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Štúdium v zahraničí: Príležitosti pre doktorandov

Najmä záujemcom o doktorandské štúdium v zahraničí je určená táto e-publikácia. Snažili sme sa v nej zhrnúť 
základné informácie o možnostiach doktorandského štúdia v zahraničí, najmä v Európe, ako aj o štipendiách,  
o ktoré sa môžu uchádzať. Zamerali sme sa najmä na štipendiá a iné formy finančnej podpory študentov  
3. stupňa vysokoškolského štúdia. V nasledujúcom prehľade prinášame ponuky, ktoré sú určené pre cieľovú 
skupinu doktorand (krátkodobé alebo dlhodobé pobyty počas doktorandského štúdia). Samostatne uvádzame 
štipendiá na celé doktorandské štúdium, o ktoré sa môžu uchádzať absolventi 2. stupňa vysokoškolského 
štúdia, študenti končiacich ročníkov 2. stupňa vysokoškolského štúdia a v niektorých prípadoch aj doktorandi.  
Na niektoré tieto štipendiá prijíma žiadosti SAIA, n. o. Bližšie informácie o týchto ponukách záujemcovia 
získajú v databáze štipendií na www.saia.sk alebo v pracoviskách agentúry. Pri ostatných ponukách uvádzame 
webovú stránku, na ktorej záujemcovia získajú bližšie informácie.
Neuvádzame ponuky, o ktoré sa síce môžu uchádzať doktorandi, ale pobyt môžu absolvovať až po ukončení 
doktorandského štúdia, tzv. postdoktorandské štipendiá (tieto môžete nájsť na webovej stránke www.saia.sk  
v databáze štipendií a grantov). 

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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VYBRANÉ WEBOVÉ STRÁNKY S INFORMÁCIAMI O DOKTORANDSKOM ŠTÚDIU  
A ŠTIPENDIÁCH PRE DOKTORANDOV

Informácie o doktorandskom štúdiu v jednotlivých 
členských štátoch Európskej únie, o prijímacom 
konaní, financovaní, pobyte či o sieťach 
doktorandov v rozličných štátoch záujemcovia 
nájdu na stránke www.promodoc.eu. 

Portál Ploteus (Portal of Learning Opportunities Throughout the 
European Space) obsahuje informácie o vzdelávacích možnostiach 
v Európe – www.ploteus.org

 3  

Doktorandské programy, ktoré ponúkajú európske univerzity, možno 
vyhľadávať na portáli www.phdportal.eu.

http://www.promodoc.eu
http://www.phdportal.eu
http://www.ploteus.org
http://www.ploteus.org
http://www.ploteus.org
http://www.ploteus.org
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Štipendiá určené pre doktorandov môžu záujemcovia vyhľadávať  
v databázach na portáloch www.saia.sk (http://granty.saia.sk)  
alebo www.scholarshipportal.eu.

Iné zaujímavé webové stránky

www.eurodoc.net – Európska asociácia doktorandov a mladých 
výskumníkov EURODOC

www.phd.sav.sk – stránka SAV venovaná doktorandskému štúdiu 

http://centrumrozvojadoktorandov.weebly.com – Centrum rozvoja 
doktorandov pri Ekonomickej fakulte Univerzity Mateja Bela v Banskej 
Bystrici

www.ads.sk – Asociácia doktorandov Slovenska
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Výskumné pozície, vrátane pozícií určených pre doktorandov, sú 
zverejňované na európskom portáli EURAXESS. Researchers in Motion
v sekcii Jobs http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index.

http://www.ploteus.org
http://www.ploteus.org
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://www.ploteus.org
http://www.ploteus.org
http://www.ploteus.org
http://www.eurodoc.net
http://www.phd.sav.sk
http://centrumrozvojadoktorandov.weebly.com
http://www.ads.sk
http://ec.europa.eu/euraxess/index.cfm/jobs/index
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ŠTIPENDIÁ NA CELÉ DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM

ČESKÁ REPUBLIKA
CERGE-EI – doktorandské štúdium v oblasti ekonómie
Zameranie: teoretická a aplikovaná ekonómia
Cieľová skupina: absolvent VŠ
Podmienky: výborná znalosť anglického jazyka (doložená certifikátom); ekonomické vzdelanie je výhodou, nie je však povinné; solídne 
matematické znalosti sú výhodou
CERGE-EI je spoločné pracovisko Centra pre ekonomický výskum a doktorandské štúdium Karlovej univerzity v Prahe (The Center for 
Economic Research and Graduate Education – CERGE) a Národohospodárskeho ústavu Českej akadémie vied (Economic Institute – EI). 
Študijný program Ekonómia a ekonometria je akreditovaný v ČR a USA; program je 4-ročný. Školné za jeden akademický rok je  
12 000 USD, väčšine prijatých študentov je školné odpustené a je im priznané štipendium. Výška štipendia sa každoročne upravuje tak, 
aby z neho študent bol schopný pokryť životné náklady (ubytovanie, stravovanie a ďalšie nevyhnutné výdavky). 
Uzávierka žiadostí je spravidla 28. februára
Bližšie informácie: www.cerge-ei.cz/phd-admissions/tuition; www.ei.cas.cz

ČÍNA 
Štipendiá na celé doktorandské štúdium na hongkongských univerzitách
Zameranie: všetky vedné odbory
Cieľová skupina: absolvent VŠ
Podmienky: vynikajúce študijné výsledky
Žiadosti je možné podávať spravidla od septembra do decembra
Bližšie informácie: www.ugc.edu.hk/eng/rgc/hkphd/hkphd.htm; http://cerg1.ugc.edu.hk/hkpfs/index.html

ESTÓNSKO
Celé doktorandské štúdium
Zameranie: informačné a komunikačné technológie, materiálové technológie, životné prostredie, biotechnológie, energetika, zdravie
Cieľová skupina: absolvent 2. stupňa VŠ, doktorand, mladý vedecký pracovník (do 4 rokov praxe)
Žiadosť predkladá estónska univerzita zapojená do programu
Bližšie informácie: www.studyinestonia.ee/study/scholarships/international-phd-students
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FRANCÚZSKO
Thèse en co-tutelle – doktorandské štúdium na dvoch univerzitách
Zameranie: všetky vedné odbory, študijný pobyt sa realizuje na univerzite alebo vedeckom pracovisku podľa vlastného výberu
Cieľová skupina: absolvent VŠ, mladý vedecký pracovník
Podmienky: znalosť francúzskeho jazyka (prípadne anglického jazyka na základe súhlasu francúzskeho školiteľa)
Doktorandské štúdium sa realizuje na dvoch univerzitách – na Slovensku a vo Francúzsku. Počas 3 rokov strávi doktorand  
v rámci každého roka 6 mesiacov na jednej a 6 mesiacov na druhej univerzite. Doktorand získava diplom z oboch univerzít.
Uzávierka prihlášok je spravidla vo februári na Veľvyslanectve Francúzskej republiky. 
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Doktorat-pod-dvojitym-vedenim-Co

INDIA
Štipendiá indickej vlády na celé doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Cieľová skupina: študent posledného ročníka VŠ, absolvent VŠ
Podmienky: anglický jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla v januári on-line na www.saia.sk 

KANADA
Štipendium kanadskej vlády na doktorandské štúdium (The Vanier Canada Graduate Scholarships)
Zameranie: spoločenské, humanitné, prírodné vedy, inžinierstvo, zdravotníctvo
Cieľová skupina: doktorand
Podmienky: uchádzača na štipendium nominuje vybraná kanadská univerzita (zoznam je na stránke)
Uzávierka žiadostí je spravidla v októbri
Bližšie informácie: www.vanier-cgs-bes.gc.ca

