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Chcete študovať na vysokej škole v Ruskej federácii?
Ak áno, dúfame, že pri rozhodovaní vám pomôže naša príručka. Ruská federácia
má stáročnú tradíciu v poskytovaní vysokoškolského vzdelania a niektoré univerzity
sú aj v rebríčkoch najlepších svetových vysokých škôl. Najznámejšia,
a v rankingoch aj najlepšia ruská univerzita – Moskovská štátna univerzita
M. V. Lomonosova – vznikla v roku 1775.
V príručke nájdete základné informácie o vysokoškolskom systéme, o podmienkach
prijatia na štúdium. Samostatnú kapitolu tvoria štipendiá, o ktoré sa môžu
uchádzať občania Slovenskej republiky.
V publikácii vás upozorníme na webové stránky, na ktorých nájdete zoznamy
vysokých škôl v Ruskej federácii (je ich viac ako tisíc).
Na úvod vám však ponúkame základné informácie o Ruskej federácii.
Jej rozhloha je viac ako 17 miliónov km2, rozkladá sa vo východnej Európe
a severnej Ázii. Hraničí so 14 štátmi, najdlhšiu hranicu má s Kazašskou republikou
(6 846 km), Mongolskom (3 845 km) a Čínou (3 645 km), najkratšiu so Severnou
Kóreou (19 km). Rusko má takmer 141 miliónov obyvateľov (2008), z ktorých je
najviac Rusov (81,5 %). Skladá sa z 83 subjektov federácie: 21 republík, 9 krajov,
46 oblastí, 1 autonómnej oblasti, 4 autonómnych okruhov, 2 miest federálneho
významu (Moskva, Sankt-Peterburg). Názvy všetkých subjektov sú zverejnené na
stránke Veľvyslanectva Ruskej federácie v SR (v ruskom jazyku).
Hlavným mestom Ruskej federácie je Moskva, úradným jazykom ruština a menou
rubeľ. Občania SR potrebujú na vstup na územie Ruskej federácie víza.

Z histórie
Vznik Ruska sa datuje do 12. storočia, keď si po rozpade Kyjevskej Rusi upevnilo
postavenie Moskovské kniežatstvo. V 13. až 15. storočí bola krajina pod nadvládou
Mongolov (Tatárov). Od začiatku 17. storočia nová dynastia Romanovcov
pokračovala v prieniku cez Sibír až k Tichému oceánu. Za vlády cára Petra
Veľkého (1682 – 1725) sa ruská moc dostala aj k Baltickému moru a krajina bola
premenovaná na Ruské impérium. V 19. storočí Rusko získalo ďalšie územia
v Európe a Ázii. Októbrová revolúcia v roku 1917 ukončila existenciu cárskej moci
a Ruské impérium zaniklo. V roku 1922 vznikol Zväz sovietskych socialistických
republík. Po jeho rozpade vyhlásilo Rusko samostatnosť. Od roku 1991 je ako
Ruská federácia súčasťou Spoločenstva nezávislých štátov.
Viac informácií záujemcovia nájdu na stránkach ministerstiev zahraničných veci
Slovenskej republiky – www.mzv.sk a Ruskej federácie – www.mid.ru.
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VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE V RUSKEJ FEDERÁCII
Vysokoškolské vzdelávanie v Ruskej federácii poskytujú univerzity, akadémie
a vysoké školy. V školskom roku 2007/2008 vo všetkých formách terciálneho
vzdelávania študovalo 8,1 milióna študentov (vrátane vojenských a policajných
škôl), z nich 5,2 percenta tvorili cudzinci. Viac ako polovicu z nich tvorili študenti
z krajín bývalého Sovietskeho zväzu (Spoločenstva nezávislých štátov).
Ruskí občania na vysokých školách študujú buď zadarmo, ako tzv. budžetnici,
alebo platia školné – tzv. platniki. Pri akreditácii študijného odboru určí
akreditačná komisia vysokej škole kapacitu, teda koľko študentov môže na daný
odbor prijať. Štát si u školy objedná vzdelanie určitého počtu študentov, za
ktorých platí – títo študenti študujú bezplatne. Škola má však právo na základe
výsledkov prijímacieho konania prijať taký počet študentov, akú má akreditovanú
kapacitu. Títo študenti však musia platiť školné, ktoré sa platí spravidla na
semester vopred.
Slovenskí občania môžu v Rusku študovať ako štipendisti alebo samoplatcovia.
Počet štátnych, ale aj súkromných vysokoškolských inštitúcií sa mení. Kým
v roku 1990 bolo 514 štátnych škôl, od roku 2002 sa pohybuje ich počet okolo
čísla 650. V roku 1995 bolo 193 súkromných škôl, o desať rokov neskôr už malo
licenciu ministerstva vzdelávania vyše 400. V posledných rokoch sa ministerstvo
snaží o redukciu počtu vysokých škôl. V roku 2006 sa začal proces zlučovania
škôl. Napríklad univerzity a vysoké školy v Rostove na Done, Taganrode a ďalších
mestách na juhu vytvorili Južnú federálnu univerzitu (Южный федеральный
университет), v Krasnojarsku vznikla Sibírska federálna univerzita (Сибирский
федеральный университет) a vo Vladivostoku Federálna univerzita Ďalekého
východu (Дальневосточный государственный университет).

