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Chcete študovať na vysokej škole v pobaltských krajinách? Ak áno, dúfame, že pri
rozhodovaní vám pomôže naša príručka.
Dôvodov, prečo sme sa rozhodli Estónsko, Litvu a Lotyšsko spojiť do jednej
publikácie, je viacero. Nie je to len ich geograﬁcká poloha susediacich štátov, ale
aj fakt, že všetky tri krajiny sú súčasťou Európskej únie, do ktorej vstúpili spolu so
Slovenskom v máji 2004, z čoho vyplýva, že občania Slovenskej republiky môžu
na tamojších vysokých školách študovať za rovnakých podmienok ako domáci
študenti. Na vstup slovenským občanom na územie týchto štátov stačí občiansky
preukaz. Zároveň sú všetky tri krajiny signatármi Bolonskej deklarácie, teda
zaviedli trojstupňový systém vysokoškolského vzdelávania.
Všetky tieto tri krajiny sa počas 2. svetovej vojny stali súčasťou Sovietskeho zväzu
a nezávislosť opäť získali v roku 1991, keď sa zväz rozpadol.
Mobilite študentov napomáha Bolonská deklarácia o vytvorení európskeho
vysokoškolského priestoru (EVP) a zjednotení európskeho systému vysokého
školstva. V rámci EVP sa postupne zavádza jednotný systém trojstupňového
vysokoškolského štúdia – bakalárske – magisterské – doktorandské. Cieľom EVP
je okrem možnosti absolvovať celé štúdium v krajinách EÚ aj podporiť mobilitu
študentov, doktorandov, výskumných a pedagogických pracovníkov.
Ak uvažujete o štúdiu (nielen)
v Pobaltí, najprv by ste si mali
odpovedať na otázky, aký odbor
a v ktorej krajine chcete študovať,
aké budete mať uplatnenie na trhu
práce (napr. pri štúdiu práva), či
máte dostatočné jazykové vedomosti
a viete ich dokladovať certiﬁkátmi,
či máte ﬁnančné krytie štúdia. Aj
pri bezplatnom štúdiu nezabudnite
kalkulovať s mesačnými výdavkami
na život.