KÓREA
Štipendiá kórejskej vlády na celé doktorandské štúdium
Zameranie:: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Cieľová skupina: absolvent 2. stupňa VŠ, doktorand
Podmienky: magisterský diplom; vek do 40 rokov; kórejský alebo anglický jazyk; dobrý zdravotný stav
Poznámky: štúdiu predchádza ročná jazyková príprava
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári on-line na www.saia.sk
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MAĎARSKO
Štipendiá CEU na doktorandské štúdium aplikovanej matematiky v anglickom jazyku končiace americkým diplomom
Zameranie: matematika
Podmienky: anglický jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla v januári 
Bližšie informácie: www.ceu.hu (https://mathematics.ceu.hu/node/19256)

MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády na celé doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory s výnimkou zubného lekárstva, plastickej chirurgie, marketingu, účtovníctva a reklamy  
a manažmentu
Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
Poznámky: štipendium je ročné s možnosťou predĺženia na 24 mesiacov; zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt je 
uvedený na http://amexcid.gob.mx
Uzávierka žiadostí je spravidla v auguste on-line na www.saia.sk

NEMECKO
Štipendiá DAAD na celé doktorandské štúdium (3 roky)
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Cieľová skupina: študent 2. stupňa VŠ (v poslednom ročníku), absolvent 2. stupňa VŠ, doktorand v 1. ročníku 
Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
Štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch; v čase uchádzania sa o štipendium sa nesmie uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie 
ako 1 rok; odporúča sa, aby sa študenti prihlásili na medzinárodné doktorandské programy IPP (www.daad.de/ipp)
Uzávierka žiadostí je 15. novembra on-line na www.saia.sk 

NOVÝ ZÉLAND
Vládne štipendiá na doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: vynikajúce študijné výsledky; spĺňať kritériá na doktorandské štúdium na univerzitách na Novom Zélande; doklad o znalosti 
anglického jazyka (IELTS, TOEFL, CAE, CPE); doklad o ekvivalencii získaného vzdelania s americkým (ECE) alebo britským (UKNARIC); 
doklad o kontakte s prijímajúcou organizáciou, školiteľom a konzultovaní výskumného zámeru 
Štipendium sa udeľuje na celé výskumné doktorandské štúdium v trvaní 3 rokov
Uzávierka žiadostí býva spravidla v júli 
Bližšie informácie: www.newzealandeducated.com/scholarships

 7  

https://mathematics.ceu.hu/node/19256
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=337
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=200
www.newzealandeducated.com/scholarships


Štúdium v zahraničí: Príležitosti pre doktorandov

RUSKÁ FEDERÁCIA
Štátne štipendiá Ruskej federácie na celé doktorandské štúdium (ašpirantúra alebo doktorantúra)
Zameranie: všetky vedné odbory, štúdium sa realizuje na verejnej vzdelávacej inštitúcii, nie je možné uchádzať sa na odbory z oblastí 
kultúra, umenie a medzinárodné vzťahy
Cieľová skupina: študent 2. stupňa VŠ (v poslednom ročníku), absolvent 2. stupňa VŠ 
Podmienky: vek do 35 rokov; ruský jazyk; výborné študijné výsledky; prax v odbore vítaná
Poznámky: obdobie medzi ukončením štúdia a nastúpením na štúdium v Ruskej federácii by nemalo presiahnuť tri roky
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári on-line na www.saia.sk

SAUDSKÁ ARÁBIA
Štipendium na doktorandské štúdium technických vied na King Abdullah University of Science and Technology (KAUST) 
Zameranie: technické a prírodné vedy (matematika, fyzika, chémia, biológia)
Cieľová skupina: absolvent VŠ
Podmienky: anglický jazyk
Uzávierka žiadostí je 1. novembra (jarný semester) a 15. januára (jesenný semester) 
Bližšie informácie: http://www.kaust.edu.sa/admissions/tokaust/fellowship.html

TAIWAN
Štipendiá Taiwanského štipendijného programu na celé doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory
Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
Podmienky: uchádzač podáva prihlášku na taiwanskú univerzitu; o štipendium sa nesmú uchádzať študenti, ktorí poberajú/poberali 
štipendium taiwanskej strany
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci 
Bližšie informácie: Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava, www.roc-taiwan.org/sk 

Štipendiá Medzinárodného fondu pre spoluprácu a rozvoj (ICDF) na celé doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory
Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci alebo v apríli
Bližšie informácie: Taipejská reprezentačná kancelária, Bratislava, www.roc-taiwan.org/sk
www.icdf.org.tw (> Projects > International Education and Training > Higher Education Scholarship Programs)
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TURECKO
Turecké štipendiá (Turkiye Burslari) na celé doktorandské štúdium

Štipendium Aliho Kuscu zamerané na prírodné a technické vedy (Ali Kuscu Science and Technology Scholarship)
Štipendium Ibniho Halduna zamerané na spoločenské vedy (Ibni Haldun Social Sciences Scholarship)
Štipendium zamerané na ekonomické vedy (Economic Studies Scholarship)
Štipendium zamerané na historické vedy (History and Civilization Scholarship)

Cieľová skupina: absolvent VŠ, doktorand do 35 rokov
Podmienky: ovládať turecký jazyk alebo jazyk, v ktorom bude prebiehať výučba
Poznámky: ak je vyučovací jazyk turečtina, súčasťou pobytu je aj jazyková príprava, ktorá sa koná pred nástupom na vysokú školu  
v Turecku
Uzávierka žiadostí býva spravidla v júni
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/en

VEĽKÁ BRITÁNIA 
Štipendium SUPA v oblasti fyziky 
Zameranie: fyzika (Astronomy and Space Physics, Condensed Matter and Materials Physics, Energy, Particle Physics, Photonics, Physics 
and Life Sciences, Nuclear and Plasma Physics)
Cieľom štipendií SUPA (The Scottish Universities Physics Alliance) je prilákať vynikajúcich študentov odborov z oblasti fyziky na  
3,5-ročné doktorandské štúdium v Škótsku na niektorej z 8 univerzít združenia (Aberdeen, Dundee, Edinburgh, Glasgow, Heriot-Watt, 
St. Andrews, Strathclyde, University of the West of Scotland). 
Uzávierka je spravidla 31. januára 
Bližšie informácie: http://apply.supa.ac.uk/
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ŠTIPENDIÁ NA ŠTUDIJNÝ/VÝSKUMNÝ POBYT POČAS DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA

BEZ URČENIA KRAJINY/DO VIACERÝCH KRAJÍN

Národný štipendijný program 
• štipendiá pre doktorandov
• cestovné granty pre doktorandov
Štipendiá sú určené na študijné, výskumné a umelecké pobyty v ktorejkoľvek krajine sveta. O štipendium sa môžu uchádzať študenti 
3. stupňa VŠ, ktorí majú trvalý pobyt v Slovenskej republike, a to v súvislosti s realizáciou študijného a/alebo výskumného pobytu na 
zahraničnej vysokej škole alebo na inej výskumnej inštitúcii v trvaní 1 – 12 mesiacov.
Uzávierka žiadostí je 30. apríla a 31. októbra on-line na www.stipendia.sk 

Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá CEEPUS  
(členské krajiny programu: Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, Česko, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, 
Moldavsko, Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo – Univerzita v Prištine)

• štipendijné pobyty pre doktorandov
Uzávierka žiadostí 15. júna a 31. októbra on-line na www.ceepus.info

Štipendiá Medzinárodného vyšehradského fondu
• Vnútrovyšehradské štipendiá (Intra-Visegrad Scholarships)
Štipendiá sú určené občanom krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) na 1- až 2-semestrálny (5- až 10-mesačný) študijný 
alebo výskumný pobyt v inej krajine V4. Štipendijný program je otvorený pre všetky vedné odbory. V čase podávania prihlášky musí 
mať študent absolvovaný magisterský stupeň štúdia na VŠ s vynikajúcimi študijnými výsledkami. Súčasťou výberového konania je 
osobný pohovor v anglickom jazyku.
Uzávierka žiadostí je spravidla 31. januára
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/intra/