Bližšie informácie o štúdiu v RF záujemcovia nájdu vo viacerých jazykoch na
portáli ministerstva vzdelávania a vedy http://en.russia.edu.ru/

Schéma ruského vzdelávacieho systému je dostupná na stránkach:
http://www.russianenic.ru/english/rus/scheme.html
http://en.russia.edu.ru/edu/description/sysobr/902/
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V súvislosti s bolonským procesom (Ruská federácia pristúpila k Bolonskej
deklarácii v roku 2003) dochádza v ruskom vysokoškolskom vzdelávaní
k zmenám. Tradičný päťročný model vzdelávania nahrádza dvojstupňové
vzdelávanie – so 4-ročným bakalárskym (бакалавр) a 2-ročným magisterským
štúdiom (магистр).
Postgraduálne štúdium sa v Rusku nazýva ašpirantúra a trvá tri roky. Po obhájení
práce absolvent získa titul kandidát vied, ktorý je približne ekvivalentom titulu
PhD.
Na väčšine ruských univerzít sa vyučuje v ruštine.

Typy vysokých škôl
Univerzity
– Университеты
Vysoké školy technické a technologické
– Технические и технологические вузы
Vysoké školy pedagogické a jazykové
– Педагогические и лингвистические вузы
Vysoké školy ekonomické
– Экономические вузы
Vysoké školy poľnohospodárske
– Сельскохозяйственные вузы
Vysoké školy lekárske
– Медицинские вузы
Vysoké školy telovýchovné
– Вузы физической культуры
Vysoké školy štátnej služby
– Вузы государственной службы
Vysoké školy právnické
– Вузы права
Vysoké školy servisu*
– Вузы сервиса
Vysoké školy architektúry a umelecké
– Архитектурные и художественные вузы
* vysoké školy, ktoré pripravujú odborníkov pre oblasť služieb, manažment v oblasti
turizmu a pod.
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Zoznam akreditovaných ruských vysokoškolských inštitúcií je
dostupný na viacerých webových stránkach, napríklad na stránke Národného
akreditačného výboru (Федеральное государственное учреждение
„Национальное аккредитационное агентство в сфере образования“, skr. ФГУ
„Росаккредагентство“, National Accreditation Agency – NAA http://www.nica.ru)
je register akreditovaných vysokoškolských inštitúcií
http://www.nica.ru/dictionary/accr_reestr_vuz/.
Na stránke Národného informačného centra pre akademické uznávanie
a mobilitu, tzv. ruský ENIC (Национальный информационный Центр по
академическому признанию и мобильности/The National Information Center
on Academic Recognition and Mobility – http://www.russianenic.ru) je zoznam
akreditovaných škôl zoradený podľa abecedy v anglickom jazyku (transkripcia do
latinky) http://www.russianenic.ru/english/cred/index.html.
Databázy inštitútov, univerzít, akadémií sú aj na
http://dis.informika.ru/interdbsen/
Bližšie informácie o univerzitných mestách:
http://en.russia.edu.ru/russia/cities/
Pobočky viacerých ruských univerzít pôsobia aj mimo Ruskej federácie,
najmä v krajinách bývalého Sovietskeho zväzu:
http://en.russia.edu.ru/zvuz/1067/
http://en.russia.edu.ru/zvuz/1066/
Na portáli Vzdelávanie v Rusku – Российское образование sú zverejnené
zoznamy ruských vysokých škôl podľa oblastí a podľa názvu školy:

podľa oblasti – http://www.edu.ru/abitur/index.php?act=4
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podľa názvu školy – http://www.edu.ru/abitur/act.14/sch.1/index.php
Zoznam niektorých škôl je aj na portáli Veľvyslanectva RF v SR
http://rus.rusemb.sk/russia/education/
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PODMIENKY NA PRIJATIE
Základnou podmienkou prijatia na vysokoškolské štúdium je ukončenie
príslušného vzdelania – stredoškolského pre bakalárske štúdium, bakalárskeho
pre magisterské štúdium a magisterského pre doktorandské štúdium
(ašpirantúra).
Cudzinci, ktorí prichádzajú študovať na ruské vysoké školy ako samoplatcovia,
musia skladať štandardizovaný test z ruského jazyka.
Bližšie informácie o teste sú zverejnené napr. na stránke www.studyinrussia.ru.
Na portáli Vzdelávanie v Rusku – Российское образование je interaktívna mapa
s miestami, kde sa dá učiť ruský jazyk a urobiť test
(http://en.russia.edu.ru/russian/test/im/).
Bližšie podmienky si určujú samotné univerzity, preto je nutné kontaktovať
priamo vysokoškolskú inštitúciu. Podmienky bývajú zväčša zverejnené na
webových stránkach jednotlivých univerzít. Napríklad najlepšia ruská univerzita
(Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova), ktorá prijíma každoročne okolo
2-tisíc zahraničných študentov a postgraduantov, má podmienky prijímania
zverejnené na linkách:
http://www.msu.ru/en/admissions/ – v angličtine,
http://www.msu.ru/fr/admissions/ – vo francúzštine,
http://www.msu.ru/ge/admission/ – v nemčine.
Ruská univerzita priateľstva národov v Moskve má podmienky zverejnené na
http://www.pfu.edu.ru/en/?pagec=784 (Admission process/Admission
regulations)
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NÁKLADY NA ŠTÚDIUM A NA POBYT
Slovenskí občania, ktorí nepoberajú štipendium vyplývajúce z bilaterálnej dohody
alebo z ponuky vlády Ruskej federácie, musia platiť školné. Jeho výška sa líši
podľa školy a odboru.
Napríklad na Moskovskej štátnej univerzite M. V. Lomonosova sa poplatky pre
zahraničných študentov za akademický rok 2008/2009 pohybovali od 3 770 do
3 970 USD, bližšie informácie sú na stránke http://www.msu.ru/en/admissions/.
Na Ruskej univerzite priateľstva národov v Moskve boli poplatky pre akademický
rok 2009/2010 stanovené od 3 400 do 7 800 USD, bližšie informácie sú na
stránke http://www.pfu.edu.ru/en/?pagec=788. Južná federálna univerzita
v Rostove na Done má uverejnenú výšku poplatkov (v rubľoch) na stránke
http://sfedu.ru/00_eng/main_context.shtml?edu/e1_fee.
Okrem školného musí záujemca počítať s ďalšími nákladmi, napríklad za
prípravný kurz na prijímací pohovor, za jazykový test z ruského jazyka, za
lekárske vyšetrenie a test na AIDS, zdravotné poistenie (alebo kontrakt so
zdravotníckym zariadením), ubytovanie, poplatok za akademickú dokumentáciu
a poplatok za preklad akademickej dokumentácie (napríklad maturitné
vysvedčenie)...
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PROFILY VYBRANÝCH VYSOKÝCH ŠKÔL
Do tejto kapitoly sme zaradili proﬁly niekoľkých ruských vysokých škôl. Zamerali
sme sa na tie, ktoré sa umiestnili v rebríčkoch najlepších univerzít sveta, ale aj
Ruskej federácie, ako sú Academic Ranking of World Universities,
QS (Quacquarelli Symonds) World University Rankings a hodnotenie Ministerstva
školstva a vedy Ruskej federácie, ktoré je zverejnené na portáli Российское
образование.
THE – QS World University Rankings
2009

2008

2007

155

183

231

Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova

168

224

239

Sankt-Peterburská štátna univerzita

401 – 500

401 – 500

401 – 500

Univerzita

Tomská štátna univerzita

Academic Ranking of World Universities
2009

2008

2007

2006

2005

Univerzita

78

70

76

70

67

Moskovská štátna univerzita
M. V. Lomonosova

303 – 401

303 – 401

305 – 402

301 – 400

301 – 400

Sankt-Peterburská štátna
univerzita

Hodnotenie Ministerstva školstva a vedy Ruskej federácie (2007)
Poradie
1
2–3

Moskovská štátna univerzita M. V. Lomonosova
Sankt-Peterburská štátna univerzita
Moskovský fyzikálno-technický inštitút (štátna univerzita)

