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Štúdium v zahraničí: Štipendiá na jazykové kurzy

Slovenská akademická informačná agentúra poskytuje najmä poradenstvo o možnostiach štúdia v zahraničí  
a získania štipendií alebo inej formy finančnej pomoci na takéto štúdium. Keďže návštevníci akademického 
informačného centra často žiadajú aj informácie o jazykových kurzoch, pripravili sme túto e-publikáciu.  

Nájdete v nej informácie o štipendiách na jazykové kurzy. Zamerali sme sa najmä na štipendiá, ktoré vyplývajú 
z medzivládnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré administruje SAIA. Upozorňujeme aj na iné 
štipendiá, o ktoré sa môžu uchádzať slovenskí študenti či učitelia alebo vedeckí pracovníci.  

Bližšie informácie o týchto ponukách záujemcovia získajú v databáze štipendií na www.saia.sk alebo  
v pracoviskách agentúry, ako aj na webových stránkach uvádzaných pri jednotlivých ponukách. 

Pri štipendiách, ktoré vyplývajú z medzivládnych bilaterálnych dohôd a ponúk zahraničných vlád, ktoré 
administratívne zabezpečuje SAIA, n. o., sa z názvu, ktorý je modrou farbou, prekliknete do databázy 
štipendií (http://granty.saia.sk) priamo do danej ponuky.  
V prípade, ak sa už dá podávať žiadosť, v ponuke je ikona „Podaj žiadosť“.
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Prehľad štipendií na jazykové kurzy vyplývajúce z medzivládnych dôhod a ponúk zahraničných vlád,  
ktoré administruje SAIA, n. o. (žiadosti sa podávajú on-line na www.saia.sk) 

krajina štipendium uzávierka
spravidla v mesiaci

oprávnený uchádzač

študent
VŠ učiteľ vedecký 

pracovník iné
1. st. 2. st. 3. st.

Belgicko letný kurz didaktiky francúzskeho 
jazyka (Univerzita v Liège)

február 

  

letný kurz francúzskeho jazyka  
a literatúry pre študentov 
francúzskeho jazyka

 

letná škola francúzskeho jazyka  
v oblasti medzinárodných vzťahov 

Bielorusko kurz bieloruského jazyka  marec     

Bulharsko letný kurz bulharského jazyka február     

Egypt kurz arabského jazyka marec    

Chorvátsko letný kurz chorvátskeho jazyka február     

India ročný jazykový kurz hindského 
jazyka apríl 

Izrael letný kurz modernej hebrejčiny november   

Litva letný jazykový kurz marec     

Maďarsko letné jazykové kurzy február    

Moldavsko letný kurz moldavského jazyka január   

Nemecko letný jazykový kurz november  

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
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krajina štipendium uzávierka
spravidla v mesiaci

oprávnený uchádzač

študent
VŠ učiteľ vedecký 

pracovník iné
1. st. 2. st. 3. st.

Poľsko letný kurz poľského jazyka február    

Rakúsko štipendiá na letné jazykové kurzy marec   

Rumunsko letný kurz rumunského jazyka,  
kultúry a literatúry február    

Ruská 
federácia

1-mesačný letný kurz ruského 
jazyka február     

2-mesačná jazyková stáž február  

Slovinsko letná škola slovinského jazyka február     

Srbsko letné semináre srbského jazyka, 
literatúry a kultúry február     

Ukrajina seminár ukrajinského jazyka marec     

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
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ŠTIPENDIÁ NA JAZYKOVÉ KURZY VYPLÝVAJÚCE Z MEDZIVLÁDNYCH DÔHOD  
A PONÚK ZAHRANIČNÝCH VLÁD, ktoré administruje SAIA, n. o. (žiadosti sa podávajú on-line na www.saia.sk)

BELGICKO/FRANCÚZSKE SPOLOČENSTVO 
 Dohoda o spolupráci medzi vládou Slovenskej republiky a vládou Francúzskeho spoločenstva a vládou Valónskeho 
     regiónu