• Štipendiá pre vysielaných štipendistov (Out-Going Scholarships)
Štipendiá sú určené pre doktorandov z krajín V4 na štúdium/výskum v jednej na akreditovaných univerzitách v nasledovných krajinách: 
Albánsko, Arménsko, Azerbajdžan, Bielorusko, Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, Macedónsko, Moldavsko, Srbsko, 
Ukrajina (rovnaké podmienky platia aj pre kosovské inštitúcie)
Uzávierka žiadostí je spravidla 31. januára
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/outgoing/
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Program Erasmus Mundus – štipendiá na spoločné doktorandské programy
Program Európskej únie Erasmus Mundus je zameraný na podporu spolupráce a mobility v oblasti vysokoškolského vzdelávania medzi 
krajinami Európskej únie a tretími krajinami (mimo EÚ, EFTA a kandidátskych krajín). Vysokoškolskí študenti sa môžu uchádzať  
v rámci Akcie 1 o štipendiá na spoločné doktorandské programy (Erasmus Mundus Joint Doctorates – EMJD), ktoré ponúkajú konzorciá 
vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií. 
Uzávierka žiadostí podľa programu v decembri až januári
Bližšie informácie: http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php

Štipendiá Google Europe pre študentov so zdravotným postihnutím
Google Europe Scholarship for Students with Disabilities je určené doktorandom informatiky, výpočtovej techniky, informačných 
technológií alebo úzko súvisiacich technických odborov so zdravotným postihnutím. 
Uzávierka žiadostí je 1. februára  
Bližšie informácie: www.google.com/studentswithdisabilities-europe

Pamätné štipendium Anity Borgovej udeľované spoločnosťou Google
Pamätné štipendium A. Borgovej (The Google Anita Borg Memorial Scholarship) je určené doktorandkám s vynikajúcimi študijnými 
výsledkami, ktoré študujú informatiku, počítačové inžinierstvo alebo súvisiace technické odvetvia. 
Uzávierka žiadostí je spravidla 1. februára   
Bližšie informácie: www.google.com/anitaborg-emea

Štipendiá a granty slovenských nadácií
• Grantový program Študenti do sveta Nadácie Tatra banky
Zameranie: všetky vedné odbory; uprednostnení sú študenti ekonómie, práva, manažmentu a informačných technológií
Podmienky: denné štúdium; vek do 30 rokov
Poznámky: granty sú poskytované na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi (dva semestre), letnými 
školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí
Uzávierka žiadostí je spravidla v apríli
Bližšie informácie: www.nadaciatatrabanky.sk/grantovy-program-Studenti-do-sveta

• Štipendijný program Hlavička Nadácie SPP 
Zameranie: právo, ekonómia, informačné technológie, technické odbory, prírodné vedy, medicína
Poznámky: pobyty môžu byť realizované v rámci krajín Európskej únie, je možné vycestovať aj do Ruska, Turecka, Švajčiarska 
Uzávierka podávania žiadostí je spravidla v máji a v októbri
Bližšie informácie: www.nadaciaspp.sk
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AUSTRÁLIA
Štipendiá austrálskej vlády Australian Awards/Endeavour Awards
Austrálska vláda poskytuje štipendiá na krátkodobé alebo dlhodobé štúdium, výskum alebo odborný rozvoj 
Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: výborné študijné/výskumné výsledky, výborná znalosť anglického jazyka (certifikát TOEFL alebo IELTS)
Podávanie prihlášok spravidla do 30. júna
Bližšie informácie: http://www.innovation.gov.au/InternationalEducation/EndeavourAwards/Pages/default.aspx

BELGICKO 
Program spolupráce vypracovaný v súlade s dohodou medzi vládou SR a vládou Flámskeho spoločenstva 
• 3- až 6-mesačný výskumný pobyt 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; anglický, holandský, francúzsky alebo nemecký jazyk; vek do 35 rokov
Uzávierka žiadostí je 14. februára 2013 on-line na www.saia.sk. 

Štipendiá excelentnosti WBI
Wallonie-Bruxelles International (WBI) ponúka pre doktorandov, postdoktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 2 typy pobytov: 
dlhodobé v trvaní minimálne 1 roka a krátkodobé v trvaní 1 – 3 mesiace.
Zameranie: prioritné oblasti sú transport a logistika, strojárstvo, vedy o živote, agro-potravinársky priemysel, aeronautika – 
kozmonautika, prípustné sú aj ostatné študijné odbory z iných vedných disciplín (humanitné, aplikované a iné)
Uzávierka žiadostí na dlhodobý pobyt je spravidla 1. marca, na krátkodobý pobyt vo februári, v máji a v októbri
Bližšie informácie: www.wbi.be/etudierouenseigner

BIELORUSKO
Dohoda o spolupráci medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Bieloruskej republiky
• 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; bieloruský alebo ruský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci on-line na www.saia.sk 
• kurz bieloruského  jazyka 
Zameranie: bieloruský jazyk
Podmienky: základy bieloruského jazyka
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci on-line na www.saia.sk 
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BULHARSKO
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Bulharskej republiky

• 1- až 10-mesačný postgraduálny a výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; bulharský jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk

• letný kurz bulharského jazyka
Zameranie: bulharský jazyk
Podmienky: základy bulharského jazyka
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk

CYPRUS
Program spolupráce v oblasti školstva, mládeže a športu medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva a kultúry  
Cyperskej republiky
• krátkodobé odborné štúdium
• dlhodobé odborné štúdium
Zameranie: štúdium v oblasti manažment, turizmus alebo  
v inej oblasti
Podmienky: úradný (grécky, turecký), anglický alebo francúzsky jazyk; dlhodobý pobyt v trvaní 1 – 3 roky, krátkodobý pobyt  
v trvaní do 6 týždňov
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk

ČESKÁ REPUBLIKA
Protokol medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva, mládeže a telovýchovy ČR o spolupráci v oblasti vzdelávania, 
mládeže, telesnej výchovy a športu
• študijný pobyt pre doktorandov (3 – 10 mesiacov)
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk
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• letná škola slovanských štúdií  
Zameranie: slovanské štúdiá
Poznámky: trvanie pobytu je 1 mesiac; nevyžadujú sa preklady dokladov o vzdelaní
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári on-line na www.saia.sk

Štipendijný výskumný pobyt CEFRES pre frankofónnych doktorandov
Zameranie: humanitné a sociálne vedy; prioritne: antropológia, história, filozofia, politické vedy, sociológia, geografia, ekonómia.
Podmienky: menej ako 35 rokov, štátna príslušnosť krajiny strednej Európy
Bližšie informácie: www.cefres.cz

ČÍNA
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom ČĽR v oblasti školstva
• ročný študijný pobyt 
Zameranie: všetky vedné odbory (prioritne sinológia), študijný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa 
vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; čínsky jazyk, príp. iný dohodnutý jazyk; súčasťou pobytu môže byť aj jazyková príprava
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk

EGYPT
Program spolupráce v oblasti školstva a vedy medzi MŠ SR a Ministerstvom vysokého školstva a vedeckého výskumu 
Egyptskej arabskej republiky
• 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; arabský alebo iný dohodnutý jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci on-line na www.saia.sk
• kurz arabského jazyka 
Zameranie: arabský jazyk
Podmienky: základy arabského jazyka
Poznámky: kurz sa uskutočňuje počas akademického roka v Arabskom vzdelávacom centre; trvanie kurzu je 1 mesiac
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci on-line na www.saia.sk
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ESTÓNSKO
Estophilus – štipendiá pre doktorandov
Zameranie: štúdium tém súvisiacich s Estónskom, prípadne zber materiálu na napísanie práce na tému súvisiacu s Estónskom
Podmienky: znalosť estónskeho jazyka je výhodou
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci a v októbri 
Bližšie informácie: ekkm.einst.ee/sisu/estophilus/

