanier Canada Graduate Scholarships – štipendium na doktorandské štúdium
Uzávierka: (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
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 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.

 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/
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 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/

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

ﬁlm (10 – 24 mesiacov)

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
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Fond Boehringer Ingelheim – štipendiá na doktorandské štúdium, príspevky na krátkodobé výskumné cesty
a odborné kurzy v oblasti biomedicíny
Uzávierka: 1. február 2023 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
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

 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).
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 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 2023)

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).

 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.
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 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.

 TALIANSKO
Európsky univerzitný inštitút (EUI): Štipendijný program Maxa Webera pre postdoktorandov
Uzávierka: 18. október 2022
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
Štipendium na celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii
Uzávierka: 31. január 2023 (aktuálna výzva bude zverejnená v novembri 2022)
Slovenská republika, ako členská krajina Dohovoru o zriadení Európskeho univerzitného inštitútu (EUI), ponúka ročne jedno
štipendium na celé 4-ročné doktorandské štúdium na EUI v rámci štyroch oddelení inštitútu (ekonómia, história a civilizácia,
právo, politické a spoločenské vedy). O štipendium sa môže uchádzať občan SR a občan iného štátu, ktorý ma povolenie na
trvalý pobyt v SR, ktorý získal vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa alebo je v poslednom ročníku druhého stupňa
(doklad o ukončení štúdia bude musieť predložiť do konca augusta 2023).
Bližšie informácie: https://www.eui.eu/ServicesAndAdmin/AcademicService/DoctoralProgramme

 TURECKO
Štipendiá Tureckej rady pre vedecký a technologický výskum (TÜBİTAK) pre hosťujúcich vedeckých
pracovníkov a vedeckých pracovníkov na tvorivom voľne
Uzávierka: priebežne (žiadosť podáva turecký pozývajúci výskumník alebo prijímajúca inštitúcia)
Cieľom programu Fellowships for Visiting Scientists and Scientists on Sabbatical Leave je podporiť účasť excelentných
zahraničných vedcov na seminároch, prednáškach a výskume na tureckých univerzitách, vo výskumných inštitúciách
a v priemysle. Program podporuje aj vedeckých a výskumných pracovníkov, ktorí majú tvorivé voľno (sabbatical) na domácej
inštitúcii a plánujú ho využiť na pobyt na univerzite alebo vo výskumnej inštitúcii v Turecku.
Trvanie pobytu: hosťujúci vedeckí pracovníci – krátkodobý pobyt – maximálne 1 mesiac; hosťujúci vedeckí pracovníci –
dlhodobý pobyt – maximálne 12 mesiacov; pobyt pre výskumných pracovníkov na tvorivom voľne – 3 až 12 mesiacov.
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr
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Turecké štipendiá (Türkiye Burslari)
Uzávierka: 31. december 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.

 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
The Fulbright-National Archives Heritage Science Fellowship – grant pre výskumných pracovníkov a odborníkov
v oblasti archívnictva a uchovávania dedičstva
Uzávierka: 15. október 2022
Program ponúka možnosť nadviazať spoluprácu s odborníkmi a výskumnými pracovníkmi z centra Heritage Science Research
and Testing Lab, College Park, Maryland, ktoré je súčasťou National Archives and Records Administration (NARA). Tento grant je
možné realizovať vďaka partnerstvu medzi Ministerstvom zahraničných vecí USA a NARA. Grant vznikol na podporu vzdelávania
a výskumu v oblasti archívnictva a uchovávania dedičstva. Granty sú v trvaní 5 až 12 mesiacov v akademickom roku 2023/2024,
so začiatkom najskôr v septembri 2023.
Bližšie informácie: https://www.fulbright.sk/going-to-the-us-13
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
 Iniciatíva Discover EU pokračuje
Od 11. do 25. októbra 2022 (do 12:00 h) sa môžu mladí Európania narodení od 1. januára do 31. decembra
2004 prihlásiť do súťaže o cestovné lístky DiscoverEU. Výhercovia budú môcť cestovať po EÚ vlakmi (výnimočne
inými dopravnými prostriedkami) najmenej 1 a najviac 30 dní v období od 1. marca 2023 do 29. februára 2024.
Od roku 2022 dostanú vybraní účastníci zľavovú kartu DiscoverEU so zľavami na návštevy kultúrnych podujatí
a pamiatok, vzdelávacie aktivity, šport, miestnu dopravu, ubytovanie, stravu atď.
Bližšie informácie: https://youth.europa.eu/discovereu_sk

 QS World University Rankings 2023: 6 slovenských univerzít
Do rebríčka 1 500 vysokých škôl z celého sveta QS World University Rankings 2023 sa dostalo 6 slovenských
univerzít. Poradie v rebríčku WUR vychádza z ôsmich kľúčových ukazovateľov, ako akademická reputácia, ktorá
tvorí až 40 percent výsledného skóre, reputácia medzi zamestnávateľmi, pomer počtu zapísaných zahraničných
študentov, pomer počtu zahraničných pedagogických zamestnancov, pomer počtu citácií na pracovníka, pomer
počtu učiteľov a študentov. Najvyššie v rebríčku je zo slovenských vysokých škôl Univerzita Komenského v
Bratislave (651.-700. miesto) nasledovaná Univerzitou Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach (701-750. miesto). Na
mieste 801.-1000 sú Slovenská technická univerzita v Bratislave, Technická univerzita v Košiciach a Žilinská
univerzita v Žiline a na mieste 1201.–1400. Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre.
Rebríček je zverejnený na https://www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023

 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.
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

 MIT-Slovakia Seed Fund
Špeciálny fond na podporu vedeckej spolupráce je financovaný Massachusetts Institute of Technology (MIT)
a Ministerstvom investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR (MIRRI). Podporuje novú spoluprácu medzi
vyučujúcimi a vedeckými pracovníkmi MIT a ich partnermi na Slovensku. Je otvorený pre uchádzačov zo všetkých
disciplín. Maximálna výška grantu je 30 000 USD. Uzávierka predkladania projektov je 12. decembra 2022.
Bližšie informácie: https://www.mirri.gov.sk/sekcie/investicie/podpora-inovacii/mit-slovakia-seed-fund/index.html,
https://misti.mit.edu/faculty-funds/available-funds/gsf-slovakia
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V skratke
 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní
 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
 Výstavy Kam na vysokú – RoadShow, Slovensko
18. október 2022 Košice, 19. október 2022 Prešov, 25. október 2022 Banská Bystrica,
26. október 2022 Poprad
Bližšie informácie: https://www.narodnekariernecentrum.sk/vystavy
 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

 BaselEduCa Expo 2023 – 4th International Education & Career Exhibition
18. až 19. apríl 2023, Bazilej, Švajčiarsko
Bližšie informácie: https://www.ipdinstitute.ch/BaselEduCa-Expo-2023/

 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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