Uzávierka žiadostí spravidla vo februári

letný kurz didaktiky francúzskeho jazyka (Univerzita v Liège), 3 týždne                         
Oprávnený uchádzač: učiteľ francúzskeho jazyka na SŠ a VŠ, študent 1. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka (ukončené 
minimálne 3 semestre), študent 2. stupňa VŠ odboru učiteľstvo francúzskeho jazyka   
Podmienky v čase podávania žiadosti:  francúzsky jazyk
Informácie o kurze: www.islv.ulg.ac.be/fr_le.html

letný kurz francúzskeho jazyka a literatúry pre študentov francúzskeho jazyka (Slobodná univerzita v Bruseli), 3 týždne 
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre), študent 2. stupňa VŠ
Podmienky v čase podávania žiadosti: francúzsky jazyk
Informácie o kurze: www.ulb.ac.be/philo/coursvac

letná škola francúzskeho jazyka v oblasti medzinárodných vzťahov (Univerzita v Mons), 3 týždne 
Oprávnený uchádzač: diplomat, vedúci pracovník štátnej správy 
Podmienky v čase podávania žiadosti: francúzsky jazyk (pokročilý)
Informácie o kurze: http://portail.umons.ac.be/fr/universite/partenaires/extension_umons

BIELORUSKO
 Dohoda o spolupráci medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky
     Uzávierka žiadostí spravidla v marci  

kurz bieloruského  jazyka (1 – 2 mesiace)   
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre; študent bieloruského jazyka 1 semester),  
študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ, vedecký pracovník VŠ
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy bieloruského alebo ruského jazyka

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=88
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=89
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=90
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
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BULHARSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky
     Uzávierka žiadostí spravidla vo februári 

letný kurz bulharského jazyka                
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ, 
vedecký pracovník VŠ 
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy bulharského jazyka

ČESKÁ REPUBLIKA
 Protokol medzi Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR 
     o spolupráci v oblasti vzdelávania, mládeže a športu 

Uzávierka žiadostí spravidla vo februári

letná škola slovanských štúdií (1 mesiac)
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ

EGYPT
 Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu 
     Egyptskej arabskej republiky 

Uzávierka žiadostí spravidla v marci

kurz arabského jazyka (Arabské vzdelávacie centrum, min. 1 mesiac, uskutočňuje sa počas akademického roka) 
Oprávnený uchádzač:  študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ 
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy arabského jazyka 

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=110
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GRÉCKO
 Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou
     Uzávierka žiadostí spravidla vo februári

letný kurz modernej gréčtiny
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 3 semestre; študenti gréčtiny 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, 
doktorand, vysokoškolský učiteľ 
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy gréckeho jazyka

CHORVÁTSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
     Uzávierka žiadostí spravidla vo februári 

letný kurz chorvátskeho jazyka na Záhrebskej slavistickej škole
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vedecký pracovník,  
vysokoškolský učiteľ 
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy chorvátskeho jazyka

INDIA
 Štipendiá indickej vlády 

Uzávierka žiadostí spravidla v apríli

ročný jazykový kurz hindského jazyka v Inštitúte hindského jazyka v Agre 
Oprávnený uchádzač: záujemcovia o štúdium hindského jazyka 
Podmienky v čase podávania žiadosti: občan SR, 12 rokov ukončenej školskej dochádzky, vek od 21 do 35 rokov, dobrá znalosť 
angličtiny, základy hindčiny vítané

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=146
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IZRAEL
 Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy

Uzávierka žiadostí spravidla v novembri

letný kurz modernej hebrejčiny 
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre), študent 2. stupňa VŠ, absolvent VŠ, doktorand, 
postdoktorand 
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk, vek do 35 rokov

LITVA
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
     Uzávierka žiadostí spravidla v marci  

letný jazykový kurz 3 až 4 týždne 
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ, 
vedecký pracovník
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy litovského jazyka vítané

MAĎARSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže 
     Uzávierka žiadostí spravidla vo februári

letné jazykové kurzy (2 – 4 týždne; Pécs, Budapešť, Szeged, Debrecín) 
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončené min. 2 semestre; študent maďarčiny 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, 
doktorand, vysokoškolský učiteľ  
Podmienky v čase podávania žiadosti: potvrdenie o znalosti maďarského jazyka; uchádzači o jazykový kurz v anglickom jazyku 
potvrdenie o úrovni anglického jazyka, potvrdenie o zdravotnom stave v maďarskom/anglickom jazyku 
Jazykové kurzy: Budapešť – ww.summeruniversity.hu,  Debrecín – www.nyariegyetem.hu, Pécs – www.isc.feek.pte.hu,  
Szeged – www.arts.u-szeged/hungarianstudies

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=69
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
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MOLDAVSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvo školstva SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
     Uzávierka žiadostí spravidla v januári 

letný kurz moldavského jazyka (21 dní)   
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, vysokoškolský učiteľ 
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy moldavského jazyka 

NEMECKO
 Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD 

Uzávierka žiadostí spravidla v novembri

letný jazykový kurz 
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončené minimálne 2 semestre), študent 2. stupňa VŠ
Podmienky v čase podávania žiadosti: nemecký jazyk (minimálne na úrovni B1) 
Kurz nie je určený uchádzačovi, ktorý absolvoval dlhší študijný pobyt v nemecky hovoriacej krajine; uchádzať sa nemôžu študenti 
posledného ročníka 2. stupňa VŠ štúdia 

POĽSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
     Uzávierka žiadostí spravidla vo februári

letný kurz poľského jazyka (napr. Varšava, Katovice, Krakov, Lodž, Lublin, 3 až 4 týždne)
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ 
Podmienky v čase podávania žiadosti: základná znalosť poľského jazyka, prednosť majú slovakisti a polonisti

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=199
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
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RAKÚSKO
 Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní

Uzávierka žiadostí spravidla v marci 

štipendiá na letné jazykové kurzy (maximálne 1 mesiac)    
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ, študent 2. stupňa VŠ, doktorand 
Podmienky v čase podávania žiadosti: odporúčanie od vysokoškolského učiteľa vítané (v prípade doktoranda od školiteľa) 

RUMUNSKO
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže Rumunska

Uzávierka žiadostí spravidla vo februári  

letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ 
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy rumunského jazyka 

RUSKÁ FEDERÁCIA
 Dohoda medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania RF o spolupráci v oblasti vzdelávania
     Uzávierka žiadostí spravidla vo februári    

2-mesačná jazyková stáž (v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve)
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ
Podmienky v čase podávania žiadosti: študent rusistiky 

1-mesačný letný kurz ruského jazyka (v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve)
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ, 
vedecký pracovník VŠ
Podmienky v čase podávania žiadosti: ruský jazyk, lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať kurz (v ruskom alebo anglickom 
jazyku)  

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=84
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=118
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
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SLOVINSKO
 Program 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 žiadostí spravidla vo februári  

seminár slovinského jazyka, literatúry  a kultúry pre slavistov a slovakistov
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený  min. 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ  
Podmienky v čase podávania žiadosti: slovinský jazyk

letná škola slovinského jazyka
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ, 
vedecký pracovník
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy slovinského jazyka

SRBSKO
 Program spolupráce medzi vládou Slovenskej republiky a zväzovou vládou Juhoslovanskej zväzovej republiky v oblasti kultúry,  
    vzdelávania, mládeže a športu (Srbsko je nástupníckou krajinou JZR) 

Uzávierka žiadostí spravidla vo februári

letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry v Belehrade
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený min. 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ, 
vedecký pracovník
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy srbského jazyka

UKRAJINA
 Program spolupráce medzi Ministerstvom školstva SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
     Uzávierka žiadostí spravidla v marci  

seminár ukrajinského jazyka
Oprávnený uchádzač: študent 1. stupňa VŠ (ukončený minimálne 1 semester), študent 2. stupňa VŠ, doktorand, vysokoškolský učiteľ, 
vedecký pracovník VŠ. Môžu byť uprednostnení študenti ukrajinského jazyka
Podmienky v čase podávania žiadosti: základy ukrajinského jazyka

http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=155
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=205
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ĎALŠIE ŠTIPENDIÁ NA JAZYKOVÉ KURZY

Štipendiá bez určenia krajiny

EILC – Erasmus Intensive Language Course
Kurzy EILC sú určené pre študentov vysokých škôl. Sú zamerané na nie príliš rozšírené jazyky používané v Európskej únii. Trvajú 
zvyčajne 3 až 4 týždne a vďaka ich intenzívnosti získavajú účastníci solídny základ, na ktorom môžu počas štúdia ďalej stavať a uľahčí 
im pobyt v cudzej krajine. 
Bližšie informácie: http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_EILC.cfm&sw_prog=3.