4

Južná federálna univerzita v Rostove na Done

5

Ruská univerzita priateľstva národov v Moskve

Zdroje
http://ed.sjtu.edu.cn, http://www.arwu.org/rank2008/EN2008.htm
http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/
regional_rankings/top_european_universities/
http://rating.edu.ru/Old2007.aspx
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MOSKOVSKÁ ŠTÁTNA UNIVERZITA M. V. LOMONOSOVA
Московский государственный университет имени М.В. Ломоносова
(МГУ)
Moskovská štátna univerzita bola
založená v roku 1755. Od roku
1940 nesie meno akademika
Michaila V. Lomonosova (1711
až 1740). Má viac ako 40 000
študentov a približne 7 000
postgraduálnych študentov.
Každý rok sa na univerzitu zapíše
približne 2 000 zahraničných
študentov.
V júni 1992 sa prezidentským dekrétom stala samosprávnou inštitúciou vyššieho
vzdelania.
Skladá sa z 29 fakúlt s vyše 350 katedrami, 15 výskumných ústavov, 4 múzeí,
vedeckého parku, botanickej záhrady…
Podľa rankingov je najlepšou ruskou univerzitou.
Oﬁciálna webová stránka univerzity
http://www.msu.ru/en/
Informácie pre zahraničných študentov
http://www.msu.ru/en/admissions/
Proﬁl univerzity na portáli Vzdelávanie v Rusku
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.366/index.php
Proﬁl na stránke THE – QS World University Rankings
http://www.topuniversities.com/university/419/lomonosov
-moscow-state-university-

SANKT-PETERBURSKÁ ŠTÁTNA UNIVERZITA
Санкт-Петербургский государственный университет (СПбГУ)
Univerzita bola založená za vlády cára
Petra Veľkého v roku 1724. Medzi jej
absolventmi sú stovky vynikajúcich
vedcov, politikov či kultúrnych
osobností.
Univerzita má asi 27 000 študentov
a vyše 5 500 postgraduálnych
študentov. Približne 2 500 študentov je
z viac ako 90 krajín sveta. Univerzita
 11 

RUSKÁ FEDERÁCIA

ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ

ponúka 92 programov vyššieho odborného vzdelávania a 31 oblastí štúdia pre
postgraduálnych študentov.
Univerzita má 20 fakúlt a 14 výskumných ústavov
Podľa rankingov je druhou najlepšou ruskou univerzitou.
Oﬁciálna webová stránka univerzity
http://www.spbu.ru/
Informácie pre zahraničných študentov
http://ifea.spbu.ru/int/study-a-research.html
Proﬁl univerzity na portáli Vzdelávanie v Rusku
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.562/index.php
Proﬁl na stránke THE – QS World University Rankings
http://www.topuniversities.com/university/575/
saint-petersburg-state-university

MOSKOVSKÝ FYZIKÁLNO-TECHNICKÝ INŠTITÚT
(štátna univerzita)
Московский физико-технический институт (МФТИ)
(государственный университет)
Inštitút vznikol v roku 1946 ako
moderná vzdelávacia a výskumná
inštitúcia s primárnym zameraním
na fyziku. Má desať oddelení
a približne 3 600 študentov.
V hodnotení ruského ministerstva
školstva a vedy sa umiestnil na
druhom až treťom mieste.

Oﬁciálna webová stránka inštitútu
http://mipt.ru/, http://phystech.edu/
Proﬁl inštitútu na portáli Vzdelávanie v Rusku
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.391/index.php
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JUŽNÁ FEDERÁLNA UNIVERZITA (Rostov na Done)
Южный федеральный университет (ЮФУ) (Ростов-на-Дону)
Univerzita vznikla v roku 2006
zlúčením Rostovskej štátnej
univerzity, Štátnej akadémie
architektúry a umenia v Rostove,
Rostovskej štátnej pedagogickej
univerzity a Taganrogskej štátnej
univerzity.
Má 37 fakúlt, 23 pobočiek, 70
výskumných pracovísk.
Medzi ruskými univerzitami je na 4. mieste.
Oﬁciálna webová stránka univerzity
http://dbs.sfedu.ru/www/site.main
Informácie pre zahraničných študentov
http://sfedu.ru/00_eng/main_context.shtml?edu/e1_adm_pro
Proﬁl univerzity na portáli Vzdelávanie v Rusku
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.562/index.php

RUSKÁ UNIVERZITA PRIATEĽSTVA NÁRODOV (Moskva)
Российский университет дружбы народов (РУДН) (Москва)
Univerzita bola založená
v roku 1960. Má 14 fakúlt
a ústavov.
Podľa hodnotenia ruského
ministerstva školstva a vedy je
piatou najlepšou univerzitou
v Ruskej federácii.