Zdroj: www.lib.utexas.edu/maps/commonwealth.html
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ESTÓNSKO
● SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Vysokoškolské vzdelávanie v Estónsku poskytujú 2 typy vysokoškolských inštitúcií,
ktoré sú štátne, verejné a súkromné:
- univerzity (ülikool),
- odborné vysoké školy (rakenduskõrgkool).
V marci 2009 bolo v Estónsku 34 vysokoškolských inštitúcií:
- 6 verejných univerzít
Eesti Kunstiakadeemia (Estonian Academy of Arts)
Eesti Muusika- ja Teatriakadeemia (Estonian Academy of Music and Theatre)
Eesti Maaülikool (Estonian University of Life Sciences)
Tallinna Tehnikaülikool (Tallinn University of Technology)
Tallinna Ülikool (Tallinn University)
Tartu Ülikool (University of Tartu)
- 4 súkromné univerzity
Akadeemia Nord (University Nord)
EELK Usuteaduste Instituut (Theological Institute of the Estonian Evangelical
Lutheran Church)
Estonian Business School
Euroakadeemia (Euroacademy)
Estónska republika
(Eesti Vabariik/Republic
of Estonia)
 hlavné mesto: Tallin
 rozloha: 45 226 km²
 počet obyvateľov:
1,37 mil.
 úradný jazyk: estónsky
 mena: estónska koruna
(EEK)
Je najmenším
a najsevernejšie položeným
z pobaltských štátov. Jeho
západnú hranicu obmýva
Baltické more. Susedí s Lotyšskom a Ruskom. Počiatok histórie Estónska je zviazaný s
Kyjevskou Rusou a s Dánskom. V stredoveku ho ovládol Rád livonských rytierov. V 16.
storočí si Estónsko rozdelili Poľsko, Dánsko a Švédsko. Začiatkom 18. storočia bolo pripojené
k Rusku. Po revolúcii v r. 1917 sa Estónsko odtrhlo od Ruska, ale už v r. 1940 bolo opäť
pripojené k ZSSR. Svoju nezávislosť získalo Estónsko až v r. 1991. V roku 2004 vstúpilo do
EÚ.
Zdroj: http://europa.eu/abc/maps/members/estonia_en.htm a destinacie.sk
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- 10 štátnych odborných vysokých škôl
Eesti Mereakadeemia (Estonian Maritime Academy)
Kaitseväe Ühendatud Õppeasutused (The Estonian National Defence College)
Sisekaitseakadeemia (Public Service Academy)
Lääne-Viru Rakenduskõrgkool (Lääne-Viru College)
Tallinna Pedagoogiline Seminar (Tallinn Pedagogical College)
Tallinna Tervishoiu Kõrgkool (Tallinn Health Care College)
Tallinna Tehnikakõrgkool (Tallinn College of Engineering)
Tartu Kõrgem Kunstikool (Tartu Art College)
Eesti Lennuakadeemia (Estonian Aviation Academy)
Tartu Tervishoiu Kõrgkool (Tartu Health Care College)
- 11 súkromných odborných vysokých škôl, kde je najmenej jeden študijný
program podmienečne alebo úplne akreditovaný
Arvutikolledž (Computer Science College)
EEKBL Kõrgem Usuteaduslik Seminar (Theological Seminary)
Eesti-Ameerika Äriakadeemia (Estonian-American Business Academy)
Eesti Infotehnoloogia Kolledž (Estonian Information Technology College)
Eesti Metodisti Kiriku Teoloogiline Seminar (Baltic Methodist Theological
Seminary)
Tallinna Ärijuhtimise Kolledž (Tallinn College of Business Administration)
Kõrgkool „I Studium“ (Higher School „I Studium“)
Mainori Kõrgkool (Mainor Business School)
Majanduse ja Juhtimise Instituut (Institute of Economics and Management)
Sotsiaal-Humanitaarinstituut (Institute of Humanities and Social Sciences)
Tartu Teoloogia Akadeemia (Tartu Academy of Theology)
- 2 štátne odborné vzdelávacie inštitúcie
Tallinna Majanduskool (Tallinn School of Economics)
Võrumaa Kutsehariduskeskus (Võru County Vocational Education Training
Centre)
- 1 súkromná odborná vzdelávacia inštitúcia, kde je najmenej jeden
študijný program podmienečne alebo úplne akreditovaný
Eesti Hotelli- ja Turismimajanduse Erakool (Estonian School of Hotel and
Tourism Management)
Zoznam vysokých škôl je na stránke estónskeho ENICU/NARICU (Stredisko na
uznávanie dokladov o vzdelaní)
http://www.archimedes.ee/enic/index.php?leht=69,
ako aj na portáli Study in Estonia
http://www.smartestonia.ee/index.php?page=134&.
Vyučovacím jazykom je estónčine, ruština (pre rusky hovoriacich študentov),
školy ponúkajú aj programy v anglickom jazyku (všetky sú akreditované).
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Počet študentov v Estónsku sa zvyšuje, kým v školskom roku 1994/1995 na
vysokých školách študovalo 25-tisíc študentov, v roku 2008/2009 to už bolo
takmer 68-tisíc študentov.
Od akademického roku 2002/2003 je v Estónsku trojstupňový systém
vysokoškolského vzdelávania.
Prvý stupeň – bakalárske štúdium (bakalaureuseõpe) trvá štandardne tri až
štyri roky (160 až 180 ECTS kreditov),
druhý stupeň – magisterské štúdium (magistriõpe) trvá jeden až dva roky
(60 až 120 ECTS kreditov) a
tretí stupeň – doktorandské štúdium (doktoriõpe) trvá tri až štyri roky.
Medicína, zubné lekárstvo, farmácia, veterinárna medicína, architektúra
a strojárstvo sa študujú jednostupňovo 5 až 6 rokov.
Akademický rok je rozdelený na dva semestre: jesenný a jarný. Jesenný semester
zvyčajne trvá od posledného týždňa augusta do decembra, so skúškovým
obdobím v januári. Jarný semester trvá od konca januára alebo začiatku februára
do konca mája, skúšky sú v polovici júna. Semester spravidla trvá 20 týždňov.

