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VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM NA TAIWANE

TAIWAN
 

Hlavné mesto: Taipei
Úradný jazyk: mandarínska čínština
Rozloha: 36 197 km2

Počet obyvateľov: 23 514 196 (apríl 2021)
Administratívne členenie: 16 krajov,  
5 provinčných samospráv
Mena: nový taiwanský dolár (TWD)

Vysokoškolské vzdelávanie na Taiwane poskytuje 153 univerzít a vysokých škôl, ktoré sú verejné a súkromné. Univerzít je 33 
verejných a 37 súkromných. Vysokých škôl je 15 verejných a 68 súkromných. Mnohé univerzity/vysoké školy ponúkajú študijné 
programy v angličtine a majú oprávnenie prijímať cudzincov. 
Väčšina vysokoškolských programov trvá 4 roky. Špecializované bakalárske programy trvajú dlhšie, stomatológia 6 rokov  
a medicína 7. Univerzity a vysoké školy ponúkajú aj 2- až 4-ročné magisterské a 2- až 7-ročné doktorandské programy. 
Školský rok sa delí na dva semestre, prvý (jesenný) je od septembra do januára, druhý (jarný) od februára do júla.
Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium je ukončenie príslušného stupňa vzdelania a ovládanie čínskeho 
alebo anglického jazyka. Termín podania prihlášky stanovujú univerzity, spravidla to býva v marci.
Na Taiwane sa platí školné. Jeho výška závisí od typu školy a študijného programu. Pohybuje sa od 800 do 15 000 USD za rok. 
Výška životných nákladov závisí od miesta štúdia, zvoleného programu a od životného štýlu študenta. Podľa portálu Study in 
Taiwan (https://www.studyintaiwan.org/stay/cost) sú v metropole Taipei 28 550 taiwanských dolárov, v menších mestách od  
19- do 23-tisíc taiwanských dolárov. Študenti môžu počas štúdia pracovať, buď na akademickej pôde alebo mimo nej, a to 
maximálne 20 hodín týždenne (okrem letných a zimných prázdnin). Pred začatím práce je potrebné získať pracovné povolenie.  
Za prácu bez pracovného povolenia hrozí vysoká pokuta a vyhostenie. 

V januárovom bulletine sme sa rozhodli predstaviť vysokoškolské štúdium na Taiwane. Tento ostrovný štát vo Východočínskom 
mori ponúka občanom Slovenskej republiky každoročne štipendiá na celé bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, ako 
aj štipendiá na štúdium čínskeho jazyka. Uzávierka žiadostí je 31. marca 2023. Okrem týchto štipendií vám v skratke predstavíme 
vysokoškolský systém Taiwanu a iné štipendiá, vďaka ktorým môžu občania SR na Taiwane študovať/bádať.
Takmer všetko, čo záujemca o štúdium potrebuje vedieť, nájde na stránke Štúdium na Taiwane: www.studyintaiwan.org.
Základné informácie sú aj na stránke SAIA v sekcii Štúdium a výskum v zahraničí:
https://www.saia.sk/sk/main/studium-a-vyskum/studenti-a-mobilita/informacie-o-studiu-vo-vybranych-krajinach/taiwan

Údaje máp © 2023 Google 50 km 

Tchajwan

ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

www.studyintaiwan.org – informácie pre zahraničných študentov

www.roc-taiwan.org/sk – Taipejská reprezentačná kancelária v Bratislave

www.edu.tw – ministerstvo školstva (v čínštine)

http://english.moe.gov.tw/ – ministerstvo školstva (v angličtine)

http://tafs.mofa.gov.tw/ – informácie o taiwanských štipendiách

Popusti uzdu fantÁZIE a dovoľ si snívať o štúdiu či 
výskume v krajinách ÁZIE! 
Pretože so štipendiom si môžeš tento sen premeniť na 
realitu! Ako na to sa dozvieš vo videozázname webinára 
na YouTube kanáli SAIA Slovakia:  
https://youtu.be/Rr89n5S4t38 
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTÚDIUM NA TAIWANE 

 Národný štipendijný program SR 
uzávierka: 30. apríl, 31. október (každoročne) on-line na www.stipendia.sk
Výška štipendia je 810 EUR/mesiac pre študentov a 940 EUR/mesiac pre doktorandov a postdoktorandov.  
Cestovný grant (paušálny príspevok na prepravu na miesto pobytu a späť) je 1 000 EUR.

 Taiwanský štipendijný program
uzávierka: 31. marec 2023
bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/3414.html, Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava 
Ministerstvo školstva Taiwanu každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky na celé bakalárske štúdium 
(maximálne 4 roky), na magisterské (maximálne 2 roky) a doktorandské štúdium (maximálne 4 roky). 

 Štipendium na štúdium mandarínskeho (čínskeho) jazyka – Huayu Enrichment Scholarship (HES)
uzávierka: 31. marec 2023
bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/3418.html, Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava 
Štipendium na 3-, 6-, 9- a 12-mesačné štúdium udeľuje taiwanské ministerstvo školstva zahraničným študentom, ktorí majú 
záujem naučiť sa mandarínsky jazyk, spoznať taiwanskú kultúru a spoločnosť a rozvíjať vzájomné porozumenie medzi 
Taiwanom a domovskou krajinou.

 Štipendijný program Taiwan-Europe Connectivity Scholarships (TEC) pre študentov z Rumunska a Slovenska 
     ponúka študijné pobyty na vysokoškolských inštitúciách na Taiwane. Uzávierku prihlášok stanovujú participujúce školy,  
     spravidla ju zverejňujú vo februári a v máji.  
     Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/3459.html

 Taiwan Semiconductor Scholarship ponúka štipendiá na dvojročné magisterské a štvorročné doktorandské štúdium  
      na 5 taiwanských univerzitách. Uzávierka žiadostí je od januára do marca, stanovujú ju participujúce univerzity (termíny  
      sú zverejnené na https://tscsp.ntu.edu.tw/applications) 
      Bližšie informácie: https://www.roc-taiwan.org/sk_en/post/3441.html

 Taiwanský medzinárodný doktorandský program TIGP
uzávierka: 1. február 2023
bližšie informácie: https://tigp.apps.sinica.edu.tw/index.php
Taiwan International Graduate Program (TIGP) Academia Sinica umožňuje 3-ročné doktorandské štúdium so zameraním na 
prírodné a technické vedy. Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské štúdium a ovládať anglický jazyk. 

 Visegrad–Taiwan Scholarships
uzávierka: spravidla v septembri
bližšie informácie: https://www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-taiwan-scholarships/
Medzinárodný vyšehradský fond ponúka v rámci 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. 

 Chiang Ching-kuova nadácia pre medzinárodnú akademickú výmenu (CCKF)
uzávierka: 15. január (každoročne) 
bližšie informácie: www.cckf.org.tw/en/programs/european/DDPD
Chiang Ching-kuova nadácia pre medzinárodnú akademickú výmenu (The Chiang Ching-kuo Foundation for International 
Scholarly Exchange; CCKF) v rámci programu CCK Fellowships for Ph.D. Dissertations and Postdoctoral Research ponúka 
doktorandom akreditovaných európskych univerzít štipendiá na dokončenie dizertačnej práce v oblasti čínskych štúdií a mladým 
výskumníkov (do 5 rokov od získania titulu PhD), ktorí nemajú zamestnanie na plný úväzok, štipendiá na postgraduálnu stáž. 