Oﬁciálna webová stránka univerzity
www.rudn.ru
Informácie pre zahraničných študentov
http://www.rudn.ru/en/?pagec=784
Proﬁl univerzity na portáli Vzdelávanie v Rusku
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.516/index.php
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TOMSKÁ ŠTÁTNA UNIVERZITA
Томский государственный университет (ТГУ)
Univerzita je jednou z najstarších v Rusku,
vznikla v roku 1878. Patrí medzi najväčšie
klasické univerzity vo východnej časti
Ruska. Má 23 fakúlt a 5 pobočiek. Študuje
na nej viac ako 23 000 študentov v 85
odboroch a programoch.

Oﬁciálna webová stránka univerzity
http://www.tsu.ru/
Proﬁl univerzity na portáli Vzdelávanie v Rusku
http://www.edu.ru/abitur/act.3/ds.1/isn.391/index.php
Proﬁl na stránke THE – QS World University Rankings
http://www.topuniversities.com/university/619/
tomsk-state-university
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VÍZA
Pre vstup do Ruska je potrebné vízum, ktoré vybavuje Konzulárne oddelenie
Veľvyslanectva Ruskej federácie v Bratislave. Pri žiadosti o vízum na pobyt dlhší
ako tri mesiace sa predkladá aj potvrdenie o vyšetrení na HIV.
Podmienky sa môžu meniť, preto je najlepšie sa najmenej tri mesiace pred
vycestovaním informovať na Veľvyslanectve Ruskej federácie v Bratislave.

Vybavenie ruského víza trvá 10 dní. Vízový poplatok je 35 eur, pričom od
poplatkov sú oslobodení (okrem iných) žiaci, študenti, študenti postgraduálneho
štúdia a ich sprevádzajúci učitelia, ktorí cestujú do Ruska za účelom štúdia alebo
vzdelávacích školení.
Upozornenie: Pri cestách cez územie Bieloruska je potrebné bieloruské tranzitné vízum.

Podmienky udelenia víz, formuláre, otváracie hodiny konzulárneho oddelenia
a bližšie informácie záujemcovia získajú na webovej stránke Veľvyslanectva
Ruskej federácie v Bratislave: http://www.rusemb.sk/visa/
Adresa Konzulárneho oddelenia Veľvyslanectva RF:
Maróthyho 5, 811 06 Bratislava
tel.: 02/544 17 929
fax: 02/544 14 664
e-mail: konzulat@rusemb.sk
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ŠTIPENDIÁ
Občania Slovenskej republiky sa môžu uchádzať o štipendiá, ktoré vyplývajú
z Dohody medzi Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom
vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania z roku 2006,

(Text dohody je zverejnený na stránke Ministerstva školstva SR – www.minedu.sk
– Medzinárodná spolupráca/Medzinárodné zmluvy a dohovory/Ruská federácia)
o štipendiá Vlády Ruskej federácie, ale aj o ﬁnančnú podporu v rámci iných
programov.

ŠTIPENDIÁ VYPLÝVAJÚCE Z BILATERÁLNEJ DOHODY
(uzávierka spravidla vo februári)
● 5-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia
● 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
● 1-mesačný letný kurz ruského jazyka
● 2-mesačná jazyková stáž
● celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)
● celé magisterské štúdium (2 roky)
● celé doktorandské štúdium (ašpirantúra)
Bližšie informácie so zoznamom podkladových materiálov,
ktoré sa od uchádzača vyžadujú:
http://www.saia.sk/article.aspx?id=2108
ŠTIPENDIÁ VLÁDY RUSKEJ FEDERÁCIE
● celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)
● celé magisterské štúdium (2 roky)
● celé doktorandské štúdium (ašpirantúra)

(uzávierka spravidla v apríli)

Bližšie informácie so zoznamom podkladových materiálov,
ktoré sa od uchádzača vyžadujú:
http://www.saia.sk/article.aspx?id=1728

Nefunguje vám linka uvedená pri štipendiách?
Štipendiá nájdete na www.saia.sk v sekcii
Štipendiá a granty/Štipendiá podľa krajín/Rusko
alebo
Štipendiá a granty/Štipendiá, na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o.
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Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnej dohody a z ponuky vlády Ruskej federácie,
na ktoré prijíma žiadosti SAIA, n. o., sme rozdelili podľa toho, či ide o štipendiá
na celé štúdium, na študijný pobyt počas štúdia, výskumný pobyt alebo jazykový
pobyt. Do tohto prehľadu sme zaradili aj štipendiá MGIMO. Pri štipendiách
uvádzame cieľovú skupinu, teda kto sa o štipendium môže uchádzať, aké
podmienky musí spĺňať.