Najstaršou estónskou univerzitou je Univerzita v Tartu
(http://www.ut.ee/et). Vznikla v roku 1632. V súčasnosti na nej študuje
vyše 17-tisíc študentov, z toho vyše 600 zo zahraničia. V roku 2009
sa v rebríčku svetových univerzít World University Rankings 500 plus
umiestnila na 501. až 600. mieste.
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● PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
Podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je maturitné vysvedčenie (ak nie
je v ruštine alebo angličtine, musí byť notársky potvrdené a úradne preložené)
ekvivalentné estónskemu maturitnému vysvedčeniu (Gümnaasiumi lõputunnistus)
a uznané strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní ENIC – NARIC v Estónsku,
resp. škola môže žiadať doklad o prijatí na univerzitu v krajine pôvodu a znalosť
estónskeho jazyka. Od skúšky z estónskeho jazyka sú oslobodení študenti,
ktorí chcú študovať odbor estónčina ako cudzí jazyk. Záujemcom o štúdium
bude umožnené pred nástupom na štúdium alebo počas štúdia absolvovať kurz
estónskeho jazyka. V prípade štúdia v inom jazyku sa vyžaduje doklad o znalosti
príslušného jazyka. Vysoká škola môže požadovať splnenie ďalších podmienok:
napr. vykonanie prijímacích skúšok, výpis známok, dosiahnutý určitý priemer
známok na maturitnom vysvedčení, kópiu pasu, 2 odporúčania od profesorov,
motivačný list, test o znalosti anglického jazyka napr. TOEFL, kópiu pasu.
Študenti sú prijímaní buď ako štátni, v tom prípade neplatia školné, alebo
samoplatcovia, ktorí uhrádzajú škole všetky náklady spojené so štúdiom.
V akademickom roku 2008/2009 tvorili študenti, ktorých vzdelanie si objednal
štát, 46 % všetkých študentov.
Každá estónska vysoká škola, ktorá prijíma zahraničných študentov, má oddelenie
zahraničných vzťahov, s ktorým je odporučené sa skontaktovať.
Kontakty sú zverejnené na portáli Study in Estonia
http://www.smartestonia.ee/index.php?page=84&
● PRIEMERNÉ ŽIVOTNÉ NÁKLADY ŠTUDENTA
Školné na verejných školách pre zahraničných študentov je od 20 000 EEK
(1 278 eur)/rok, na súkromných od 80 000 EEK (5 113 eur)/rok.
Životné náklady: 2 000 až 3000 EKK (128 až 191 eur)/mesiac + ubytovanie na
internáte 1 000 EEK (64 eur)/mesiac alebo na priváte 5 000 EEK (319 eur)/
mesiac.
● ŠTIPENDIÁ
 ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM ESTOPHILUS

Estónsky inštitút ponúka cudzincom – študentom magisterského
a doktorandského štúdia, ako aj absolventom doktorandského štúdia –
štipendium na štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne na zber materiálu
na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom.
Štipendium, ktoré môže byť poskytnuté na 5 až 10 mesiacov, je určené na
pokrytie nákladov na pobyt, školné a náklady priamo spojené s výskumom.
Štipendium na 5-mesačné obdobie je 40 000 EEK.
Znalosť estónskeho jazyka je výhodou, ale nie je podmienkou.
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci a v októbri.
Bližšie informácie: http://ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/
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 ŠTIPENDIÁ NA CELÉ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