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov

Ďalšie vzdelávanie pedagogických pracovníkov je akcia Programu celoživotného vzdelávania určená učiteľom, riaditeľom škôl, 
kariérnym poradcom, inšpektorom a iným pracovníkom v oblasti školského vzdelávania. Okrem pracovnej stáže v zahraničí alebo účasti 
na medzinárodnej konferencii či seminári môžu záujemcovia požiadať Národnú agentúru o finančný príspevok na štruktúrovaný kurz 
s európskym zameraním. Patria sem aj kurzy, ktorých hlavným prínosom je zlepšenie jazykových zručností, ktoré učiteľ potrebuje 
napríklad k projektovej práci alebo k vyučovaniu v cudzom jazyku (obsahovo a jazykovo integrované vyučovanie – CLIL). 
Bližšie informácie: http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_letaky.cfm&sw_prog=2.

BELGICKO
Holandská jazyková únia – letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry
Uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch

Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry pod záštitou Nederlandse Taalunie sú určené pre cudzincov, ktorí 
študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia mať znalosti holandského jazyka na 
minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium.  
Kurzy sa konajú v Zeiste (Holandsko) a v Gente (Belgicko/Flámsko). 

http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_EILC.cfm&sw_prog=3
http://web.saaic.sk/llp/sk/_main.cfm?obsah=m_letaky.cfm&sw_prog=2
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DÁNSKO
Letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry 
Uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: http://en.iu.dk

Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať 
dánskemu jazyku a kultúre.

EGYPT
Štipendium Univerzity Al-Azhar na štúdium arabského jazyka
Uzávierka: spravidla v júni, bližšie informácie: www.azhar-ali.com 

Univerzita Al-Azhar v Káhire ponúka pre Slovákov islamskej viery štipendiá na štúdium arabského jazyka. O štipendium sa môžu 
uchádzať študenti 1. a 2. stupňa VŠ.

FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej  
spolupráce medzi  Ministerstvom školstva Slovenskej republiky a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych 
záležitostí Francúzskej republiky
Uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org

Jazykové štipendiá
• štipendiá pre učiteľov francúzštiny na stredných školách – jazykové stáže (2 až 4 týždne) 
• štipendiá pre študentov francúzštiny počas vysokoškolského štúdia (2 až 4 týždne) 
• pedagogická stáž pre učiteľov odborných predmetov vo francúzskom jazyku na bilingválnych gymnáziách (2 až 4 týždne)

GRÉCKO
Štátna štipendijná nadácia I. K. Y.
Uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.iky.gr 

I. K. Y. – štátna štipendijná nadácia – ponúka absolventom vysokých škôl, doktorandom, postdoktorandom a vysokoškolským učiteľom 
gréčtiny štipendiá na rôzne typy študijných a výskumných pobytov v Grécku, medzi nimi aj štipendium na ďalšie vzdelávanie v oblasti 
gréckeho jazyka pre učiteľov gréčtiny na 6 mesiacov až rok.
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HOLANDSKO
Holandská jazyková únia – letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry
Uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: http://taalunieversum.org/en/dutch_worldwide/summercourses_in_dutch

Letné kurzy holandského (flámskeho) jazyka, literatúry a kultúry pod záštitou Nederlandse Taalunie sú určené pre cudzincov, ktorí 
študujú, prednášajú alebo používajú profesionálne flámčinu ako cudzí jazyk. Uchádzači musia mať znalosti holandského jazyka na 
minimálnej úrovni B1, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu uchádzači požiadať o štipendium.  
Kurzy sa konajú v Zeiste (Holandsko) a v Gente (Belgicko/Flámsko). 