ŠTIPENDIÁ NA CELÉ ŠTÚDIUM
 štipendium na základe bilaterálnej dohody na celé bakalárske
štúdium (3 – 4 roky)
(uzávierka spravidla vo februári)
Cieľová skupina
● maturant
● absolvent SŠ s maturitou
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● vek do 25 rokov
● znalosť ruského jazyka
● výborné študijné výsledky
● súčasťou výberu je osobný pohovor
● nie je možné uchádzať sa o štipendium na štúdium v odboroch kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
MŠ SR hradí
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu 150 USD/mes.
Prijímajúca strana poskytuje podľa dohody
● bezplatné štúdium
● štipendium 900 rubľov/mes.
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.aspx?id=2108

 štipendium vlády RF na celé bakalárske štúdium (3 – 4 roky)

(uzávierka spravidla v apríli)

Cieľová skupina
● maturant
● absolvent SŠ s maturitou
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● vek do 25 rokov
● znalosť ruského jazyka
● výborné študijné výsledky
● akceptačný list je výhodou
● nie je možné uchádzať sa o štipendium na štúdium v odboroch kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
● obdobie medzi ukončením štúdia a nastúpením na štúdium v Ruskej
federácii by nemalo presiahnuť tri roky
● uchádzač si hradí cestovné, zdravotné poistenie (250 USD ročne)
a potrebuje vlastné prostriedky na pokrytie celkových nákladov vo
výške minimálne 250 USD mesačne
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Prijímajúca strana poskytovala podľa notiﬁkácie z roku 2009
● odpustenie školného
● štipendium 1 100 rubľov/mesiac
● ubytovanie na internáte za tých istých ﬁnančných podmienok aké majú
ruskí študenti
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.aspx?c=214&id=2108

 štipendium na celé bakalárske štúdium na Moskovskom štátnom
inštitúte medzinárodných vzťahov MGIMO

(uzávierka spravidla v apríli)
Cieľová skupina
● študent VŠ
● maturant
● absolvent SŠ s maturitou
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● aktívna znalosť ruského a minimálne jedného ďalšieho svetového jazyka
● záujem o medzinárodné vzťahy
● súčasťou výberu je osobný pohovor
● odporučení kandidáti musia absolvovať na MGIMO testy z ruštiny
a cudzieho jazyka, v prípade štúdia ekonomického odboru aj z matematiky
● študent si hradí cestovné náklady a náklady na pobyt (200 – 300 USD/mesiac
vrátane ubytovania)
Prijímajúca strana poskytuje
● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie a stravovanie za úhradu
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/article.aspx?id=2109

 štipendium na základe bilaterálnej dohodyna celé magisterské
štúdium (2 roky)
(uzávierka spravidla vo februári)
Cieľová skupina
● študent posledného ročníka bakalárskeho štúdia
● absolvent bakalárskeho štúdia
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● vek do 25 rokov
● znalosť ruského jazyka
● výborné študijné výsledky
● súčasťou výberu je osobný pohovor
● nie je možné uchádzať sa o štipendium na štúdium v odboroch kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
MŠ SR hradí
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu 150 USD/mes.
Prijímajúca strana poskytuje podľa dohody
● bezplatné štúdium
● štipendium 900 rubľov/mes.
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.aspx?id=2108
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 štipendium vlády RF na celé magisterské štúdium (2 roky)

(uzávierka spravidla v apríli)

Cieľová skupina
● študent posledného ročníka bakalárskeho štúdia
● absolvent bakalárskeho štúdia
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● vek do 25 rokov
● znalosť ruského jazyka
● výborné študijné výsledky
● nie je možné uchádzať sa o štipendium na štúdium v odboroch kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
● obdobie medzi ukončením štúdia a nastúpením na štúdium v Ruskej
federácii by nemalo presiahnuť tri roky
● uchádzač si hradí cestovné, zdravotné poistenie (250 USD ročne)
a potrebuje vlastné prostriedky na pokrytie celkových nákladov
vo výške minimálne 250 USD mesačne
Prijímajúca strana poskytovala podľa notiﬁkácie z roku 2009
● odpustenie školného
● štipendium 1 100 rubľov/mesiac
● zabezpečenie ubytovania na internáte za tých istých ﬁnančných
podmienok ako pre ruských študentov
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/article.aspx?id=1728

 štipendium na základe bilaterálnej dohody na celé doktorandské
štúdium (ašpirantúra)
(uzávierka spravidla vo februári)
Cieľová skupina
● študent posledného ročníka magisterského štúdia
● absolvent magisterského štúdia
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● vek do 35 rokov
● znalosť ruského jazyka
● výborné študijné výsledky
● prax v odbore je vítaná
● súčasťou výberu je osobný pohovor
● nie je možné uchádzať sa o štipendium na štúdium v odboroch kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
MŠ SR hradí
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu 150 USD/mes.
Prijímajúca strana poskytuje podľa dohody
● bezplatné štúdium
● štipendium 900 rubľov/mes.
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.aspx?id=2108
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 štipendium vlády RF na celé doktorandské štúdium (ašpirantúra)