Štipendiá na 3- až 10-mesačné pobyty pre hosťujúcich doktorandov – štipendiá DORA
Zameranie: všetky študijné/vedné odbory
Podmienky: 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 zapojená do programu
Bližšie informácie: www.studyinestonia.ee/study/scholarships/international-phd-students/visiting-phd-students

FÍNSKO
Štipendiá fínskej vlády – Finnish Government Scholarship Pool 
• 3- až 9-mesačný študijný, výskumný alebo prednáškový pobyt 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; fínsky, švédsky alebo anglický jazyk; nezdržiavať sa vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na štipendijný 
pobyt; úplné vysokoškolské vzdelanie
Uzávierka žiadostí je spravidla v januári on-line na www.saia.sk

CIMO Felowship na 3- až 12-mesačný pobyt pre mladých vedcov
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na univerzite podľa vlastného výberu
Uzávierka podávania žiadostí býva priebežne; žiadosť podáva fínsky partner na CIMO (Centre for Interantional Mobility)  
3 mesiace pred plánovaným pobytom 
Bližšie informácie: www.cimo.fi; www.studyinfinland.fi/tuition_and_scholarships/cimo_scholarships/cimo_fellowships 

Štipendiá na letnú školu v Helsinkách
Zameranie: podľa aktuálnej ponuky kurzov
Podmienky: plynulá znalosť anglického jazyka (jazykový certifikát) 
Uzávierka žiadostí býva spravidla v apríli
Bližšie informácie: www.helsinki.fi/summerschool
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FRANCÚZSKO
Štipendiá francúzskej vlády na základe Dohody v oblasti školstva, jazykového vzdelávania, univerzitnej a vedeckej 
spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom zahraničných vecí a európskych záležitostí FR
• Štipendiá na 1- až 6-mesačné výskumné štipendiá 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na univerzite alebo vedeckom pracovisku podľa vlastného výberu
Podmienky: pozývací list z prijímajúcej organizácie; znalosť francúzskeho jazyka (v prípade výskumu iný dohodnutý jazyk na základe 
súhlasu vedúceho výskumu); vek do 35 rokov
Poznámky: doktorand študuje aj ukončuje doktorandské štúdium na slovenskej univerzite. Štipendium sa nevzťahuje na jazykové 
študijné pobyty.
Uzávierka prihlášok je spravidla vo februári 
Bližšie informácie: http://ifb.ambafrance-sk.org/Stipendia-pre-doktorandov-a

Eiffelove štipendiá excelentnosti
Zameranie: inžinierstvo, matematika, fyzika, chémia, vedy  
o živej prírode (life sciences), bio- a nanotechnológie, vedy  
o životnom prostredí, informačné a komunikačné vedy, ekonómia a manažment, právo, politické vedy, medzinárodné vzťahy
Podmienky: znalosť francúzskeho jazyka nie je nutnosťou, uchádzač sa však musí zaviazať navštevovať kurz francúzštiny pred 
nástupom na kurz, ako aj počas stáže vo Francúzsku
Uzávierka žiadostí je spravidla v januári
Bližšie informácie: www.campusfrance.org/fr/eiffel

Štipendiá na študijné a výskumné pobyty na Ecole Normale Supérieure v Cachan 
Zameranie: matematika, informatika, fyzika, chémia, biológia, aplikovaná fyzika, strojárske inžinierstvo, stavebné inžinierstvo, 
elektrotechnické inžinierstvo, sociológia, história, ekonómia, právo a riadenie podnikov, učiteľstvo 
Poznámky: dĺžka pobytu min. 6 mesiacov, max. 12 mesiacov
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári
Bližšie informácie: www.ens.cachan.fr

Štipendiá na CNES (Národné stredisko astronomického výskumu/Centre National d’Etudes Spatiales)
Zameranie: inžinierstvo (orbitálne a vesmírne systémy pre transport), vedy o vesmíre, Zemi, mikrogravitácii
Podmienky: ukončené magisterské/doktorandské štúdium
Poznámky: trvanie pobytu je 1 rok 
Uzávierka prihlášok je spravidla v marci
Bližšie informácie: www.cnes.fr/web/CNES-en/7430-research-grants.php
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Štipendiá na IFREMER (Francúzsky vedecký inštitút pre výskum mora/Institut français de recherche pour l’exploitation de la mer)
Zameranie: podľa návrhu tém inštitútu
Podmienky: ukončené vysokoškolské vzdelanie ekvivalentné titulu Master 2, alebo doktorandské štúdium
Poznámky: trvanie podpory je 3 roky 
Uzávierka žiadostí je spravidla v máji
Bližšie informácie: http://wwz.ifremer.fr/institut_eng/Ifremer-careers/Research-grants

GRÉCKO
Program spolupráce v oblasti školstva a kultúry medzi Slovenskou republikou a Helénskou republikou
• 5- až 10-mesačný výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; grécky, anglický alebo francúzsky jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk
• letný kurz modernej gréčtiny
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: základy gréckeho jazyka
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk

Štátna štipendijná nadácia I.K.Y - štipendiá na doktorandské štúdium (1 až 4 roky) 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu 
Podmienky: dobré znalosti angličtiny alebo francúzštiny, výhodou je znalosť gréčtiny; vek do 35 rokov 
Uzávierka žiadostí o štipendium býva spravidla v máji na Veľvyslanectve Helénskej republiky v Bratislave 
Bližšie informácie: www.iky.gr

Štipendiá Onassisovej nadácie pre cudzincov
Zameranie: v závislosti od typu programu 
Uzávierka žiadostí je spravidla 31. januára  
Bližšie informácie: http://www.onassis.gr/en/scholarships-foreigners.php
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HOLANDSKO
Štipendiá na letný kurz medzinárodného verejného alebo súkromného práva na Hague Academy of International Law
Zameranie: právo
Podmienky: vek do 30 rokov; anglický alebo francúzsky jazyk
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci
Bližšie informácie: www.hagueacademy.nl

CHORVÁTSKO
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom vedy, vzdelávania a športu Chorvátskej republiky
• študijný alebo výskumný pobyt (min. 1 mesiac)
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; chorvátsky alebo iný dohodnutý jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 

• letný kurz chorvátskeho jazyka
Zameranie: chorvátsky jazyk
Podmienky: základy chorvátskeho jazyka
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk

ÍRSKO
Walsh Fellowships Scheme – výskumný program pre doktorandov
Zameranie: poľnohospodárstvo, potravinárstvo, ekonomika poľnohospodárstva a potravinárstva, rozvoj vidieka, vidiecke prostredie  
a lesníctvo
Štipendium sa najskôr udeľuje na rok s možnosťou predĺženia na 3 roky na získanie titulu PhD; študijný pobyt sa realizuje na rôznych 
inštitútoch írskeho Úradu pre rozvoj poľnohospodárstva a potravinárstva Teagasc; projekt musí zodpovedať prioritám výskumného 
programu inštitútu
Uzávierka žiadostí býva spravidla v septembri
Bližšie informácie: www.teagasc.ie
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IZRAEL
Program spolupráce medzi vládou SR a vládou Štátu Izrael v oblasti kultúry, školstva a vedy
• 8-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; anglický jazyka alebo hebrejčina; vek do 35 rokov; ďalšie podmienky stanovené univerzitou 
Uzávierka žiadostí býva spravidla v novembri on-line na www.saia.sk
• letný kurz modernej hebrejčiny
Zameranie: moderná hebrejčina
Podmienky: základy hebrejčiny alebo ivritu a anglický jazyk; vek do 35 rokov
Uzávierka žiadostí býva spravidla v novembri on-line na www.saia.sk