INDONÉZIA
Program indonézskej vlády Darmasiswa
Uzávierka: spravidla vo februári alebo v marci, bližšie informácie: www.indonesia.sk 

Indonézska vláda ponúka štipendiá Darmasiswa na štúdium indonézskeho jazyka, tradičného tanca, tradičnej hudby a indonézskych 
remesiel. Uchádzač si môže vybrať miesto štúdia na jednej zo 45 univerzít. Spravidla sú v ponuke ročný štipendijný program na 
štúdium indonézskeho jazyka a umenia (september – júl) a 6-mesačný štipendijný program na štúdium indonézskeho  jazyka (august 
– január alebo február – júl).

ISLAND
Štipendiá islandskej vlády na štúdium islandského jazyka, kultúry a histórie
Uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: http://www.arnastofnun.is/page/a_inter_scholarships  

Icelandic Government Scholarships sú určené na 8-mesačné štúdium islandského jazyka, literatúry a histórie (od septembra do apríla). 
Uchádzať sa o ne môžu študenti jazyka a literatúry (študenti islandského alebo iného severského jazyka sú uprednostnení), ktorí majú 
za sebou najmenej dva roky vysokoškolského štúdia (maximálne vo veku do 35 rokov). Štipendijný program administruje Inštitút 
Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum).

Štipendiá Snorriho Sturlusona pre spisovateľov, prekladateľov a výskumníkov
Uzávierka: spravidla v októbri, bližšie informácie: www.arnastofnun.is/page/a_inter_snorri_sturluson_fellowships 

Inštitút Arniho Magnússona pre islandské štúdiá (Stofnun Árna Magnússonar í íslenskum fræðum) každoročne udeľuje Štipendiá 
Snorriho Sturlusona. Sú určené spisovateľom, prekladateľom a výskumníkom (nie študentom vysokých škôl) v oblasti humanitných vied 
na minimálne trojmesačný pobyt na Islande, aby sa zlepšili v islandskom jazyku a spoznali islandskú kultúru a spoločnosť. Uchádzač  
o štipendium musí zdôvodniť účel pobytu a podrobnosti o svojom vzdelaní a publikačnej činnosti.
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JAPONSKO
Ročný študijný pobyt pre študentov japanológie
Uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: www.sk.emb-japan.go.jp

Štipendium je určené pre občanov SR vo veku 18 až 29 rokov, ktorí študujú na vysokej škole japonský jazyk alebo japonskú kultúru 
(hlavný odbor štúdia) a chcú sa zdokonaliť v japonskom jazyku štúdiom na japonskej univerzite, rozšíriť si znalosti o Japonsku.

PORTUGALSKO
Štipendiá portugalskej vlády
Uzávierka: spravidla v marci až apríli, bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt

Žiadosti administruje Inštitút Camões (Instituto Camões – IC). V 1. fáze sa podávajú on-line na www.instituto-camoes.pt, v 2. fáze 
uchádzači zasielajú elektronicky požadované dokumenty. Štipendiá sú zamerané na štúdium a výskum portugalského jazyka a kultúry, 
od uchádzačov sa vyžaduje znalosť portugalského jazyka. Udeľované sú napríklad:
● štipendiá na 1-mesačné letné kurzy portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov portugalského jazyka  
   so záujmom zlepšiť svoje jazykové znalosti, žiadosti predkladajú príslušní učitelia portugalčiny,
● štipendiá na 8-mesačný študijný pobyt v oblasti portugalského jazyka a kultúry – určené pre študentov so záujmom 
   zlepšiť svoje jazykové znalosti, 

TAIWAN
Taiwanský štipendijný program
Uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: www.roc-taiwan.org/sk

Ministerstvo školstva na Taiwane každoročne ponúka štipendiá pre občanov Slovenskej republiky v rámci Taiwanského štipendijného 
programu na 6- až 12-mesačné štúdium čínskeho (mandarínskeho) jazyka. 