 MOFA – výskumné štipendium, uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: http://taiwanfellowship.ncl.edu.tw
MOFA Taiwan Fellowship for Foreign Researchers je štipendium taiwanského ministerstva zahraničných vecí na 3- až  
12-mesačné výskumné pobyty pre zahraničných výskumníkov v oblasti sociálnych a humanitných vied so zameraním na 
taiwanské štúdiá.  

Štandardizovaná skúška z čínskeho jazyka

TOCFL (Test of Chinese as a Foreign Language/Taiwanský štandardizovaný test čínštiny ako cudzieho jazyka)  
– https://tocfl.edu.tw/

Odporúča sa uchádzačom, ktorí chcú na taiwanských vysokých 
školách študovať programy v čínštine, ako aj uchádzačom  
o štipendiá taiwanskej vlády (na štúdium v čínštine). 

Testovacie centrá sú aj v niektorých európskych krajinách
(https://tocfl.edu.tw/index.php/sign_up/entire)
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NAJLEPŠIE TAIWANSKÉ UNIVERZITY V NAJZNÁMEJŠÍCH REBRÍČKOCH (ARWU, QS, THE)

V rebríčku Academic Ranking of World Universities (ARWU – www.shanghairanking.com), ktorý každoročne hodnotí vyše 2 500 
univerzít/vysokých škôl z celého sveta, pričom zverejňuje 1 000 najlepšie hodnotených, sa v roku 2022 umiestnilo 14 taiwanských 
škôl. V rebríčku QS University Rankings (www.topuniversities.com) na rok 2023 je medzi 1 500 školami 26 taiwanských  
a v THE (Times Higher Education) World University Rankings (www.timeshighereducation.com) je medzi takmer 1 800 školami  
43 taiwanských.

ARWU – Academic Ranking of World Universities 2022
www.shanghairanking.com/rankings/arwu/2022

Poradie
vo svete

Univerzita/vysoká škola

201-300
China Medical University 

National Taiwan University (NTU)

301-400 National Cheng Kung University

401-500

Chang Gung University

National Tsing Hua University

National Yang Ming Chiao Tung University

501-600 Asia University

601-700
National Sun Yat-Sen University

Taipei Medical University

701-800 Kaohsiung Medical University

801-900

National Central University

National Chung Hsing University

National Taiwan University of Science and Technology

National Yunlin University of Science and Technology

QS University Rankings
www.topuniversities.com/university-rankings/world-university-rankings/2023

Poradie
vo svete

Univerzita/vysoká škola

77 National Taiwan University (NTU)

177 National Tsing Hua University

202 National Yang Ming Chiao Tung University

=224 National Cheng Kung University (NCKU)

327 National Taiwan University of Science and Technology 
(Taiwan Tech)

332 National Taiwan Normal University

384 Taipei Medical University (TMU)

428 National Sun Yat-sen University

436 National Taipei University of Technology

475 Chang Gung University

581-590 National Central University

601-650 National Chengchi University

651-700 National Chung Hsing University

801-1000 Chang Jung Christian University
National Chung Cheng University

1001-1200 Asia University Taiwan
National Taiwan Ocean University

1201-1400

Chung Yuan Christian University
Feng Chia University
Fu Jen Catholic University
National Dong Hwa University
National Taipei University
Soochow University (Taiwan)
Tamkang University
Tunghai University
Yuan Ze University

THE (Times Higher Education) World University Rankings
www.timeshighereducation.com/world-university-rankings/2023/world-ranking

Poradie vo 
svete

Univerzita/vysoká škola

=187 National Taiwan University (NTU)

251–300 China Medical University

301–350 Taipei Medical University

351–400 Asia University, Taiwan

501–600 National Tsing Hua University
National Yang Ming Chiao Tung University

601–800

National Cheng Kung University (NCKU)
National Taiwan University of Science and Technology 
(Taiwan Tech)
National Yunlin University of Science and Technology

801–1000 National Sun Yat-Sen University
National Taiwan Normal University

1001–1200

Chang Gung University
Fu Jen Catholic University
Kaohsiung Medical University
National Central University
National Taipei University of Technology
National Taiwan Ocean University

1201–1500

Chang Gung University of Science and Technology
Chung Yuan Christian University
Ming Chi University of Technology
National Chengchi University
Taiwan
National Chung Cheng University
National Chung Hsing University
National Dong Hwa University
Tamkang University Taiwan
Tunghai University
Tzu Chi University
Yuan Ze University

1501+

Chaoyang University of Technology
Chinese Culture University
Feng Chia University
I-Shou University
Ming Chuan University
National Changhua University of Education
National Chiayi University
National Chi Nan University
National Formosa University
National Ilan University
National University of Kaohsiung
National Kaohsiung University of Science and 
Technology
National Taipei University
National United University
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 AKTUÁLNE ŠTIPENDIÁ A GRANTY 

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., sa priamo z názvu prekliknete do databázy štipendií a grantov  
www.granty.saia.sk, kde sú zverejnené podrobné informácie a z ktorej je možné podať žiadosť. Odporúčame 
vám pozrieť si „Často kladené otázky (help)″, kde nájdete praktické rady, ako pracovať s databázou a ako 
podať žiadosť. Ak je už možné podávať žiadosti, v ponuke sa objaví aktívne tlačidlo „Podaj žiadosť”.  
V bulletine pri týchto ponukách spravidla uvádzame iba oprávnených uchádzačov (ak to nevyplýva priamo  
z názvu). Štipendiá s aktuálnou uzávierkou uverejňujeme aj v prípade, ak sme o nich informovali  
v predchádzajúcich číslach. 

 RÔZNE KRAJINY
Národný štipendijný program SR
Uzávierka: 30. apríl 2023 on-line na www.stipendia.sk 

 štipendiá pre študentov 2. stupňa vysokoškolského štúdia 

 štipendiá pre doktorandov – študentov 3. stupňa vysokoškolského štúdia

 štipendiá pre postdoktorandov 
Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. Spolu so štipendiom je  
v prípade potreby možné požiadať aj o paušálny príspevok na financovanie cestovného (cestovný grant). 
Bližšie informácie: www.stipendia.sk

Za vzdelaním do zahraničia
Uzávierka: priebežne (prvý týždeň v mesiaci; minimálne 2 mesiace pred odchodom)

Program českej Nadácie pre rozvoj vzdelania (Nadace pro rozvoj vzdělání) ponúka štipendium študentom 1. a 2. stupňa 
vysokoškolského štúdia do 25 rokov na českých a slovenských vysokých školách, ktorí v zahraničí absolvujú pobyt v rámci 
programu Erasmus+ alebo krátkodobý študijný program a vrátia sa späť na domovskú univerzitu. Nadácia prednostne 
podporuje študentov technických odborov a medikov. 
Bližšie informácie: www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/

Európska molekulárno-biologická konferencia:   
Uzávierka: priebežne, minimálne 30 dní pred začiatkom plánovaného pobytu 

 Vedecké výmenné granty EMBO 
EMBO Scientific Exchange Grants) 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/

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

Pri štipendiách, ktoré administruje SAIA, n. o., finančné plnenie poskytované slovenskou stranou prostredníctvom Ministerstva školstva, 
vedy, výskumu a športu SR je financované zo zdrojov štátneho rozpočtu Slovenskej republiky a časť príplatku k štipendiu, resp. časť 
štipendia poskytovaného slovenskou stranou je podporovaná aj v rámci Investície: „Podpora internacionalizácie v akademickom prostredí“ 
Komponentu: „Lákanie a udržanie talentov“ Plánu obnovy a odolnosti SR. Spolufinancovanie je poskytnuté zo strany Európskej únie  
z mechanizmu NextGenerationEU.