Štipendiá sú určené absolventom 2. stupňa VŠ štúdia, doktorandom,
mladým výskumným pracovníkom do 4 rokov praxe. Zameranie: informačné
a komunikačné technológie, materiálové technológie, životné prostredie,
biotechnológie, energetika, zdravie. Žiadosť predkladá estónska univerzita
(pobyty možno realizovať na spolupracujúcich univerzitách: Estonian University
of Life Sciences, Tallinn University, Tallinn Technical University a University of
Tartu). Po prijatí na štúdium sa musí štipendista presťahovať do Estónska na
celé obdobie štúdia a musí riadne ukončiť štúdium titulom, na ktorý bol grant
udelený.
Bližšie informácie: www.smartestonia.ee/index.php?page=336&
 KRÁTKODOBÉ ŠTIPENDIÁ PRE HOSŤUJÚCICH DOKTORANDOV
NA 3 AŽ 10 MESIACOV
Štipendiá sú určené doktorandom. Zameranie: všetky študijné/vedné odbory.
Uchádzač musí byť zapísaný na doktorandské štúdium na akreditovanej
organizácii v domovskej krajine a musí sa zaviazať, že bude pokračovať
v doktorandskom štúdiu na domovskej organizácii po skončení štipendijného
pobytu. Žiadosť predkladá prijímajúca univerzita (spolupracujúce
univerzity, na ktorých sa môže realizovať pobyt: Estonian University of Life
Sciences, Tallinn University, Tallinn Technical University, University of Tartu,
Estonian Academy of Arts, Estonian Academy of Music and Theatre).
Bližšie informácie:
www.smartestonia.ee/index.php?page=337&
 POSTDOKTORANDSKÉ VÝSKUMNÉ GRANTY
Granty sú určené postdoktorandom, ktorí ukončili doktorandské štúdium pred
menej ako piatimi rokmi a majú kontakt so školiteľom na prijímajúcej vedeckovýskumnej organizácii v Estónsku. Grant sa udeľuje na 2 až 3 roky. Žiadosti sa
predkladajú on-line prostredníctvom stránky www.etis.ee.
Uzávierka je spravidla od marca do mája.
Bližšie informácie: www.smartestonia.ee/index.php?page=102&, www.etf.ee/
index.php?page=126&
Štipendiá poskytujú aj niektoré estónske univerzity. Bližšie informácie o nich sú
zverejnené priamo na webových stránkach škôl.
ĎALŠIE ŠTIPENDIJNÉ PONUKY (pozri stranu 17)
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● INFORMÁCIE NA INTERNETE
www.smartestonia.ee – portál
o vzdelávaní a výskume v Estónsku
www.hm.ee – ministerstvo vzdelávania
a vedy
www.archimedes.ee – Nadácia
Archimedes, koordinuje a zabezpečuje
rôzne medzinárodné a národné programy
a projekty z oblasti vzdelávania
a výskumu
www.archimedes.ee/enic/index.php
– estónsky ENIC/NARIC, informácie
o vysokoškolskom systéme, zoznam akreditovaných univerzít a vyšších odborných
škôl aj s webovými stránkami, stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní/
akreditačné centrum
www.eyl.ee – Federácia estónskych
študentov
www.erkf.ee – Estónska národná
kultúrna nadácia
www.vm.ee – ministerstvo zahraničných
vecí
www.politsei.ee – informácie o povolení
na pobyt v Estónsku
www.estemb.at – stránka estónskeho
veľvyslanectva s pôsobnosťou pre
Slovensko (so sídlom vo Viedni,
Rakúsko)
Stredisko uznávania dokladov o vzdelaní
Akadeemilise Tunnustamise Infokeskus
(Eesti ENIC/NARIC)
Estonian ENIC/NARIC
Archimedes Foundation
L. Koidula 13A
10125 Tallinn
Estonia
e-mail: enic-naric@archimedes.ee
http://www.archimedes.ee/enic
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LITVA
● SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Vysokoškolské vzdelávanie poskytujú univerzity a odborné vysoké školy (tzv.
kolegija). Oba typy sú verejné aj súkromné. V Litve je 50 vysokoškolských
inštitúcií, z toho 31 verejných (15 univerzít a 16 odborných vysokých škôl) a 19
súkromných (7 univerzít a 12 odborných vysokých škôl). Poskytujú neuniverzitné
vzdelávanie (iba na prvom stupni, vedúce k profesionálnej kvaliﬁkácii)
a univerzitné vzdelávanie, ktoré je trojstupňové (bakalárske – 4 roky, magisterské
– 1,5 až 2 roky a doktorandské – 4 roky). Na prvom stupni absolvent po získaní
140 – 180 kreditov získa titul bakalauras (bakalár). Na druhom stupni potrebuje
60 až 80 kreditov na získanie titulu magistras (magister). Tretí stupeň má tri
podoby: doktorantūra (doktorandské štúdium), rezidentūra (štúdium medicíny,
stomatológie a veterinárneho lekárstva) a meno aspirantūra (umelecké štúdium).
V niektorých odboroch (napríklad medicína, právo, teológia) sú prvé dva stupne
spojené, takéto štúdium sa volá vientisosios.
Vyučovacím jazykom je litovčina, ale niektoré univerzity ponúkajú študijné
programy aj v iných jazykoch.
Zoznam vysokoškolských inštitúcií je na stránke ministerstva školstva a vedy
http://www.smm.lt/en/smt/institutions.htm