JAPONSKO
Program japonskej vlády Monbukagakusho
• výskumný pobyt s možnosťou absolvovať celé doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list je potrebné predložiť po osobnom pohovore; japonský alebo anglický jazyk; ochota učiť sa japončinu 
(výučba prebieha v japončine); dobrý zdravotný stav
Poznámky: prvých 6 mesiacov kurz japonského jazyka; súčasťou výberu je osobný pohovor a test na japonskom veľvyslanectve
Uzávierka žiadostí býva spravidla koncom mája on-line na www.saia.sk

JORDÁNSKO
Štipendijné ponuky Amerického centra pre orientálny výskum (ACOR – The American Center of Oriental Research) 
Zameranie: humanitné, prírodovedné a spoločenské vedy
Poznámky: dĺžka pobytu je 2 až 6 mesiacov 
Uzávierka žiadostí býva spravidla vo februári
Bližšie informácie: www.acorjordan.org 

KANADA
Štipendiá Programu vlády kanadskej provincie Ontário (Ontario Graduate Scholarship Program)
Zameranie: všetky vedné odbory
Poznámky: štipendium je udeľované na 1 rok (alebo na 2 – 3 trimestre); pobyt sa uskutočňuje na inštitúcii v oblasti Ontário 
Uzávierka žiadostí je spravidla v novembri
Bližšie informácie: http://osap.gov.on.ca/eng/not_secure/ogs.htm
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Štipendium Jeana-Clea Godina na štúdium quebeckej literatúry v Montreale
Zameranie: quebecká literatúra
Poznámky: trvanie podpory je 3 mesiace; pobyt sa musí uskutočniť v rámci akademického roka
Uzávierka žiadostí je spravidla v máji
Bližšie informácie: www.crilcq.org/bourses/b_jean-cleo-godin.asp

Štipendiá na výskumné pobyty v kanadských laboratóriách v oblasti prírodných a technických vied
Zameranie: prírodné a technické vedy 
Poznámky: trvanie podpory je 12 až 36 mesiacov počas doktorandského štúdia
Uzávierka žiadostí je priebežne (podľa vybranej univerzity)
Bližšie informácie: http://www.nserc-crsng.gc.ca/Students-Etudiants/index_eng.asp

KAZACHSTAN
Memorandum medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Kazašskej republiky o spolupráci v oblasti vzdelávania
• 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: kazašský alebo anglický jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci on-line na www.saia.sk

LITVA
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva a vedy Litovskej republiky v oblasti vzdelávania
• 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Zameranie:  všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; litovský alebo iný dohodnutý jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci on-line na www.saia.sk 

• letný jazykový kurz 3 až 4 týždne
Zameranie: litovský jazyk
Podmienky: základy litovského jazyka vítané
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci on-line na www.saia.sk
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LOTYŠSKO
Štipendiá lotyšskej vlády administrované VIAA (Štátna agentúra pre vzdelávanie a rozvoj/Valsts izglītības attīstības aģentūra)  
na doktorandské štúdium
Zameranie: všetky vedné odbory, študijný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Poznámky: štipendium je poskytované na maximálne  
10 mesiacov v rámci riadneho doktoranského štúdia v Lotyšsku
Uzávierka žiadostí býva spravidla v máji
Bližšie informácie: www.viaa.gov.lv

MACEDÓNSKO
Program spolupráce medzi MŠVVaŠ SRinisterstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR a Ministerstvom školstva  
a vedy MR v oblasti vzdelávania a vedy na roky
• študijný/výskumný pobyt (3 – 10 mesiacov) 
Zameranie: všetky odbory
Podmienky: akceptačný list, odborný program, zoznam publikačnej činnosti
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 

MAĎARSKO
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva MR v oblasti školstva, vedy, športu a mládeže
• 1- až 10-mesačný doktorandský pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; vek do 35 rokov; maďarský jazyk alebo iný dohodnutý jazyk potvrdený v akceptačnom liste
Uchádzač sa musí zaregistrovať on-line na www.scholarship.hu
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 

• letné jazykové kurzy
Zameranie:  maďarský jazyk
Podmienky: základy maďarského jazyka
Uchádzač sa musí zaregistrovať on-line na www.scholarship.hu
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk
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Stredoeurópska univerzita v Budapešti (Central European University in Budapest)
• Štipendiá CEU na letné odborné školy SUN 
Podmienky: anglický jazyk
Poznámky: v ponuke sú rôzne kurzy
Uzávierka žiadostí je pre jednotlivé kurzy rôzna 
Bližšie informácie: www.ceu.hu/academics/exchange
• Štipendiá na štúdium – MA, PhD, LLM, SJD
Zameranie: spoločenské a humanitné vedy
Podmienky: znalosť anglického jazyka; ukončené vysokoškolské štúdium; splnenie špecifických podmienok pre jednotlivé programy
Uzávierka žiadostí je spravidla v januári 
Bližšie informácie: www.ceu.hu, www.saia.sk

MEXIKO
Štipendiá mexickej vlády
• ročný postgraduálny študijný alebo výskumný pobyt
• ročný špecializačný pobyt 
• ročný špecializačný pobyt v oblasti medicíny
Podmienky: akceptačný list; španielsky jazyk
Zoznam škôl, na ktorých je možné realizovať pobyt, je uvedený na http://amexcid.gob.mx
Uzávierka žiadostí býva spravidla v auguste on-line na www.saia.sk 

MOLDAVSKO
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva a mládeže Moldavskej republiky v oblasti vzdelávania
• 3- až 10-mesačný stážový a študijný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: moldavský alebo anglický jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla v januári on-line na www.saia.sk 
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NEMECKO
Štipendiá Nemeckej akademickej výmennej služby – DAAD
• krátkodobé výskumné pobyty pre doktorandov  
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
Poznámky: pobyt je v trvaní 1 – 6 mesiacov; v čase nástupu na pobyt sa nesmie uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie ako  
1 rok
Uzávierka žiadostí býva 15. novembra on-line na www.saia.sk
• dlhodobé výskumné pobyty pre doktorandov 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; nemecký a/alebo anglický jazyk
Poznámky: pobyt je v trvaní 7 – 10 mesiacov; v čase nástupu na pobyt sa nesmie uchádzač zdržiavať v Nemecku dlhšie ako 
1 rok 
Uzávierka žiadostí býva 15. novembra on-line na www.saia.sk
• Štipendium DAAD a Nemeckého centra pre letectvo a astronautiku (Deutsches Zentrum für Luft- und Raumfahrt, DLR)
Zameranie: aeronautika, vesmír, doprava a energia
Podmienky: výborná znalosť anglického jazyka, znalosť nemeckého jazyka je vítaná; vek do 32 rokov
Poznámky: krátkodobé a dlhodobé výskumné pobyty v ústavoch DLR; 36 mesiacov (PhD. štúdium)
Uzávierka žiadostí je v závislosti od typu pobytu a pozície. Aktuálne pozície a uzávierky: http://www.daad.de/deutschland/stipendium/
datenbank/de/15371-dlr-daad-research-fellowships-current-offers/)