http://www.granty.saia.sk
https://www.saia.sk/sk/pomocnik/menu
www.stipendia.sk
www.stipendia.sk
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=295
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=300
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=682
www.stipendia.sk
https://www.nadaceprovzdelani.cz/za-vzdelanim-zahranici/
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Grantový program Nadácie Tatra banky pre stredoškolákov
Uzávierka: 27. februára 2023

Grantový program podporuje slovenských študentov stredných škôl, hlavne gymnázií a odborných stredných škôl s maturitou,  
a poskytuje im financie na pokrytie časti nákladov spojených s krátkodobým alebo dlhodobým štúdiom (najviac na 1 rok) na 
škole obdobného zamerania v zahraničí. V rámci grantového programu budú poskytované granty na pokrytie časti nákladov 
spojených s krátkodobými zahraničnými vzdelávacími podujatiami (letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi, súťažami či 
turnajmi mladých vedcov, jazykovými kurzmi...) alebo so štúdiom na polrok alebo celý školský rok.
Bližšie informácie: https://www.nadaciatatrabanky.sk/granty-vzdelanie/

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. apríl 2023

Štipendiá sú určené na bakalárske štúdium (1 až 4 semestre) občanom krajín V4 v inej krajine V4 a na magisterské štúdium  
(1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre) občanom krajín V4 v inej krajine V4 
alebo na akreditovaných univerzitách v Albánsku, Arménsku, Azerbajdžane, Bielorusku, Bosne a Hercegovine, Čiernej Hore, 
Gruzínsku, Moldavsku, Severnom Macedónsku, Srbsku a Ukrajine, ako aj na vysokých školách v Kosove. 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 BELGICKO
Štipendiá vyplývajúce z Dohody o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho 
spoločenstva a Valónskeho regiónu
Uzávierka: 31. január 2023 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. 

 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: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk 

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

 1- až 10-mesačný výskumný pobyt    
Štipendium je určené doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom VŠ, ktorí ovládajú bieloruský alebo 
ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný alebo pozývací list.

 BULHARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Bulharskej republiky 
Uzávierka: 31. január 2023 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.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=170
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=151
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
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 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: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk  

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

 študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené doktorandom slovenských verejných vysokých škôl. Vyžaduje sa akceptačný list.

 letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)      
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom  
a vysokoškolským učiteľom.

TFAS – letný kurz v oblasti politickej ekonómie
Uzávierka: 15. február 2023

Fond pre americké štúdiá (The Fund for American Studies – TFAS) umožňuje získať čiastočné štipendiá na 3-týždňový 
letný kurz v oblasti politickej ekonómie v anglickom jazyku v Prahe.
Bližšie informácie: https://www.tfasinternational.org/program/prague/

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. apríl 2023

Štipendiá sú určené na bakalárske (1 až 4 semestre) a magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný 
alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre). 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 ČÍNA 
Štipendiá čínskej vlády – EU Window Program
Uzávierka: 10. február 2023

Chinese Government Scholarship-EU Window Program ponúka občanom EÚ štipendiá na celé bakalárske, magisterské  
a doktorandské štúdium. Žiadosti sa podávajú prostredníctvom Úradu pre vzdelávanie a kultúru Misie Čínskej ľudovej republiky 
pri EÚ.
Bližšie informácie: http://eu.china-mission.gov.cn/; http://eu.china-mission.gov.cn/eng/zglx/202210/t20221013_10783085.htm

 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: 31. január 2023 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 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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=55
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=105
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=108
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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
Štipendiá na štúdium vo Francúzsku 
Uzávierka: 1. marec 2023

Francúzske veľvyslanectvo a Francúzsky inštitút na Slovensku ponúkajú v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výskumu  
a športu SR pre slovenských študentov 
 kofinancované štipendiá na jeden rok v rámci bakalárskeho štúdia (L1, L2, L3) a na prvý rok magisterského 
    štúdia (Master 1) a 
 štipendiá na absolvovanie posledného ročníka magisterského štúdia (Master2 ). 

V akademickom roku 2023/2024 budú prioritne podporené žiadosti zo študijných odborov: umenie a kultúrna tvorba; 
zdravotné vedy; poľnohospodárske a potravinárske technológie; technológie prispievajúce k úsporám energie; reakcie na 
environmentálnu krízu..
Bližšie informácie: https://institutfrancais.sk/veda-a-univerzity/stipendia/pre-studentov/

 štipendium na doktorát pod dvojitým vedením (6 mesiacov vo Francúzsku, 6 mesiacov na Slovensku počas 3 rokov).  
    Doktorandská práca prebieha pod dvojitým vedením francúzskeho aj slovenského vedúceho doktorandskej práce a študent 
    získa dva PhD diplomy. Medzi slovenskou a francúzskou univerzitou musí byť podpísaná dohoda o spoločnom doktoráte 
    (convention de cotutelle de thèse).

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

 GRÉCKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou  
a Helénskou republikou
Uzávierka: 31. január 2023 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.  

 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: 31. január 2023 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. 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=113
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=63
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=378
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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.

 INDONÉZIA
Štipendium indonézskej vlády KNB na celé štúdium 
Uzávierka: 18. február 2023

Indonézska vláda v rámci štipendijného programu Beasiswa Kemitraan Negara Berkembang (KNB) poskytuje štipendium na 
celé bakalárske (maximálne 4 roky), magisterské (maximálne 2 roky) alebo doktorandské štúdium (maximálne 3 roky)  
na 27 indonézskych vysokoškolských inštitúciách. Pred nástupom na štúdium je možné absolvovať jazykový kurz 
indonézskeho jazyka a prípravné kurzy (maximálne 12 mesiacov).
Štipendium zahŕňa príspevok po príchode, príspevok na bývanie, príspevok na výskum a knihy, zdravotné poistenie, spiatočnú 
letenku. Počas kurzu indonézskeho jazyka a prípravných programov štipendista dostáva iba príspevok na bývanie a príspevok 
na knihy.
Bližšie informácie: http://knb.kemdikbud.go.id/

 ÍRSKO
Írska národná univerzita: Hardimanove doktorandské štipendiá
Uzávierka: 10. február 2023

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

 JAPONSKO
Štipendium japonskej vlády pre študentov japonológie pre rok 2023
Uzávierka: 6. február 2023 

Štipendium je určené občanom Slovenskej republiky vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú v bakalárskom stupni japonský jazyk 
alebo japonskú kultúru mimo územia Japonska a v apríli 2023 bude mať absolvovaný minimálne jeden akademický rok štúdia. 
Uchádzač musí mať veľmi dobrú znalosť japončiny, dobrý fyzický i psychický zdravotný stav. 
Bližšie informácie: https://www.sk.emb-japan.go.jp/itpr_ja/11_000001_00819.htmll

 KAZACHSTAN
Štipendiá vyplývajúce z Memoranda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy 
Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
Uzávierka: 31. január 2023 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.

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=147
http://itec.mea.gov.in
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=178
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=180
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 KÓREJSKÁ REPUBLIKA 
Štipendiá kórejskej vlády na celé magisterské alebo doktorandské štúdium
Uzávierka: 23. február 2023 

O štipendiá kórejskej vlády na celé magisterské alebo doktorandské štúdium sa môžu študenti 1. stupňa VŠ (v poslednom 
ročníku), študenti 2. stupňa VŠ, absolventi 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandi vo veku do 40 rokov, ktorí ovládajú kórejský alebo 
anglický jazyk. Štúdiu predchádza ročná jazyková príprava. 