(uzávierka spravidla v apríli)
Cieľová skupina
● študent posledného ročníka magisterského štúdia
● absolvent magisterského štúdia
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● vek do 35 rokov
● znalosť ruského jazyka
● výborné študijné výsledky
● prax v odbore je vítaná
● nie je možné uchádzať sa o štipendium na štúdium v odboroch kultúra, umenie
a medzinárodné vzťahy
● obdobie medzi ukončením štúdia a nastúpením na štúdium v Ruskej
federácii by nemalo presiahnuť tri roky
● uchádzač si hradí cestovné, zdravotné poistenie (250 USD ročne)
a potrebuje vlastné prostriedky na pokrytie celkových nákladov
vo výške minimálne 250 USD mesačne
Prijímajúca strana poskytovala podľa notiﬁkácie z roku 2009
● odpustenie školného
● štipendium 1 500 rubľov/mesiac
● zabezpečenie ubytovania na internáte za tých istých ﬁnančných
podmienok ako pre ruských študentov
Bližšie informácie: http://www.saia.sk/article.aspx?id=1728

ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÝ/VÝSKUMNÝ POBYT
 štipendium na základe bilaterálnej dohody na 5-mesačný študijný
pobyt počas vysokoškolského štúdia
(uzávierka spravidla vo februári)
Cieľová skupina
● študent 1. a 2. stupňa VŠ
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● akceptačný list (pre študentov ruského jazyka je vítaný)
● ukončených minimálne 5 semestrov (rusisti 3 semestre)
● znalosť ruského jazyka
● pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole
MŠ SR hradí
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu 150 USD/mes.
Prijímajúca strana poskytuje podľa dohody
● bezplatné štúdium
● štipendium 900 rubľov/mes.
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.aspx?id=2108
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 štipendium na základe bilaterálnej dohody na 1- až 10-mesačný
výskumný pobyt
(uzávierka spravidla vo februári)
Cieľová skupina
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● akceptačný list resp. pozývací list
● znalosť ruského jazyka
Poznámky
● pobyt nie je možné absolvovať na umeleckej škole
MŠ SR hradí
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu 153 – 166 USD/mes.
Prijímajúca strana poskytuje podľa dohody
● bezplatné štúdium
● štipendium 900 rubľov/mes.
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.aspx?id=2108

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM
na podporu mobilít študentov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov
a výskumných pracovníkov

V roku 2005 schválila vláda SR vytvorenie Národného štipendijného
programu na podporu mobilít, a to v trvaní do konca roku 2010.
Vláda SR 29. apríla 2009 rozhodla o pokračovaní Národného štipendijného
programu v období rokov 2010/11 – 2015/16 s rešpektovaním požiadaviek
Modernizačného programu Slovensko 21.
Podrobnosti o pokračovaní programu, podmienkach podpory, ako aj o termínoch
na podávanie žiadostí budú po spresnení Ministerstvom školstva SR aktuálne
zverejnené na www.stipendia.sk, ako aj na webovej stránke SAIA (www.saia.sk).
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ŠTIPENDIÁ NA JAZYKOVÉ POBYTY
 štipendium na základe bilaterálnej dohody na 1-mesačný letný kurz
ruského jazyka
(uzávierka spravidla vo februári)
Cieľová skupina
● študent VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ
● vysokoškolský učiteľ
Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podávania žiadosti
● ukončený minimálne 1 semester
● znalosť ruského jazyka
Poznámky
● kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve
MŠ SR hradí
● cestovné náklady
● príplatok k štipendiu 153 – 166 USD/mes.
Prijímajúca strana poskytuje podľa dohody
● štipendium, ktoré pokrýva poplatok za kurz
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.aspx?id=2108

 štipendium na základe bilaterálnej dohody na 2-mesačnú jazykovú
stáž
(uzávierka spravidla vo februári)
Cieľová skupina
● študent 2. ročníka odboru ruský jazyk
Poznámky
● stáž sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve
alebo v Sankt-Peterburskej štátnej univerzite
MŠ SR hradí
● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu 150 USD/mes.
Prijímajúca strana poskytuje podľa dohody
● bezplatné štúdium
● štipendium 600 rubľov/mes. (z toho asi 210 rubľov na ubytovanie)
● nevyhnutnú lekársku starostlivosť
Bližšie informácie http://www.saia.sk/article.aspx?id=2108