Litovská republika
(Lietuvos respublikas/
Republic of Lithuania)
 hlavné mesto: Vilňus
 rozloha: 65 200 km²
 počet obyvateľov:
3,575 mil.
 úradný jazyk: litovský
 mena: litovský litas (LTL)
Litva leží v severovýchodnej
Európe. Jej západnú hranicu
obmýva Baltické more.
Susediacimi krajinami sú:
Lotyšsko, Bielorusko, Poľsko
a Rusko.
V 13. storočí vzniklo Litovské veľkokniežatstvo, v 14. storočí sa spojilo s Poľskom a vytvorili
tak úniu. Začiatkom 18. storočia Litvu okupovali Švédi a koncom 18. storočia sa pričlenila
k Rusku. Krátke obdobie nezávislosti trvalo od r. 1918 do roku 1940, keď sa Litva stala
súčasťou Sovietskeho zväzu. V r. 1991 sa Litva stala nezávislou republikou, v roku 2004
členom EÚ.
Zdroj: http://europa.eu/abc/maps/members/lith_en.htm a destinacie.sk
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Zoznam študijných programov v angličtine je na stránke nadácie pre akademické
výmeny Education Exchanges Support Foundation
http://www.smpf.lt/index.php?id=1847
● PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
Podmienkou prijatia na 1. stupeň vysokoškolského štúdia je maturitné
vysvedčenie uznané v Litve, zvládnutie vstupných testov a znalosť litovčiny.
V prípade štúdia v anglickom, nemeckom alebo ruskom jazyku sa vyžaduje
doklad o znalosti príslušného jazyka. Znalosť litovčiny sa spravidla nevyžaduje od
umelcov. Uznanie vzdelania získaného na zahraničných vzdelávacích inštitúciách
je v kompetencii ministerstva školstva a a vedy.
Podmienkou prijatia na vyšší stupeň štúdia je získanie titulu na nižšom stupni
(bakalára pre magisterské štúdium, magistra pre doktorandské štúdium).
● PRIEMERNÉ ŽIVOTNÉ NÁKLADY ŠTUDENTA
Štátne vysoké školy majú pre domácich študentov k dispozícii určitý počet štátom
ﬁnancovaných študijných miest. Zahraniční študenti musia hradiť poplatky
od 3 500 – 12 000 LTL (1 013 – 3 475 eur)/semester na bakalárskom a od
5 000 do 18 000 LTL (1 447 – 5 212 eur)/semester na magisterskom stupni.
Životné náklady sú približne 1 382 LTL (400 eur)/mesiac.
Študenti, ktorí prichádzajú do Litvy absolvovať časť štúdia v rámci výmenných
programov alebo na základe bilaterálnych dohôd, sú na štátnych vysokých
školách oslobodení od platenia poplatkov.

Najstaršou litovskou univerzitou
je Vilňusská univerzita
(http://www.vu.lt/en). Založil ju
v roku 1579 kráľ Štefan Báthory.
V súčasnosti na nej študuje vyše
18-tisíc študentov, z toho vyše
400 zo zahraničia. V roku 2009
sa v rebríčku svetových univerzít
World University Rankings 500
plus umiestnila na 501. až 600.
mieste.
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Na portáli AIKOS http://www.aikos.smm.lt/aikos/index.htm záujemcovia môžu
vyhľadávať litovské vysokoškolské inštitúcie podľa viacerých kritérií. Rovnako
môžu na tomto portáli vyhľadávať študijné programy, ktoré vysoké školy
ponúkajú.
● ŠTIPENDIÁ
 LITOVSKÉ ŠTÁTNE ŠTIPENDIÁ (LIETUVOS RESPUBLIKOS PILIEČIAI)

Štipendiá vyplývajú z Programu spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR
a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania.
Administrátorom programu je SAIA, n. o., ktorá prijíma žiadosti na tieto štipendiá.
● Štipendium na 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Štipendium je určené študentom (ukončené minimálne 3 semestre štúdia),
doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Uchádzači
musia mať akceptačný list a ovládať litovský alebo iný dohodnutý jazyk. Litovská
strana poskytuje bezplatné štúdium, štipendium a ubytovanie na internáte za
úhradu.
Slovenské ministerstvo školstva hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
● Štipendium na 3- až 4-týždňový letný jazykový kurz
Štipendium je určené študentom (ukončený minimálne 1 semester štúdia),
doktorandom, vysokoškolským učiteľom a vedeckým pracovníkom. Litovská
strana hradí náklady na ubytovanie a cestovné náklady na území Litvy, slovenské
ministerstvo školstva hradí cestovné náklady do miesta pobytu a späť.
Uzávierka žiadostí o štipendiá je spravidla v marci.
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.aspx?c=1033&id=3374
ĎALŠIE ŠTIPENDIJNÉ PONUKY (pozri stranu 17)
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● INFORMÁCIE NA INTERNETE
www.smm.lt, www.mokslas.lt (iba v litovčine) – ministerstvo školstva a vedy
www.smpf.lt – Education Exchanges Support Foundation – litovské servisné
centrum pre akademické výmeny
www.skvc.lt/enic-naric – Lithuanian Centre for Quality Assessment in Higher
Education – Litovské centrum pre hodnotenie kvality vysokého školstva; súčasťou
je aj litovský ENIC/NARIC
www.lss.lt – Litovská únia študentov
www.lsas.lt – Litovská národná únia študentských asociácií
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/documents/Study_in_
Lithuania_1.pdf – zoznam univerzít
www.ond.vlaanderen.be/hogeronderwijs/bologna/links/documents/Study_in_
Lithuania_2.pdf – zoznam študijných odborov litovských univerzít a jazyk,
v ktorom sa vyučujú