 LOTYŠSKO
Lotyšské štipendiá
Uzávierka: 1. apríl 2023 (prihlasovanie má byť možné od 1. februára 2023)

Štipendiá administruje Štátna agentúra pre rozvoj školstva VIAA.

 študijný/výskumný pobyt pre vysokoškolských študentov a doktorandov
O štipendium sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa. Štipendium je určené na pokrytie životných 
nákladov (ubytovanie, strava a pod.) a je vo výške 500 EUR/mesiac pre študentov 1. a 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania a 700 EUR/mesiac pre doktorandov. Študenti získajú štipendium na maximálne 10 mesiacov, doktorandi na  
11 mesiacov. Prijímajúca vysoká škola/univerzita môže od štipendistov požadovať zaplatenie školného. Štipendisti si hradia 
cestovné náklady a náklady spojené so zdravotným poistením.

 letná škola
O štipendium na mesačný pobyt sa môžu uchádzať študenti vysokej školy 1., 2. a 3. stupňa, vysokoškolskí učitelia  
a výskumní pracovníci. Štipendijný príspevok vo výške 1 000 EUR dostáva organizátor letnej školy. Ak príspevok nepokryje 
všetky výdavky spojené s letnou školou, musí si rozdiel uhradiť štipendista z vlastných zdrojov. 

Bližšie informácie: https://www.viaa.gov.lv/en/scholarships;  
https://www.viaa.gov.lv/en/studies; https://www.viaa.gov.lv/en/summer-schools

 MAĎARSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva  
Maďarskej republiky v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
Uzávierka: 31. január 2023 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  
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú maďarský alebo iný dohodnutý 
jazyk. Vyžaduje sa pozývací list. 

 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.

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. apríl 2023

Štipendiá sú určené na bakalárske (1 až 4 semestre) a magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný 
alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre). 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/
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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: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
    pracovníkov, ktorí ovládajú moldavský alebo anglický jazyk

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

 NEMECKO
Štipendiá DAAD na odborné exkurzie a študentské praxe 
Uzávierka: 1. február 2023

 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. 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 Výskumného inštitútu filozofie v Hannoveri
Uzávierka: 31. január 2023

Forschungsinstitut für Philosophie Hannover ponúka doktorandom a postdoktorandom štipendium na výskumný pobyt, ktorý sa 
uskutoční od 1. októbra 2023 do 31. júla 2024. 
Bližšie informácie: www.fiph.de/Fellows/Ausschreibungen.php;  
https://fiph.de/downloads/Ausschreibung_Fellowships_2023_deutsch.pdf?m=1669386243&

Knižnica kniežaťa Augusta vo Wolfenbütteli – výskumné štipendiá spolkovej krajiny Dolné Sasko na rok 2024
Uzávierka: 31. január 2023

Herzog August Bibliothek ponúka postdoktorandské štipendiá na 6- až 10-mesačný výskumný pobyt a štipendiá na krátkodobé 
1- až 3-mesačné výskumné pobyty zamerané najmä na výskum historických kníh a rukopisov.
Bližšie informácie: https://www.hab.de/forschungsstipendien/

Nemecká spolková nadácia pre životné prostredie MOE  
Uzávierka: 5. marec 2023

MOE-Austauschstipendienprogramm der DBU je štipendijný program Nemeckej spolkovej nadácie pre životné prostredie 
(Deutsche Bundesstiftung Umwelt). Štipendiá sú určené absolventom vysokých škôl (minimálne 2. stupňa) v strednej  
a východnej Európe so zameraním na rôzne oblasti ochrany a tvorby životného prostredia. Program podporuje 6- až  
12-mesačné pobyty na nemeckých odborných pracoviskách (vysoké školy, podniky, výskumné ústavy, mimovládne  
organizácie, úrady a pod.). Štipendijný pobyt sa začína 3- až 4-týždňovým intenzívnym kurzom nemčiny.  
Bližšie informácie: www.dbu.de/2586.html
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 NÓRSKO

Mobilitné granty pre študentov nórčiny na európskych univerzitách
Uzávierka: 20. marec 2023

Mobilitné granty nórskeho ministerstva školstva a výskumu sú určené študentom magisterského a doktorandského štúdia, ktorí 
na univerzitách v Európe študujú nórsky jazyk, nórsku literatúru alebo nórsku kultúru na prácu súvisiacu so záverečnou prácou. 
Granty sa udeľujú na minimálne 1 mesiac a maximálne 3 mesiace. Uchádzači môžu požiadať aj o cestovný grant.
Bližšie informácie: https://studyinnorway.no/node/41

 POĽSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného 
vzdelávania a športu Poľskej republiky
Uzávierka: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

Od uchádzačov sa vyžaduje ovládanie poľského alebo iného dohodnutého jazyka a akceptačný list (okrem letného kurzu 
poľského jazyka). 
 semestrálny študijný pobyt – polonistika pre študentov polonistiky, slovakistiky, slavistiky 1. stupňa VŠ a študentov  
     2. stupňa VŠ
 semestrálny študijný pobyt – iné odbory pre študentov 1. stupňa VŠ a študentov 2. stupňa VŠ
 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov
 1- až 10-mesačný výskumný pobyt pre vedeckých pracovníkov VŠ a vysokoškolských učiteľov
 letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne) pre študentov 1. stupňa VŠ, 
     študentov 2. stupňa VŠ, doktorandov a vysokoškolských učiteľov. Vyžaduje sa znalosť poľského alebo anglického jazyka  
     na úrovni B1. Prednosť majú slovakisti a polonisti.

Vyšehradský štipendijný program
Uzávierka: 15. apríl 2023

Štipendiá sú určené na bakalárske (1 až 4 semestre) a magisterské štúdium (1 až 4 semestre) a na pomagisterský študijný 
alebo výskumný pobyt (1 až 2 semestre). 
Bližšie informácie: www.visegradfund.org/apply/mobilities/visegrad-scholarship/

 RAKÚSKO
Štipendiá a projekty Akcie Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní  
Uzávierka: 15. marec 2023 (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 letné jazykové kurzy nemeckého jazyka (maximálne 1 mesiac) 
Štipendiá sú určené pre študentov 1. a 2. stupňa VŠ a doktorandov. Výška štipendia: 750 EUR + hradený kurz a ubytovanie.  
V roku 2023 sa môžu uchádzať študenti a doktorandi zo spoločenských vied (psychológia, ekonómia, pedagogika, právo, 
masmediálna komunikácia, politické a sociálne vedy) a literárnej vedy a jazykovedy (napr. germanistika). 

 štipendiá na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Štipendiá sú určené pre doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumníkov a možno ich využiť na krátku študijnú cestu, 
prípadne kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny. Výška štipendia: 90 EUR/deň.

Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Štipendiá Akcie)
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Projekty 

Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie (zameranie projektu si volia samotní predkladatelia v súlade  
so zameraním programu Akcia Rakúsko – Slovensko a nie je nijako tematicky obmedzené, max. trvanie projektu  
12 mesiacov, max. podpora 6 000 EUR).
Bližšie informácie: www.aktion.saia.sk (v časti Projekty Akcie)

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

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum
Uzávierka: 1. február 2023 (Štipendium Ernsta Macha) a 1. marec 2023 on-line na www.scholarships.at

 Štipendium Ernsta Macha
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov všetkých vedeckých disciplín vo veku do 35 rokov (doktorandské štúdium 
mimo Rakúska, alebo práve získaný doktorát). Dĺžka štipendia 1 – 9 mesiacov, výška štipendia 1 150 EUR/mesiac (v prípade 
postdoktorandov 1 250 EUR/mesiac).
Bližšie informácie: https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/ernst-mach-stipendien#c6310, www.grants.at 

 Štipendium Franza Werfela 
Štipendium pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky so zameraním na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať 
nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 9 
mesiacov, s možnosťou predĺženia na celkovú dobu 18 mesiacov. 
Bližšie informácie: https://oead.at/?id=1597, www.grants.at

 Štipendium Richarda Plaschku 
Štipendium pre doktorandov a postdoktorandov, ktorí sa zaoberajú historickými a historiografickými témami týkajúcimi sa 
Rakúska. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný 
pobyt realizovať. Dĺžka štipendia 4 – 18 mesiacov. 
Bližšie informácie: https://oead.at/de/nach-oesterreich/stipendien/richard-plaschka-stipendium/, www.grants.at 

 RUMUNSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, 
výskumu a mládeže Rumunska
Uzávierka: 31. január 2023 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: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov)
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú macedónsky alebo iný 
dohodnutý jazyk. Vyžaduje sa akceptačný list. 

 SLOVINSKO
Štipendiá vyplývajúce z Programu spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi Ministerstvom školstva SR  
a Ministerstvom kultúry SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu Slovinskej republiky, Ministerstvom kultúry 
Slovinskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí Slovinskej republiky
Uzávierka: 31. január 2023 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. 

 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: 31. január 2023 on-line na www.granty.saia.sk

 3- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt 
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ a doktorandom, ktorí ovládajú srbský jazyk alebo 
iný dohodnutý jazyk.

 letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade  
Štipendium je určené študentom 1. stupňa VŠ, študentom 2. stupňa VŠ, doktorandom, vysokoškolským učiteľom  
a vedeckým pracovníkom, ktorí ovládajú srbský jazyk (základy). 

 prednáškový pobyt pre učiteľov slovenského a srbského jazyka a literatúry (1 až 30 dní) 
Štipendium je určené vysokoškolským učiteľom. Vyžaduje sa pozývací list.

 ŠVAJČIARSKO
Európske centrum pre časticovú fyziku (CERN) – Letná škola pre študentov
Uzávierka: 30. január 2023 

Letná škola je určená študentom v odboroch stavebné inžinierstvo, elektrika, elektromechanika, zdravie, bezpečnosť a životné 
prostredie, informačné technológie, materiálové technológie, mechanika a fyzika (ukončené minimálne 3 roky denného štúdia)  
s dobrou znalosťou  angličtiny, znalosť francúzštiny je vítaná.
Bližšie informácie: https://jobs.smartrecruiters.com/CERN/

 TAIWAN
Taiwanský medzinárodný doktorandský program TIGP
Uzávierka: 1. február 2023 

Taiwan International Graduate Program (TIGP) Academia Sinica umožňuje 3-ročné doktorandské štúdium so zameraním na 
prírodné a technické vedy. Uchádzač musí mať ukončené vysokoškolské štúdium a ovládať anglický jazyk. 
Bližšie informácie: https://tigp.apps.sinica.edu.tw/index.php
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 TALIANSKO

Štipendium na celé doktorandské štúdium na Európskom univerzitnom inštitúte vo Florencii 
Uzávierka: 31. január 2023 

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. 
Bližšie informácie: www.tubitak.gov.tr

Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: 20. február 2023 (štipendiá na štúdium), 31. marec 2023 (výskumné štipendiá)

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).
Štipendiá na celé bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium sú určené záujemcom zo všetkých krajín 
sveta. Systém na podávanie žiadostí sa otvára 10. januára. Uchádzač o bakalárske štúdium musí mať menej ako 21 rokov,  
o magisterské menej ako 30 rokov a doktorandské štúdium menej ako 35 rokov. Súčasťou štipendia je ročný kurz tureckého 
jazyka.
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/calendar; https://www.turkiyeburslari.gov.tr/fulltimeprograms; 
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: 31. január 2023 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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Štipendiá a granty 
 VEĽKÁ BRITÁNIA 

Nadácia Thomson Reuters – štipendiá pre žurnalistov 
Uzávierka: 6. február 2023

Thomson Reuters Foundation Fellowship umožňuje žurnalistom s minimálne 5-ročnou praxou získať štipendium na 3- alebo 
6-mesačný študijný pobyt na Reuters Institute for the Study of Journalism. Inštitút je súčasťou Oxfordskej univerzity.  
V roku 2023/2024 sú začiatky pobytov v októbri 2023, v januári a apríli 2024). 
Bližšie informácie: https://reutersinstitute.politics.ox.ac.uk/fellowships/journalism-fellowship

 USA 

Štipendium Paula Robitscheka 
Uzávierka: 1. marec 2023

Štipendium Paula Robitscheka (The Paul Robitschek Scholarship) je určené na výmenný pobyt študentom, ktorí majú český 
alebo slovenský pôvod na štúdium na Univerzite Nebraska–Lincoln na jeden akademický rok (2 semestre). Štipendium 
pozostáva z plnej úhrady priamych nákladov (školné poplatky, ubytovanie, strava, knihy a ďalšie poplatky), 400 USD/semester  
a spiatočnej letenky z Prahy do Nebrasky. Uchádzač musí mať vynikajúce akademické výsledky, ovládať anglický jazyk a v čase 
príchodu do Nebrasky mať 21 rokov.
Bližšie informácie: global.unl.edu/scholarships; https://global.unl.edu/cost/#robitschek-application
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NŠP – Výsledky výberového konania 

Štipendisti podľa vysielajúcej inštitúcie (uchádzači s trvalým pobytom na Slovensku)

Vysielajúca inštitúcia štipendista, kategória, dĺžka pobytu, krajina pobytu

Ekonomická univerzita v Bratislave

Národohospodárska fakulta Richard Kališ, postdoktorand, 6 mesiacov, Dánsko

Slovenská akadémia vied

Biomedicínske centrum SAV Dominika Olešová, postdoktorandka, 3 mesiace, Česko

Centrum biovied SAV
Ivana Borovská, náhradníčka, 6 mesiacov, Holandsko
Lucia Dubiel, postdoktorandka, 6 mesiacov, Francúzsko

Geografický ústav SAV Miloš Rusnák, postdoktorand, 4 mesiace, Francúzsko

Ústav etnológie a sociálnej antropológie SAV Miroslava Hlinčíková, postdoktorandka, 3 mesiace, Fínsko

Ústav experimentálnej fyziky SAV Ľubomíra Regeciová, náhradníčka, 3 mesiace, Poľsko

Ústav vied o Zemi SAV Jozef Vlasáč, náhradník, 6 mesiacov, Nemecko

Slovenská technická univerzita v Bratislave 

Fakulta architektúry Eva Polgáryová, študentka, 5 mesiacov, Česko

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie

Dušan Bortňák, postdoktorand, 3 mesiace, Holandsko
Michaela Čierna, doktorandka, 6 mesiacov, Veľká Británia
Vladimír Dacho, doktorand, 6 mesiacov, Francúzsko
Katarína Ráchel Detková, doktorandka, 6 mesiacov, Veľká Británia
Michaela Domšicová, náhradníčka, 6 mesiacov, Česko
Paula Fraňová, doktorandka, 6 mesiacov, Španielsko
Mária Gurská, náhradníčka, 8 mesiacov, Taliansko
Marek Haššo, doktorand, 4 mesiace, Česko