Štipendium bavorskej vlády na doktorandské štúdium
Štipendiá BAYHOST (Bayerisches Hochschulzentrum für Mittel-, Ost- und Südosteuropa/Bavorské akademické centrum pre strednú, 
východnú a južnú Európu) 
Podmienky: vek do 30 rokov; ukončené vysokoškolské štúdium s vynikajúcim prospechom; výborné jazykové znalosti
Poznámky: absolvovanie štúdia na bavorskej vysokej škole; dĺžka trvania štipendia 1 rok s možnosťou predĺženia celkovo na tri roky
Uzávierka žiadostí je spravidla decembri
Bližšie informácie: www.bayhost.de
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KAAD – Katolícka akademická zahraničná služba 
Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: angažovanosť v cirkvi a spoločnosti (výnimočne sa môže uchádzať aj príslušník iného náboženstva); dobrá znalosť 
nemeckého jazyka; odborná kvalifikácia 
Poznámky: doktorandské štipendiá v trvaní max. 3 roky; 
Uzávierka žiadostí býva spravidla v máji a v septembri
Bližšie informácie: http://kaad.de/stipendien/osteuropaprogramm

Štipendiá Nadácie Hertie
Nadácia neposkytuje individuálne štipendiá, ale v spolupráci s ďalšími organizáciami umožňuje získať štipendiá v týchto programoch:

• Štipendiá pre doktorandov 
Zameranie: germanistika, politológia, právo, podnikové hospodárstvo (Betriebswirtschaftslehre) a národné hospodárstvo 
(Volkswirtschaftlehre)
Podmienky: dobrá až výborná znalosť nemčiny; vynikajúce odborné výsledky; zanietenie pre daný odbor
Štipendijné programy sú ponúkané v spolupráci s Otto-Friedrich-Universität Bamberg (www.uni-bamberg.de) a Technische 
Universität Chemnitz (www.tu-chemnitz.de); študijné pobyty na 12 mesiacov, výskumné pobyty na 12 mesiacov s možnosťou 
predĺženia na 18 mesiacov
Bližšie informácie: www.ghst.de
• Doktorandské štipendium v oblasti histórie na Berliner Kolleg für Vergleichende Geschichte Europas
Zameranie: história (najmä štyri nasledovné oblasti by mali byť zohľadnené: verejnosť a občianstvo, migrácia a transfer, štát  
a samospráva, identita v globálnej perspektíve); vítané sú hlavne projekty s medzinárodným pohľadom, ktoré spájajú 
západoeurópsku s východoeurópskou perspektívou
Podmienky: ukončené vysokoškolské vzdelanie v oblasti histórie; dobrá znalosť nemeckého jazyka a ešte aspoň jedného 
európskeho jazyka
Dĺžka trvania štipendia max. 30 mesiacov
Žiadosti sa podávajú priamo na škole
Bližšie informácie: www.ghst.de, http://web.fu-berlin.de/bkvge/
• Štipendium pre doktorandov v oblasti neurológie na Centre pre neurológiu Hertie-Inštitútu pre klinický výskum mozgu  
na Eberhard Karls Universität v Tübingene (Hertie-Institut für klinische Hirnforschung, HIH, http://www.hih-tuebingen.de/).
Zameranie: neurológia
Podmienky: vynikajúce výsledky vo svojom odbore;
Štipendiá sú udeľované na dobu 36 mesiacov
Bližšie informácie: http://www.ghst.de/unsere-arbeitsgebiete/hochschule/hertie-stipendien-am-hih/
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Štipendiá Nadácie Hannsa Seidela
Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: odborné a osobnostné kvality; vedomie občianskej zodpovednosti a aktívna spoločensko-politická angažovanosť; dobré 
znalosti nemeckého jazyka; vek do 32 rokov
Štipendium sa udeľuje na výskumnú prácu, prax alebo dokončenie doktorandského štúdia v trvaní 6 – 12 mesiacov
Výber štipendistov sa uskutočňuje v spolupráci s projektovým partnerom a partnerskou organizáciou v domácej krajine uchádzača
Bližšie informácie: www.hss.de/stipendium.html

Štipendiá Nadácie Hermanna Niermanna na univerzite vo Würzburgu  
Zameranie: germanistika
Doktorandské štúdium pre doktorandov germanistiky na slovenskej univerzite alebo pre záujemcov o získanie doktorandského titulu na 
univerzite vo Würzburgu (Julius-Maximilians-Universität Würzburg); štipendium sa udeľuje na jeden rok a je možné ho predĺžiť
Uzávierka žiadostí je spravidla v decembri
Bližšie informácie: http://www.studienboerse.germanistik.uni-wuerzburg.de/

Štipendium Gerdy Henkel
Zameranie: história
Výskum je možné uskutočniť v jednej z troch inštitúcií (Deutsches Literaturarchiv Marbach, Herzog August Bibliothek Wolfenbüttel, 
Klassik Stiftung Weimar); trvanie štipendia je 5 mesiacov; uprednostňujú sa výskumné projekty na interdisciplinárnej báze
Uzávierka prihlášok je spravidla vo februári na príslušnej inštitúcii
Bližšie informácie: www.dla-marbach.de, www.hab.de, www.klassik-stiftung.de 

Štipendiá a cestovné granty Boehringer Ingelheim Fonds
• Štipendium
Zameranie: biomedicína
Podmienky: vek do 27 rokov; osobnostné predpoklady, kvalitný výskumný projekt, vyhovujúce podmienky vo vybranej inštitúcii; 
nepracovať na téme dlhšie ako 6 mesiacov
Štipendium je poskytované na 2 roky s možnosťou predĺženia o ďalších 12 mesiacov
Žiadosti sa podávajú spravidla vo februári, júni a októbri
• Cestovný grant 
Podmienky: doktorand do 30 rokov
Poznámky: cestovný grant je udelený na krátkodobý pobyt do 3 mesiacov
Uzávierka žiadostí je priebežná, žiadosť je potrebné predložiť najneskôr 6 týždňov pred plánovanou cestou
Bližšie informácie: www.bifonds.de
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Štipendium Spoločnosti pre juhovýchodnú Európu
Zameranie: ekonomické, humanitné a spoločenské vedy so zameraním na problematiku juhovýchodnej Európy
Podmienky: vek do 40 rokov; znalosť nemeckého jazyka
Poznámky: štipendiá sú poskytované na obdobie 28 dní
Uzávierka podávania žiadostí je spravidla v decembri, apríli a v auguste
Bližšie informácie: www.suedosteuropa-gesellschaft.com

Štipendium Nadácie Zeit na výskum migračných procesov
Zameranie: spoločenské vedy
Dĺžka poberania štipendia je 1 až 3 roky
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári
Bližšie informácie: www.zeit-stiftung.de/home/index.php?id=45

Štipendiá Alfreda Toepfera 
Zameranie: humanitné a sociálne vedy, divadelné a výtvarné umenie, hudba, architektúra, poľnohospodárstvo, lesné hospodárstvo
Podmienky: vek do 30 rokov
Štipendium je udeľované na 1 rok
Uzávierka žiadostí je spravidla v novembri
Bližšie informácie: http://toepfer-fvs.de

NÓRSKO
Štipendijný program YGGDRASIL 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na univerzitách, v múzeách alebo v nezávislých vedeckých inštitúciách 
podľa vlastného výberu
Podmienky: pozývací list
Trvanie pobytu je od 1 do 10 mesiacov
Žiadosť podáva prijímajúca inštitúcia 
Bližšie informácie: http://www.forskningsradet.no/en/Funding/ISMOBIL/1233557743178
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POĽSKO
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministrom národného vzdelávania a športu Poľskej republiky
• 1- až 3-mesačný výskumný pobyt  
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; poľský jazyk alebo iný svetový jazyk uvedený v akceptačnom liste
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 
• letný kurz poľského jazyka
Zameranie: poľský jazyk
Podmienky: základná znalosť poľského jazyka
Prednosť majú slovakisti a polonisti; trvanie 3 až 4 týždne
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk

Štipendijný program poľského ministerstva kultúry a národného dedičstva Thesaurus Poloniae
Zameranie: vedecké bádanie v oblasti kultúry, histórie a multikultúrneho dedičstva Poľska a strednej Európy (štipendiá udeľuje 
Medzinárodné centrum kultúry v Krakove)
Dĺžka pobytu: 3 mesiace 
Uzávierka žiadostí spravidla v januári a máji (každoročne) 
Bližšie informácie: www.mck.krakow.pl

PORTUGALSKO
Štipendiá Inštitútu Camões 
• študijný alebo výskumný pobyt 
Zameranie: štúdium alebo výskum portugalského jazyka  
a kultúry
Podmienky: akceptačný list z portugalskej univerzity; znalosť portugalského jazyka; ďalšie podmienky v závislosti od programu
Uzávierka žiadostí býva spravidla v marci 
Bližšie informácie: www.instituto-camoes.pt
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RAKÚSKO
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
 štipendiá
• štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov)   
Zameranie: všetky vedné odbory; výskumný pobyt sa realizuje na niektorej zo štátnych univerzít, v Rakúskej akadémii vied  
a odborných vysokých školách (Fachhochschule) v rámci odborov financovaných prevažne zo Spolkového ministerstva pre vedu  
a výskum; môžu to byť aj archívy, knižnice, múzeá  
a výskumné pracoviská, ktorých zdroje, výskumné výsledky  
a infraštruktúra sú nevyhnutné pre realizáciu zámeru
Podmienky: akceptačný list
Uzávierka žiadostí je 15. marca a 15. októbra on-line na www.scholarships.at
• štipendiá na letné jazykové kurzy (1 mesiac)
Zameranie: nemecký jazyk; 
Uzávierka žiadostí je 15. marca on-line na www.scholarships.at
• štipendium na krátkodobé pobyty (maximálne 3 dni) 
Uzávierka žiadostí je priebežne on-line na www.scholarships.at

 projekty
Okrem individuálnych štipendií Akcia podporuje doktorandov aj v rámci projektov. Aktivity v rámci podporených projektov majú 
trvalo zlepšiť bilaterálnu spoluprácu vysokoškolských učiteľov a výskumníkov. Podporované sú hlavne nadväzovanie kontaktov a prvé 
realizovanie spoločných aktivít. 
• projekty na podporu spolupráce mladých výskumníkov (doktorandov a postdoktorandov)
Uzávierka žiadostí je 15. marca, 15. mája a 15. októbra na http://www.aktion.saia.sk

Štipendiá Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru
• Štipendium Ernsta Macha (na 1 až 4 mesiace)
Zameranie: všetky vedné odbory
Podmienky: vek do 35 rokov; byť študentom doktorandského štúdia mimo Rakúska; dobrá znalosť nemeckého alebo anglického jazyka 
Uzávierka prihlášok je spravidla 1. marca on-line na www.scholarships.at
Bližšie informácie: www.oead.at, www.grants.at
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Institut für Wissenschaften vom Menschen
• Visiting Fellowships (6 mesiacov)
• Junior Visiting Fellowships (6 alebo 10 mesiacov)
Zameranie: humanitné a spoločenské vedy
Podmienky: vek do 35 rokov
Bližšie informácie: www.iwm.at

RUMUNSKO
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom školstva, výskumu a mládeže Rumunska
• 3- až 10-mesačný vedecký alebo výskumný pobyt 
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: pozývací list; rumunský alebo iný jazyk uvedený v akceptačnom liste
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 
• letný kurz rumunského jazyka, kultúry a literatúry
Zameranie: rumunský jazyk, kultúra a literatúra 
Podmienky:  základy rumunského jazyka
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 

RUSKÁ FEDERÁCIA
Dohoda medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom vzdelávania Ruskej federácie o spolupráci v oblasti vzdelávania
• 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu, 
okrem umeleckej
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; ruský jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk
• 1-mesačný letný kurz ruského jazyka 
Zameranie: ruský jazyk
Podmienky: ruský jazyk; lekárske potvrdenie o spôsobilosti absolvovať kurz (v ruskom alebo anglickom jazyku)
Poznámky: kurz sa uskutoční v Štátnom inštitúte ruského jazyka A. S. Puškina v Moskve
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk
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SLOVINSKO
Program spolupráce v oblasti vzdelávania a kultúry medzi MŠVVŠ SR a MK SR a Ministerstvom školstva, vedy a športu 
Slovinskej republiky

• 3- až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; slovinský alebo iný dohodnutý jazyk; vekové obmedzenie: študijný pobyt do 26 rokov; výskumný pobyt do 
30 rokov
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 
• seminár slovinského jazyka, literatúry  a kultúry pre slavistov a slovakistov
Zameranie: slovinský jazyk a literatúra
Podmienky: slovinský jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 
• letná škola slovinského jazyka
Zameranie: slovinský jazyk
Podmienky: základy slovinského jazyka
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 

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)
• 1- až 9-mesačný študijný pobyt počas vysokoškolského štúdia alebo výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: srbský alebo iný dohodnutý jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk 
• letné semináre srbského jazyka, literatúry a kultúry
Zameranie: srbský jazyk, literatúra a kultúra
Podmienky: základy srbského jazyka
Poznámky: kurz prebieha v Belehrade
Uzávierka žiadostí je spravidla vo februári on-line na www.saia.sk
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ŠVAJČIARSKO
Štipendiá švajčiarskej vlády ESKAS – Federálna komisia pre štipendiá pre zahraničných študentov
• štipendium na výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný list; nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, príp. anglický jazyk; vek do 35 rokov
Poznámky: štipendium je možné využiť iba na študijné pobyty na švajčiarskych univerzitách a technických vysokých školách
Uzávierka žiadostí býva spravidla v novembri on-line na www.saia.sk
• štipendium na výskumný pobyt pre umelcov
Zameranie: umelecké zameranie
Podmienky: akceptačný list; nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk, príp. anglický jazyk; vek do 35 rokov 
Poznámky: štipendium je možné využiť iba na študijné pobyty na umeleckých školách a konzervatóriách
Uzávierka žiadostí býva spravidla v novembri on-line na www.saia.sk 

Sciex-NMSch – Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond
• výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii zapojenej do programu
Podmienky: Dĺžka pobytu je minimálne 6 a maximálne  
24 mesiacov, výborná znalosť anglického jazyka 
Žiadosť sa pripravuje v spolupráci medzi oprávnenou slovenskou a švajčiarskou organizáciou (vysokou školou, resp. SAV), žiadosť za 
všetky zúčastnené strany predkladá tútor štipendistu na švajčiarskej strane, žiadosť sa zasiela Rektorskej konferencii švajčiarskych 
univerzít (CRUS)
Uzávierka žiadostí je 1. apríla 
Bližšie informácie: www.sciex.sk

Štipendiá Európskeho centra pre časticovú fyziku (CERN)
• The Doctoral Student Programme in Engineering and Applied Science
Zameranie: prírodovedné, technické vedy, aplikované vedy  
s výnimkou experimentálnej a teoretickej časticovej fyziky
Podmienky: uchádzač je zapísaný na doktorandské štúdium, resp. plánuje doktorandské štúdium (nemusí byť určená výskumná téma)
Uzávierka žiadostí o štipendium býva spravidla v marci, v auguste a v septembri 
Bližšie informácie: www.cern.ch 
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TAIWAN
Vyšehradsko-taiwanské štipendium pre doktorandov 
Visegrad–Taiwan Scholarships sú určené doktorandom z krajín V4 (Česko, Maďarsko, Poľsko, Slovensko) na 10-mesačné študijné a 
výskumné pobyty (s možnosťou predĺženia na 20 mesiacov) na Taiwane so zameraním na nanotechnológie, elektrotechnický priemysel, 
biotechnológie, informačné technológie, turizmus, spoločenské a humanitné vedy.
Uzávierka žiadostí je spravidla v júni
Bližšie informácie: http://visegradfund.org/scholarships/taiwan/