Stredisko uznávania dokladov
o vzdelaní
Studijų kokybės vertinimo centras
Centre for Quality Assessment
in Higher Education (Lithuanian
ENIC/NARIC)
Suvalkų g. 1,
LT-03106 Vilnius
Lithuania
e-mail: enicnaric@skvc.lt
http://www.skvc.lt

Na stránke Education Exchanges Support
Foundation www.smpf.lt/get.php?f.3310
záujemcovia o štúdium v Litve nájdu
publikáciu Guide for incoming students
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LOTYŠSKO
● SYSTÉM VYSOKOŠKOLSKÉHO VZDELÁVANIA
Vysokoškolské vzdelávanie v Lotyšsku zabezpečujú univerzity (universtäte)
a inštitúcie vyššieho vzdelávania neuniverzitného typu. Oba typy škôl sú verejné
a súkromné. V Lotyšsku je 60 vysokých škôl, z toho 6 verejných univerzít, 31
verejných vysokých škôl a 23 súkromných vysokých škôl.
Vysokoškolské vzdelávanie je trojstupňové:
- bakalársky stupeň trvá 3 až 4 roky, končí sa udelením titulu bakalaurs, na
ktorého získanie potrebuje študent získať 180 až 240 ECTS,
- magisterský stupeň trvá 1 až 2 roky, končí sa udelením titulu maģistrs, na
ktorého získanie potrebuje študent 60 až 120 ECTS
- doktorandský stupeň trvá 3 až 4 roky, končí sa udelením titulu doktors.
Štúdium medicíny a zubného lekárstva je jednostupňové a trvá 5 až 6 rokov.
Končí sa udelením titulu maģistrs.
Akademický rok trvá 40 týždňov a je rozdelený na dva semestre – jarný
a jesenný.

Lotyšská republika (Latvijas Republika/Republic of Latvia)
 hlavné mesto:
Riga
 rozloha:
64 589 km²
 počet obyvateľov:
2,281 mil.
 úradný jazyk:
lotyšský
 mena:
lotyšský lat
(LVL)
Lotyšsko leží v
severovýchodnej
Európe. Jeho
západnú hranicu
obmýva Baltické more. Susediacimi krajinami sú Litva, Bielorusko, Rusko a Estónsko. Prvé
zmienky pochádzajú už z 10. storočia. Vytvárali sa tu nezávislé štátne celky. V 13. storočí
si územie Lotyšska podrobil Rád nemeckých rytierov. V 16. storočí sa Lotyšsko rozdelilo
medzi Švédsko a Poľsko, v 18. storočí sa dostalo pod nadvládu Ruska a v r. 1918 dočasne
Nemecka. V r. 1940 bolo Lotyšsko začlenené do ZSSR. Nezávislosť si Lotyšsko vydobylo
až v r. 1991. V roku 2004 sa stalo členom EÚ.
Zdroj: http://europa.eu/abc/maps/members/latvia_en.htm a destinacie.sk
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V roku 2008 ponúkali lotyšské vysoké školy 765 akreditovaných programov,
viaceré školy ponúkali aj neakreditované programy.
Zoznam vysokoškolských inštitúcií je na stránke Centra pre hodnotenie kvality
vysokoškolského vzdelávania (AIKNC/HEQEC) http://www.aiknc.lv/en/list.php.
Na stránke centra je možné aj vyhľadávanie študijných programov podľa rôznych
kritérií (inštitúcie, stupňa, titulu).
Vyučovacím jazykom je lotyšský jazyk, univerzity ponúkajú študijné programy aj
v angličtine. Na stránke Agentúry akademických programov (APA) je k dispozícii
publikácia o študijných programoch ponúkaných lotyšskými univerzitami
v anglickom jazyku Higher Education in Latvia. Study programmes in Latvia