Kristína Kianičková, doktorandka, 4 mesiace, Portugalsko
Michal Malček, postdoktorand, 3 mesiace, Portugalsko
Lucia Pinčeková, doktorandka, 6 mesiacov, Veľká Británia
Alexandra Šagátová, doktorandka, 3 mesiace, Portugalsko
Dominika Valachová, doktorandka, 6 mesiacov, Veľká Británia
Nicolette Viktoryová, doktorandka, 6 mesiacov, Španielsko

Stavebná fakulta

Stanislav Blaho, náhradník, 4 mesiace, Španielsko
Veronika Knapcová, náhradníčka, 5 mesiacov, Portugalsko
Adam Novák, doktorand, 2 mesiace, Nemecko
Michaela Štefanovičová, doktorandka, 10 mesiacov, Austrália

Technická univerzita v Košiciach

Fakulta elektrotechniky a informatiky Róbert Rauch, doktorand, 4 mesiace, Česko

Fakulta materiálov, metalurgie a recyklácie Peter Slovenský, postdoktorand, 3 mesiace, Kanada

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM SR 
Výsledky výberového konania
(druhá výzva v roku 2022)

K termínu uzávierky 31. októbra 2022 si podalo žiadosť o štipendium 89 uchádzačov s trvalým pobytom na Slovensku  
(10 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského vzdelávania, 58 v kategórii doktorand, 21 v kategórii postdoktorand) 
a 447 uchádzačov zo zahraničia (136 v kategórii študent, 81 v kategórii doktorand, 230 v kategórii vysokoškolský učiteľ, 
výskumný a umelecký pracovník).
Výberová komisia udelila štipendium 43 uchádzačom s trvalým pobytom v SR (3 v kategórii študent 2. stupňa vysokoškolského 
vzdelávania, 29 v kategórii doktorand, 11 v kategórii postdoktorand) a 122 uchádzačom zo zahraničia (41 v kategórii študent, 
15 v kategórii doktorand, 66 v kategórii vysokoškolský učiteľ, výskumný a umelecký pracovník).
Výsledky výberového konania sú zverejnené na portáli NŠP: https://www.stipendia.sk/sk/main/vysledky-vyberovych-konani
Do bulletinu sme pripravili prehľad štipendistov podľa vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcie.
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NŠP – Výsledky výberového konania 

Vysielajúca inštitúcia štipendista, kategória, dĺžka pobytu, krajina pobytu

Technická univerzita vo Zvolene

Fakulta ekológie a environmentalistiky Vladimíra Dekanová, postdoktorandka, 6 mesiacov, Portugalsko

Trnavská univerzita v Trnave 

Pedagogická fakulta Mária Pošteková, študentka, 3 mesiace, Nemecko

Univerzita Komenského v Bratislave

Filozofická fakulta
Edita Rigová, doktorandka, 6 mesiacov, USA
Ondrej Šály, doktorand, 1 mesiac, Česko
Barbora Zlejšia, doktorandka, 2 mesiace, Srbsko

Lekárska fakulta Kristína Lichá, doktorandka, 10 mesiacov, Nemecko

Prírodovedecká fakulta

Lucia Čahojová, doktorandka, 1 mesiac, Slovinsko
Eva Kocianová, náhradníčka, 3 mesiace, Veľká Británia
Rebeka Kodríková, doktorandka, 3 mesiace, Portugalsko
Katarína Kováčová, doktorandka, 6 mesiacov, Česko
Karin Schniererová, doktorandka, 3 mesiace, Švajčiarsko

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta prírodných vied Alexandra Bartková, postdoktorandka, 6 mesiacov, Česko

Filozofická fakulta Laura Belicajová, náhradníčka, 1 mesiac, USA

Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta prírodných vied
Patrik Beňovič, náhradník, 2 mesiace, Fínsko
Cyril Rajnák, postdoktorand, 3 mesiace, Nemecko

Filozofická fakulta Michaela Grznárová, doktorandka, 1 mesiac, Kanada

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach

Lukáš Ihnacik, doktorand, 6 mesiacov, USA
Alexandra Jászayová, doktorandka, 5 mesiacov, Česko

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Hudobná a tanečná fakulta Ján Hegeduš, študent, 4 mesiace, Holandsko

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných 
technológií

Marek Bajtoš, doktorand, 10 mesiacov, USA
Patrik Prôčka, doktorand, 3 mesiace, Nemecko
Michal Vidlák, doktorand, 2 mesiace, Rumunsko

Strojnícka fakulta
Vidžaja Knap, doktorand, 6 mesiacov, Poľsko
Ján Sovík, doktorand, 6 mesiacov, Rakúsko
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NŠP – Výsledky výberového konania 

Štipendisti podľa prijímajúcej inštitúcie (zahraniční uchádzači)

Prijímajúca inštitúcia Štipendista, kategória, dĺžka pobytu, krajina pôvodu

Ekonomická univerzita v Bratislave

Fakulta medzinárodných vzťahov Hamza Ameer, študent, 5 mesiacov, Pakistan

Národohospodárska fakulta Ibrokhimov Boburjon, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan

Katolícka univerzita v Ružomberku

Filozofická fakulta Alisherov Khurshidbek, študent, 4 mesiace, Uzbekistan

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta humanitných a prírodných vied
Gaur Mulayam Singh, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, India
Sukharev Sergii, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 6 mesiacov, Ukrajina
Zhukova Yuliya Pavlivna, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 4 mesiace, Ukrajina

Filozofická fakulta
Sriratanam Verita, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Thajsko
Sipatdinova Nuriya, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan

Slovenská akadémia vied

Astronomický ústav SAV Shinozaki Kenji, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 2 mesiace, Japonsko

Centrum experimentálnej medicíny SAV Silihe Kamga Kevine, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 9 mesiacov, Kamerun

Centrum vied o umení SAV Solís Salazar Sofía Guadalupe, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, 
Mexiko

Fyzikálny ústav SAV
Kavetskyy Taras, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Ukrajina
Roik Oleksandr Sergiyovych, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Ukrajina

Geografický ústav SAV Tikuye Birhan Getachew, doktorand, 10 mesiacov, Etiópia

Historický ústav SAV Nečasová Denisa, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 4 mesiace, Česko

Chemický ústav SAV Hrmova Maria, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Austrália

Jazykovedný ústav Ľudovíta Štúra SAV Császári Éva, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 6 mesiacov, Maďarsko

Ústav anorganickej chémie SAV Gianni Eleni, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 9 mesiacov, Grécko

Ústav hydrológie SAV Barati Moghaddam* Maryam, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Irán

Ústav materiálov a mechaniky strojov 
SAV

Rodinger Tomislav, doktorand, 4 mesiace, Chorvátsko

Ústav materiálového výskumu SAV Brykov Mikhailo Nikolaevich, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, 
Ukrajina

Ústav polymérov SAV

Abbas Hassane Khadiga Mohamed, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, 
Egypt
Ali Momen, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 7 mesiacov, Egypt
Alipourfard* Iraj, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Irán
Ghonim Randa Eslah Khalifa Khalifa, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 9 mesiacov, 
Egypt
Sadjadi Samahe Sadat, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 7 mesiacov, Irán