Poznámka o zdravotnom poistení
Ruská strana poskytuje štipendistom iba nevyhnutnú lekársku starostlivosť.
Štipendista si musí sám zabezpečiť komerčné zdravotné poistenie.
Potvrdenie o jeho zabezpečení sa vyžaduje pri žiadosti o udelenie víza.
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INÉ ŠTIPENDIÁ A PROGRAMY FINANČNEJ PODPORY
GRANTOVÝ PROGRAM ŠTUDENTI DO SVETA
uzávierka spravidla v marci až apríli
Cieľom grantového programu Nadácie Tatra banky je podporiť najlepších
študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti,
ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci programu sú poskytované ﬁnančné
granty maximálne do výšky 5 000 eur 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 (bakalárske, magisterské, inžinierske a doktorandské) vo veku
do 30 rokov. Program je určený študentom všetkých akreditovaných vysokých
škôl; nadácia môže uprednostniť študentov ekonómie, práva, manažmentu a IT.
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk.
ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM HLAVIČKA

uzávierka spravidla v októbri a máji

V rámci štipendijného programu Hlavička Nadácie SPP sú poskytované štipendiá
na zahraničné študijné pobyty/letné školy/stáže/výskumné pobyty v rámci celej
Európy. O podporu sa môžu uchádzať študenti/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/
doktorand plánuje venovať. O podporu môžu žiadať všetci študenti/doktorandi
práva, ekonómie, informačných technológií, technických odborov, prírodných vied
a medicíny, ktorí majú trvalý pobyt na Slovensku.
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk/hlavicka.
ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM U. S. STEEL KOŠICE
Štipendijný program je určený na podporu talentovaných detí z detských
domovov, neúplných rodín a 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 (pri plnení
kritérií môže byť štipendium priebežne predlžované počas celej doby štúdia)
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alebo jednorazové ﬁnančné príspevky na štúdium.
Bližšie informácie: www.usske.sk/students/stip-s.htm.
ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM PER ASPERA AD ASTRA

uzávierka spravidla v júli

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.
Bližšie informácie: www.nds.sk.
LITERÁRNY FOND – PRÍSPEVOK NA TVORIVÚ CESTU

uzávierka priebežne

Sekcia pre vedeckú a odbornú literatúru a počítačové programy Literárneho
fondu poskytujú 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 (v sekcii Vedecká odborná literatúra/Formy
podpornej činnosti).

PÔŽIČKY ŠTUDENTSKÉHO PÔŽIČKOVÉHO FONDU
Občania Slovenskej republiky, študujúci na slovenských alebo zahraničných
vysokých školách, môžu požiadať o pôžičku zo Študentského pôžičkového fondu
(ŠPF) na študijné účely. Termíny podania žiadosti a podmienky pridelenia pôžičky
sú zverejnené na webovej stránke fondu www.spf.sk.
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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
Ruská federácia
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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DÔLEŽITÉ ADRESY
Veľvyslanectvo Slovenskej republiky v Moskve
Посольство Словацкой Республики
Ul. J. Fučíka 17-19
123 056 Moskva D-47
Ruská federácia
e-mail: emb.moscow@mzv.sk
www.mzv.sk/moskva

Generálny konzulát Slovenskej republiky v Sankt-Peterburgu
Генеральное консульство Словацкой Республики в Санкт Петербурге
ul. Orbeli č. 21/12
194223 Sankt-Peterburg
e-mail: gksr@peterburg.mfa.sk
www.cgsanktpeterburg.mfa.sk

Veľvyslanectvo Ruskej federácie v Slovenskej republike
Посольствo Российской Федерации в Словацкой Республике
Godrova 4
811 06 Bratislava
www.slovakia.mid.ru/
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Ministerstvo školstva
Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
www.minedu.sk

SAIA, n. o.
Bratislava
Nám. slobody 23
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/544 11 426
fax: 02/544 11 429
e-mail: saia@saia.sk
www.saia.sk
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INFORMÁCIE NA INTERNETE
www.studyinrussia.ru – informácie o štúdiu v Rusku pre zahraničných študentov
www.edu.ru – portál Vzdelávanie v Rusku
www.students.ru/ – portál pre študentov
www.aspirantura.spb.ru/ – portál pre ašpirantov (doktorandov)
www.gov.ru – vládne a štátne inštitúcie
www.mon.gov.ru – ministerstvo školstva a vedy
www.ed.gov.ru – Federálna agentúra pre vzdelávanie
Na portáli Vzdelávanie v Rusku (www.edu.ru) je zverejnený prehľad portálov
venujúcich sa vzdelávaniu s opisom, čo obsahujú a v akých jazykoch sú:
http://www.edu.ru/db/portal/sites/portal_page.htm
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