offered in foreign languages

(www.apa.lv/download/apa/Higher_Education_in_Latvia_3ed.pdf).
● PRIJÍMANIE ŠTUDENTOV NA VYSOKOŠKOLSKÉ ŠTÚDIUM
Záujemca o štúdium na bakalárskom stupni musí dokladovať maturitné
vysvedčenie ekvivalentné lotyšskému maturitnému vysvedčeniu a mať znalosť
lotyšského jazyka. Maturitné vysvedčenie v Lotyšsku je štátne a jednotné; môže
nahrádzať prijímací pohovor na vysokú školu. Ekvivalenciu dokladov má
v kompetencii Akademické informačné centrum, ktoré pôsobí ako stredisko ENIC
– NARIC. Prijatie na vysokú školu je spravidla podmienené zvládnutím vstupných
testov. Podmienky prijímania stanovuje vysoká škola.

Najstaršia vysoká škola na území dnešného Lotyšska vznikla v roku 1775 v Jelgave (Mitau)
pod názvom Academia Petrina. Počas Prvej lotyšskej republiky (1918 – 1940) vznikla Lotyšská
univerzita v Rige (1919) – http://www.lu.lv/. V súčasnosti na jej 13 fakultách študuje ročne vyše
22-tisíc študentov.
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● PRIEMERNÉ ŽIVOTNÉ NÁKLADY ŠTUDENTA
Verejné vysoké školy majú pre domácich študentov k dispozícii určitý počet
štátom ﬁnancovaných študijných miest. Študentom, ktorým nebolo pridelené
štátom ﬁnacované miesto, môžu študovať na vlastné náklady. Školné na študijné
programy v anglickom jazyku sa pohybuje od 2 000 – 4 000 USD/rok. Životné
náklady sú okolo 400 eur/mesiac.
Lotyšská vláda ponúka cudzincom štátne štipendiá, sú však určené iba občanom
krajín, s ktorými má Lotyšsko podpísanú bilaterálnu dohodu. Slovensko medzi
tieto krajiny nepatrí.
● ŠTIPENDIÁ (pozri stranu 17)
● INFORMÁCIE NA INTERNETE
www.izm.gov.lv – ministerstvo školstva a vedy
www.aic.lv – Akademické informačné centrum (ENIC–NARIC, ekvivalencia
dokladov)
www.aiknc.lv – Centrum pre hodnotenie kvality vysokoškolského vzdelávania,
Augstākās izglītības kvalitātes novērtēšanas centrs (AIKNC, skr. v angličtine
HEQEC)
www.li.lv – Litovský inštitút; informácie
o vzdelávacom systéme
www.augstskolas.lv – stránka Asociácie súkromných vysokoškolských inštitúcií
www.apa.lv – portál štátnej Agentúry akademických programov (Akadēmisko
programmu aģentūra); APA k 30. 12. 2009 ukončila svoju činnosť, jej úlohy