Ústav slovenskej literatúry SAV
Kiss-Szemán Róbert, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Maďarsko
Majerek Rafał, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 1 mesiac, Poľsko

Ústav stavebníctva a architektúry SAV Solano Lamphar Héctor Antonio, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 1 mesiac, 
Mexiko

Ústav vied o Zemi SAV Abd Elmotey Abd Elhady* Gamil Gamal, VŠ učiteľ/výskumný pracovník,  
10 mesiacov, Egypt

Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre

Fakulta agrobiológie a potravinových 
zdrojov

Debnath Anirban Jyoti, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, India
Kataria Dr Sunita, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 4 mesiace, India
Kaur Amandeep, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 6 mesiacov, India

Fakulta biotechnológie a potravinárstva Roychoudhury Shubhadeep, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 1 mesiac, India

Fakulta záhradníctva a krajinného 
inžinierstva

Hafezi Mazandarani Seyedeh Masoumeh, VŠ učiteľ/výskumný pracovník,  
10 mesiacov, Irán
Hematimatin Narges, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 8 mesiacov, Irán

Stavebná fakulta Khujamkulov Javlonbek, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
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NŠP – Výsledky výberového konania 

Prijímajúca inštitúcia Štipendista, kategória, dĺžka pobytu, krajina pôvodu

Slovenská technická univerzita v Bratislave

Fakulta architektúry Balizs Dániel, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 5 mesiacov, Maďarsko

Fakulta elektrotechniky a informatiky

Anwar Zaheer, študent, 5 mesiacov, Pakistan
Khan Junaid Mohammad, doktorand, 6 mesiacov, India
Rakhimkulov* Islombek, študent, 4 mesiace, Uzbekistan
Zima Oleksandra, doktorand, 9 mesiacov, Ukrajina

Fakulta chemickej a potravinárskej 
technológie

Kamolov Azizbek Bakhtiyor Ugli, doktorand, 9 mesiacov, Uzbekistan
Kumcuoglu Eda, študent, 4 mesiace, Turecko
Sharma Rajat Kumar, doktorand, 4 mesiace, India

Fakulta informatiky a informačných 
technológií

Izonin Ivan, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Ukrajina
Tojiboeva Tozagul, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan

Materiálovotechnologická fakulta  
v Trnave

Alves Da Silva Wallyson Thomas, doktorand, 5 mesiacov, Brazília
Dovhopolov Andrii, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 1 mesiac, Ukrajina

Stavebná fakulta Zia Asad, doktorand, 10 mesiacov, Pakistan

Technická univerzita v Košiciach

Ekonomická fakulta
Aliukov Sergei Viktorovich, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 5 mesiacov, Rusko
Lemeshko Daria, študent, 4 mesiace, Rusko

Stavebná fakulta

Avand Mohammadtaghi, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 8 mesiacov, Irán
Boryczko Krzysztof Wojciech, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 1 mesiac, Poľsko
Pietrucha-Urbanik Katarzyna, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Poľsko
Szpak Dawid Arkadiusz, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 1 mesiac, Poľsko

Strojnícka fakulta
Baral* Suresh, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 2 mesiace, Nepál
Masyuk Andrii, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Ukrajina
Moravskyi Volodymyr, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Ukrajina

Fakulta umení Degtiarova Elina, doktorand, 3 mesiace, Ukrajina

Strojnícka fakulta
Garbacz Łukasz, doktorand, 3 mesiace, Poľsko
Kucherenko Anastasiia, doktorand, 3 mesiace, Ukrajina

Trenčianska univerzita A. Dubčeka v Trenčíne

Fakulta priemyselných technológií  
v Púchove

Artyukhov Artem, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Ukrajina
Artyukhova Nadiia, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Ukrajina

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta managementu

Anayat* Mehwish, študent, 5 mesiacov, Pakistan
Ansari Md Tarique Jamal, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 8 mesiacov, India
Aynidinova Nafisa, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Gaybullaev Abdulla, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Ghobakhloo Morteza, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Irán
Glebova Ekaterina, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 6 mesiacov, Rusko
Ivanochko Iryna, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Ukrajina
Kasamba John Songe, študent, 5 mesiacov, Konžská demokratická republika
Kilichov Mukhriddin, doktorand, 6 mesiacov, Uzbekistan
Nematov Dilshodjon, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Nematova Gulchehrakhon, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Rakhmatullaev Sirojiddin, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Syerov Yuriy, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Ukrajina
Yarimoglu Emel, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 8 mesiacov, Turecko
Urazova Dilnozakhon, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan

Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
Filep Mykhailo, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 4 mesiace, Ukrajina
Pogodin Artem, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 4 mesiace, Ukrajina
Shirsat Mahendra Dashrath, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, India
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Prijímajúca inštitúcia Štipendista, kategória, dĺžka pobytu, krajina pôvodu

Univerzita Komenského v Bratislave

Fakulta sociálnych a ekonomických vied Doston Olloyorov, študent, 4 mesiace, Uzbekistan

Filozofická fakulta

Bacha Syed Salman, študent, 5 mesiacov, Pakistan
Kolçak* Özgür, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 2 mesiace, Turecko
Pardaeva Sitorabonu Zohidjon Qizi, študent, 4 mesiace, Uzbekistan
Rozenberg Michał, doktorand, 2 mesiace, Poľsko
Sivrić Magdalena, študent, 5 mesiacov, Chorvátsko
Zhumadilla Bauyrzhan, študent, 5 mesiacov, Kazachstan

Lekárska fakulta

Mukhamadaliev Asadbek, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Patrick Brice Deeh Defo, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Kamerun
Saidakhmadova Nargizakhon, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Tursunova Laziza, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan

Pedagogická fakulta Urazmetova Perizat, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan

Právnická fakulta Cucos Diana, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Moldavsko

Prírodovedecká fakulta
Abdou Douaa Fathy Hussien, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Egypt
Khurramova Farangiza, študent, 4 mesiace, Uzbekistan
Periasamy Viswanathamurthi, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 2 mesiace, India

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

Fakulta stredoeurópskych štúdií Mészáros Andor Ákos, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Maďarsko

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

Ekonomická fakulta
Chala* Nina Dmytrivna, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Ukrajina
Waris Abdul, študent, 5 mesiacov, Pakistan

Fakulta prírodných vied Lisnyak Anatoliy Anatolievich, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 6 mesiacov, 
Ukrajina

Filozofická fakulta
Abdurakhmonova Asila, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Allanova Inabat, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Khalikulova Nilufar, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan

Univerzita P. J. Šafárika v Košiciach

Centrum progresívnych materiálov López Cruz Mauricio, doktorand, 6 mesiacov, Mexiko

Filozofická fakulta

Jalgasova Orkenay, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Kushmatova Muslimabonu Umidjon Kizi, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Sanokulova Elmira, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Shmiher Taras, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 3 mesiace, Ukrajina
Shodmanov Shokhjakhon, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Shodmatova* Odina Ubaydullo Kizi, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan

Prírodovedecká fakulta Arian Zad Hamid, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 5 mesiacov, Irán

Vysoká škola Danubius v Sládkovičove

Fakulta verejnej politiky a verejnej správy Gomes Machado Vagner, doktorand, 9 mesiacov, Brazília

Vysoká škola múzických umení v Bratislave

Filmová a televízna fakulta Vincze Terez, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 4 mesiace, Maďarsko