Chiang Ching-kuova nadácia (CCKF)
Uzávierka: spravidla v januári, bližšie informácie: www.cckf.org.tw

Cieľom nadácie je podpora výučby čínskeho jazyka a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných krajín. 
Vedcom z Európy je určený CCK Fellowships for Ph.D. Dissertations and Postdoctoral Research.
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TALIANSKO
Štipendiá talianskej vlády
Uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.iicbratislava.esteri.it 

Štipendiá poskytované talianskou vládou prispievajú k realizovaniu štúdia a vedeckej práce v Taliansku a majú za cieľ podporovať 
medzinárodnú kultúrnu spoluprácu a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy. Spravidla sú v ponuke 3-mesačné 
kurzy talianskeho jazyka a kultúry pre pokročilých (A2 a vyššie) a na kurzy didaktiky talianskeho jazyka L2 pre učiteľov talianskeho 
jazyka, ako 6- alebo 9-mesačné kurzy didaktiky talianskeho jazyka a kultúry pre vyučujúcich taliančiny. Ponuka štipendií na nasledujúci 
akademický rok je zverejnená spravidla v apríli až v máji na stránke http://www.esteri.it/MAE/EN/Ministero/Servizi/Stranieri/
Opportunita/BorseStudio_stranieri.htm?LANG=EN. 

 
TURECKO
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari) 
Uzávierka: spravidla v máji, bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/en/

Štipendium na letný kurz tureckého jazyka (Yunus Emre Turkish Language Scholarship) je určený pre študentov bakalárskeho, 
magisterského a doktorandského stupňa vysokoškolského štúdia. 
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www.language-learning.net  – vyhľadávač jazykových kurzov, 88 jazykov, vyše 10-tisíc 
škôl v 115 krajinách

http://ec.europa.eu/languages/index_sk.htm – informácie o jazykoch používaných  
v Európskej únii  

www.saia.sk – informácie o štandardizovaných jazykových a vedomostných testoch  
(v sekcii Štúdium v zahraničí » Štandardizované jazykové a vedomostné testy) 

VYBRANÉ WEBOVÉ STRÁNKY

www.shortcoursesportal.eu/  – na portáli možno vyhľadávať jazykové kurzy 
ponúkané európskymi vysokoškolskými inštitúciami (Humanities & Arts > Language, 
Literature and Cultural Studies)

http://ec.europa.eu/languages/index_sk.htm
http://www.saia.sk/sk/main/studium-v-zahranici/standardizovane-jazykove-testy/
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SAIA, n. o., (Slovenská akademická informačná agentúra) je mimovládna nezisková 
organizácia, ktorá od roku 1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku 
spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a vedy na Slovensku.

PROGRAMY SAIA
 Akademické mobility (štipendiá na základe medzivládnych bilaterálnych dohôd  
     a ponúk zahraničných vlád)
 Národný štipendijný program na podporu mobilít
 CEEPUS –  Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá
 Akcia Rakúsko –  Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
 Sciex-NMSch –  Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
 Servisné centrum EURAXESS pre výskumných pracovníkov

SAIA, n. o., a jej regionálne 
pracoviská

Bratislava
Námestie slobody 23
tel.: 02/5930 4700, 5930 4711
fax: 02/5930 4701
e-mail: saia@saia.sk

Banská Bystrica
Tajovského 51
tel./fax: 048/4137 810
e-mail: saia.bbystrica@saia.sk

Košice
Boženy Němcovej 32
tel.: 055/6325 418
fax: 055/7994 164
e-mail: saia.kosice@saia.sk

Nitra
Univerzita Konštantína Filozofa
Trieda Andreja Hlinku 1
tel.: 037/6408 187
e-mail: saia.nitra@saia.sk

Prešov
Prešovská univerzita
Ul. 17. novembra 11
tel./fax: 051/7711 676
e-mail: saia.presov@saia.sk

Žilina
SAIA Žilina, n. o.
Hurbanova 4
tel.: 041/5651 458
tel./fax: 041/5650 480
e-mail: saia.zilina@saia.sk

SAIA prevádzkuje internetové portály
www.saia.sk
www.stipendia.sk
www.scholarships.sk
www.sciex.sk
www.euraxess.sk
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