prebrala Štátna agentúra pre rozvoj školstva – Valsts izglītības attīstības aģentūrā
(VIAA) – www.viaa.gov.lv
Stredisko uznávania dokladov o vzdelaní
Akadēmiskās informācijas centrs (Latvijas ENIC/NARIC)
Academic Information Centre (Latvian ENIC/NARIC)
Valnu iela 2
LV-1050 Riga
Latvia
e-mail: baiba@aic.lv
http://www.aic.lv
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ĎALŠIE ŠTIPENDIJNÉ PONUKY (Estónsko, Litva, Lotyšsko)
O mobilitách vyplývajúcich z programov EÚ (napríklad Erazmus, Leonardo da
Vinci) sa informujte na vašej vysokej škole.
● GRANTOVÝ PROGRAM ŠTUDENTI DO SVETA
Cieľom grantového programu Nadácie Tatra banky je podporiť najlepších
študentov, aby študovali na zahraničných vysokých školách a získavali skúsenosti,
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované ﬁnančné granty
na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva
semestre), letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej
z renomovaných univerzít v zahraničí. Štipendium je určené študentom prvého
(2. – 3. ročník), druhého alebo tretieho stupňa vzdelávania vo veku do 30 rokov.
Program je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých škôl; nadácia
môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a informačných
technológií. Uzávierka je v marci až apríli.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk
● ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM HLAVIČKA
V rámci štipendijného programu Nadácie SPP Hlavička sú poskytované štipendiá
na zahraničné študijné pobyty, letné školy, stáže a výskumné pobyty v rámci celej
Európy. O podporu sa môžu uchádzať študenti a doktorandi, ktorí majú záujem
dlhodobo sa proﬁlovať v nimi zvolenej oblasti a získavať informácie a know-how,
ktoré im umožnia v budúcnosti stať sa odborníkmi a uplatniť sa profesionálne vo
svojom odbore. Jednou z podmienok získania podpory je predstavenie projektu
vedeckého, odborného alebo praktického charakteru, ktorému sa študent alebo
doktorand plánuje venovať.
O podporu môžu žiadať všetci študenti a doktorandi práva, ekonómie,
informačných technológií, technických odborov, prírodných vied a medicíny, ktorí
majú trvalý pobyt na Slovensku. Uzávierka je spravidla v októbri a v máji.
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/hlavicka
● ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM U. S. STEEL KOŠICE
Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí a mládeže
z detských domovov, z neúplných rodín a zo sociálne znevýhodnených podmienok
na východnom Slovensku v štúdiu na vysokej škole.
Talentovaní vysokoškolskí študenti (max. do veku 26 rokov) a talentovaní študenti
posledných ročníkov stredných škôl, uchádzajúci sa o vysokoškolské štúdium na
Slovensku alebo v zahraničí (žiadosť stačí poslať po maturitnej skúške s tým, že
štipendium bude pridelené až po úspešnom absolvovaní prijímacích skúšok
a prijatí na vysokú školu), sa môžu uchádzať o individuálne štipendiá alebo
jednorazové ﬁnančné príspevky na štúdium.
Bližšie informácie: www.usske.sk/students/stip-s.htm
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● ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PER ASPERA AD ASTRA
Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska je určený pre sociálne
znevýhodnených študentov z banskobystrického, prešovského a košického
regiónu, ktorí sa uchádzajú o štúdium na slovenskej alebo zahraničnej vysokej
škole a ktorí budú pokračovať v štúdiu na slovenskej alebo zahraničnej vysokej
škole v 3. a 4. semestri (majú ukončený 1. a 2. semester štúdia).
Štipendium pokrýva náklady spojené so štúdiom (študijné poplatky, pomôcky,
knihy a pod.) a životné náklady počas štúdia (ubytovanie, strava, cestovné). Od
úspešných žiadateľov sa očakáva, že počas poberania štipendia budú pôsobiť ako
dobrovoľníci vo verejnoprospešných organizáciách rôzneho zamerania. Uzávierka
je spravidla v júli.
Bližšie informácie: www.nds.sk
● LITERÁRNY FOND – PRÍSPEVOK NA TVORIVÚ CESTU
Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho
fondu poskytuje príspevky na tvorivé zahraničné cesty vedeckým a odborným
pracovníkom na rozšírenie ich znalostí, získanie potrebného materiálu na ďalšiu
tvorivú prácu a na to, aby mohli svoje práce publikovať a oboznamovať s nimi
vedeckú verejnosť na medzinárodných stretnutiach vedcov a na individuálnych
študijných cestách. Príspevky sa poskytujú len na cestovné náklady (cestovné
lístky, letenka). Výška príspevku závisí od vzdialenosti cieľovej krajiny.
V snahe podporiť mladých vedcov pri nadväzovaní a prehlbovaní kontaktov a
spolupráce v zahraničí môže výbor sekcie poskytnúť podporu žiadateľovi vo veku
do 35 rokov až do výšky 850 eur na hradenie cestovných a pobytových nákladov
spojených s účasťou na vedeckom podujatí, resp. študijnom alebo pracovnom
pobyte v zahraničí.
Bližšie informácie: www.litfond.sk (Vedecká odborná literatúra/Formy podpornej
činnosti)
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Informácie o štipendiách a grantoch na www.saia.sk

Na webovej stránke SAIA sú štipendijné ponuky rozdelené na
aktuálne štipendiá a nové ponuky
a štipendiá a granty podľa
krajín
Estónsko
Litva
Lotyšsko
termínu uzávierky
cieľových skupín:
 stredoškolák
 maturant a absolvent strednej školy
 študent vysokej školy
 študent 1. stupňa vysokoškolského vzdelávania (bakalárske štúdium)
 študent 2. stupňa vysokoškolského štúdia (magisterské štúdium)
 študent posledného ročníka
 absolvent
 doktorand
 postdoktorand
 pedagogický a/alebo vedecký pracovník
 učiteľ SŠ
 iné
 príprava záverečnej práce
odborov
typu pobytu
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