Žilinská univerzita v Žiline

Fakulta elektrotechniky a informačných 
technológií

Bhatia Vimal, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Veľká Británia
Bobokulov Shakhzod, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Ibupoto Zafar Hussain, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 8 mesiacov, Pakistan
Katiyeva Toty, študent, 5 mesiacov, Kazachstan
Khoshimov Marufjon, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
Tahira* Aneela, VŠ učiteľ/výskumný pracovník, 10 mesiacov, Pakistan

Fakulta humanitných vied Khasanova* Zukhra, študent, 5 mesiacov, Uzbekistan
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 OECD: Young Associate Programme

Dvojročný program OECD pre mladých spolupracovníkov „Young Associate Programme“ (YAP) je určený 
pre absolventov bakalárskeho stupňa štúdia, ktorí chcú získať profesionálne skúsenosti v oblastiach tvorby 
multilaterálnych politík, výskumu a analýz. Výzva pre YAP 2023-2025 má byť otvorená začiatkom roka 2023. 
Bližšie informácie: https://www.oecd.org/careers/young-associate-programme/

 Európska cena Karola Veľkého pre mládež

Európsky parlament a Nadácia medzinárodnej ceny Karola Veľkého mesta Aachen vyhlásili ďalší ročník súťaže 
venovanej problematike rozvoja EÚ, integrácie a európskej identity – Európsku cenu Karola Veľkého pre mládež. 
Cena sa udeľuje projektom, ktoré podporujú európske a medzinárodné porozumenie, posilňujú rozvoj spoločného 
povedomia o európskej identite a integrácii, slúžia ako vzor pre mladých ľudí žijúcich v Európe a sú praktickými 
príkladmi spolunažívania Európanov ako jednotného spoločenstva. Do súťaže sa môžu prihlásiť jednotlivci alebo 
skupiny. Termín na podávanie prihlášok je 2. február 2023.
Bližšie informácie: https://youth.europarl.europa.eu/sk/more-information/charlemagne-prize/apply-now.html

 Dotazník k plánu vysokoškolského vzdelávania Beyond Limits. New Ways 
     to Reinvent Higher Education

V máji 2022 sa konala v Barcelone 3. svetová konferencia o vyššom vzdelávaní UNESCO (WHEC2022). Na 
konferencii bol predstavený plán vysokoškolského vzdelávania „Beyond Limits. New Ways to Reinvent Higher 
Education“. UNESCO vyzvalo zainteresované strany v oblasti vysokoškolského vzdelávania, aby poskytli spätnú 
väzbu, predložili príspevky vo forme dotazníka, ktorého cieľom je zhromaždiť nové pohľady, informácie a príklady 
dobrej praxe z členských štátov UNESCO, organizácií z oblasti vysokoškolského vzdelávania a jednotlivcov. 
Dotazník, ktorý je dostupný na https://www.whec2022.org/EN/homepage/enrichment-process, možno vyplniť  
do 15. februára 2023.

 Konferencie a veľtrhy o vzdelávaní

Na svete sa každoročne konajú desiatky veľtrhov zameraných na vzdelávanie, kde majú záujemcovia o štúdium 
doma, ale aj v zahraničí možnosť získať informácie o takýchto príležitostiach. Veľtrhy a podobné akcie sú zároveň 
príležitosťou pre vzdelávacie inštitúcie prezentovať svoju ponuku a osloviť potenciálnych študentov. Okrem toho, 
že mnohé z takýchto podujatí majú vlastné webové stránky, existujú aj portály, ktoré zhromažďujú informácie  
o veľtrhoch, napríklad stránky organizácií WEBA – www.webaworld.com, Studycentral – www.universityfairs.com, 
Educationfair – www.educationfair.nl či Edufindme – http://edufindme.com. Informácie o plánovaných veľtrhoch, 
ktoré sa častokrát konajú virtuálne, sú zverejňované aj na stránkach organizátorov, napríklad  
https://thestudent.world;  https://online.begin-expo.com/; https://bmiglobaled.com.

 15. ročník Európskeho veľtrhu pomaturitného a celoživotného vzdelávania Gaudeamus Praha
24. až 26. január 2023, Praha, Česko 
Bližšie informácie: https://gaudeamus.cz/praha

 Seminár ACA: What‘s new in Brussels? Recent developments In European policies  
     and programmes

2. a 3. február 2023, Brusel, Belgicko 
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/whats-new-in-brussels-recent-developments-in-european-
policies-and-programmes-20/?yearEvent=2023

 Medzinárodná konferencia Digitalisation in International Higher Education: Forward Looking 
     Perspectives 

Konferenciu spoluorganizujú česká národná agentúra pre medzinárodné vzdelávanie a výskum DZS a ACA. 
1. a 2. marec 2023, Praha, Česko 
Bližšie informácie: https://aca-secretariat.be/post_event/digitalisation-in-international-higher-education-forward-
looking-perspectives/?yearEvent=2023l

 BaselEduCa Expo 2023 – 4th International Education & Career Exhibition 
18. a 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. a 21. apríl 2023, Gdansk, Poľsko 
Bližšie informácie: https://eua.eu/events/237-2023-eua-annual-conference.html

https://thestudent.world/calendar?language=en-US 
https://bmiglobaled.com/recruit-students/BMI-Connect-Live
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4 804
Osobám poskytla informácie a 
poradenstvo o akademických 
mobilitách

6 874

Hromadných podujatí, na ktorých 
boli poskytnuté informácie o 
štipendiách na medzinárodné  
mobility a o kariérnom rozvoji 

84

Účastníkov hromadných podujatí 
(semináre, konferencie, 
veľtrhy/výstavy) o štipendiách na 
medzinárodné mobility a kariérnom 
rozvoji

2 262
Spracovaných žiadostí
o štipendiá na mobility 

1 342
Zahraničných uchádzačov 
na pobyty na slovenských 
inštitúciách 

920
Slovenských uchádzačov 
na zahraničné mobility 

81 958
Používateľov vyhľadalo 
informácie na 
www.saia.sk

54 305
Používateľov vyhľadalo informácie 
v databáze štipendií a grantov 
(www.granty.saia.sk)

www.saia.sk
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ŠTIPENDIÁ NA VÝSKUMNÉ POBYTY  
A PROJEKTOVÚ SPOLUPRÁCU V RAKÚSKU

1. február 2023 o 14:00 
Podujatie je určené pre VŠ učiteľov, doktorandov, 
postdoktorandov a študentov 
Link na pripojenie: https://bit.ly/3WeiE7q 
Program:

Programy SAIA
Štipendiá programu Akcia Rakúsko – Slovensko  
   na výskumné pobyty, krátkodobé pobyty, projektovú 
   spoluprácu a jazykové kurzy
Štipendiá programu CEEPUS
Národný štipendijný program SR
EURAXESS Austria

ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÉ POBYTY V RAKÚSKU  
A LETNÉ KURZY NEMECKÉHO JAZYKA

8. február 2023 o 14:00
Podujatie je určené pre študentov VŠ
Link na pripojenie: https://bit.ly/3GNWbZ5 
Program webinára:

Programy SAIA
Štipendiá programu AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO
na študijné pobyty pre diplomantov a na letné kurzy nemeckého jazyka
Štipendiá programu CEEPUS – semestrálne alebo krátkodobé pobyty
Národný štipendijný program SR – 1- až 2-semestrálne študijné alebo 3- až 6-mesačné výskumné pobyty

Pozvánka na webináre SAIA 