Štipendiá Chiang Ching-kuovej nadácie (CCKF)
Cieľom Chiang Ching-kuo Foundation for International Scholarly Exchange je podpora výučby čínskeho jazyka a vedeckej spolupráce 
medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných krajín. Doktorandi akreditovaných európskych univerzít môžu získať štipendium na 
dokončenie dizertačnej práce v oblasti čínských štúdií (Ph.D. Dissertation Fellowship).
Uzávierka spravidla v januári  
Bližšie informácie: www.cckf.org.tw/e-europeDF.htm

TALIANSKO
Štipendiá talianskej vlády 
Zameranie: podpora kultúrnej spolupráce a rozširovanie poznania talianskeho jazyka, kultúry a vedy
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; taliansky alebo anglický jazyk
Poznámky: štipendiá sa udeľujú v dĺžke 3, 6, 9 alebo 12 mesiacov, alebo na krátke jazykové kurzy a kurzy talianskej kultúry v trvaní  
1 až 3 mesiace.
Uzávierka žiadostí býva spravidla v máji on-line na http://borseonline.esteri.it/borseonline/it/index.asp 
Bližšie informácie: Taliansky kultúrny inštitút v Bratislave www.iicbratislava.esteri.it 

TURECKO
Turecké štipendiá (Türkiye Burslari)
• Štipendium na letný kurz tureckého jazyka (Yunus Emre Turkish Language Scholarship) 
Uzávierka žiadostí spravidla v máji 
Bližšie informácie: www.turkiyeburslari.gov.tr/en/
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UKRAJINA
Program spolupráce medzi MŠVVŠ SR a Ministerstvom vzdelávania a vedy Ukrajiny v oblasti vzdelávania
• 1- až 10-mesačný výskumný pobyt
Zameranie: všetky vedné odbory, výskumný pobyt sa realizuje na verejnej vzdelávacej a výskumnej inštitúcii podľa vlastného výberu
Podmienky: akceptačný alebo pozývací list; ukrajinský alebo ruský jazyk
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci on-line na www.saia.sk 
• seminár ukrajinského jazyka
Zameranie: ukrajinský jazyk
Podmienky: základy ukrajinského jazyka
Poznámky: predpokladaný nástup v septembri; kurz trvá 21 dní
Uzávierka žiadostí je spravidla v marci on-line na www.saia.sk

USA
Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
• Fulbrightové štipendiá na postgraduálne štúdium 
Zameranie: všetky vedné odbory s výnimkou klinickej medicíny
Podmienky: ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni; výborné študijné výsledky; výborná znalosť anglického 
jazyka; slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v SR; nebyť absolventom americkej vysokej školy resp. nepôsobiť v USA dlhší čas 
(semester, rok atď.)
Štipendium je určené na 10-mesačné postgraduálne štúdium na univerzite alebo inštitúcii v USA 
Uzávierka žiadostí býva spravidla v júni 
Bližšie informácie: www.fulbright.sk

Symantec Research Labs Graduate Fellowships  
Zameranie: technické vedy
Poznámky: štipendium je udeľované na 1 rok, s možnosťou predĺženia na dva roky
Uzávierka žiadostí je spravidla v decembri
Bližšie informácie: www.symantec.com/about/careers/college/fellowship.jsp
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Výskumné umelecké granty na pobyt v J. Paul Getty Trust
Zameranie: umenie
Poznámky: trvanie pobytu je od septembra do júna
Uzávierka podávania žiadostí je spravidla v novembri
Bližšie informácie: www.getty.edu

VEĽKÁ BRITÁNIA
Štipendiá na The Warburg Institute
• Štipendiá na dlhodobý výskumný pobyt
Zameranie: história, kultúra
Podmienky: doktorand s minimálne jedným rokom výskumu na dizertačnej práci
Poznámky: trvanie 2 až 3 roky; pobyt sa realizuje na School of Advanced Study, The Warburg Institute v Londýne
Uzávierka žiadostí býva spravidla v decembri 
Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/long-term/
• Štipendiá na krátkodobý výskumný pobyt
Zameranie: história, kultúra
Podmienky: doktorand s minimálne jedným rokom výskumu na dizertačnej práci
Poznámky: trvanie 2, 3 alebo 4 mesiace; pobyt sa realizuje na School of Advanced Study, The Warburg Institute v Londýne
Uzávierka žiadostí býva spravidla v decembri 
Bližšie informácie: http://warburg.sas.ac.uk/fellowships/short-term/

Scottish Czech and Slovak Summer Scholarship Fund 
Zameranie: podľa ponuky letných škôl v Škótsku
Podmienky: dobré znalosti anglického jazyka
Poznámky: výhodou je záujem o škótsku kultúru v rámci štúdia
Uzávierka žiadostí je spravidla v apríli
Bližšie informácie: www.scsssfund.org.uk/awards.htm
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UZNÁVANIE ČASTI ŠTÚDIA A DOKLADOV O VZDELANÍ 

Ak plánujete štúdium v zahraničí, do prípravy zahrňte aj problematiku uznávania dokladov o vzdelaní, ktoré získate. Môže sa stať, že doklad budete 
potrebovať uznať či už na účely výkonu povolania, alebo pokračovania štúdia (uznanie na akademické účely). Zistite si vopred, aké podklady budete 
potrebovať, aby ste ich získali skôr, než sa vrátite na Slovensko. 
Čo sa týka uznávania výsledkov časti štúdia, teda po absolvovaní zahraničného študijného pobytu počas riadneho štúdia na Slovensku, tu si 
stanovuje každá vysoká škola vlastné postupy (spravidla v rámci študijného poriadku). Odporúčame kontaktovať študijné oddelenie ešte pred 
nástupom na pobyt a dohodnúť si podmienky uznania skúšok, zápočtov, resp. kreditov.
O uznaní vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí na akademické účely rozhoduje vysoká škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie v rovnakých 
alebo príbuzných študijných odboroch, ako je získané vzdelanie. Ak v Slovenskej republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne Ministerstvo 
školstva, vedy, výskumu a športu SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je súčasťou medzinárodnej siete UNESCO – ENIC  
a medzinárodnej siete Európskej únie – NARIC).  
Bližšie informácie o stredisku a jeho službách: www.minedu.sk (» Medzinárodná spolupráca » Uznávanie dokladov o vzdelaní zo zahraničia).
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní je automatické v prípade, ak je medzi Slovenskou republikou a štátom, z ktorého doklad pochádza, 
uzatvorená medzinárodná dohoda o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (takáto dohoda je podpísaná s Českou republikou, 
Chorvátskou republikou, Maďarskou republikou, Spolkovou republikou Nemecko, Poľskou republikou a Rumunskou republikou). Doklad 
o vysokoškolskom vzdelaní 3. stupňa (PhD.) získaný v členskom štáte Európskej únie, EHP (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko) alebo vo Švajčiarsku 
uzná ministerstvo školstva automaticky.
K žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vysoké školy spravidla vyžadujú:

- overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva, resp. overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch  
  a vykonaných skúškach s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- odborné odporúčacie stanovisko Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, k stupňu 
  vzdelania a k typu vzdelávacej inštitúcie v zahraničí, ktorá doklad o vzdelaní vydala.

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť osvedčená orgánom štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo 
notárstvom v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej republiky v tomto štáte.
Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie obsahu  
a rozsahu vzdelania nadobudnutého v zahraničí. Uznávanie dokladu o vzdelaní je spoplatnená služba.
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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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