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Milí čitatelia,
dostávate do rúk Mimoriadne číslo
Bulletinu SAIA 2005
ŠTIPENDIÁ 2006/2007.
Bulletin je určený všetkým, ktorí sa chcú
uchádzať o štipendiá.
V ponuke sú príležitosti najmä
pre vysokoškolákov, doktorandov,
vysokoškolských učiteľov a vedeckých
pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov,
absolventov vysokých škôl, učiteľov
stredných škôl
a pracovníkov štátnej správy.
V príručke nájdete informácie
o štipendiách, ktoré zhromaždili
pracovníci SAIA, n.o.
Slovenská akademická informačná
agentúra už vyše 15 rokov poskytuje
poradenstvo záujemcom o štúdium
v zahraničí a niekoľko rokov
administratívne zabezpečuje pre
Ministerstvo školstva SR program
štipendií, ktoré vyplývajú z bilaterálnych
dohôd o spolupráci v oblasti školstva,
vzdelávania, kultúry s takmer tridsiatkou
krajín.
Pravidelní čitatelia Bulletinu SAIA,
návštevníci Akademického informačného
centra v Bratislave alebo regionálnych
pracovísk v Banskej Bystrici, Košiciach,
Nitre, Prešove a Žiline či webstránky
www.saia.sk vedia, že okrem štipendií
ministerstva školstva existujú aj iné
štipendijné ponuky.
Našou snahou bolo spracovať informácie
o štipendiách čo najprehľadnejšie
a najzrozumiteľnejšie.
Preto sme ich rozdelili do dvoch skupín:
– štipendiá, na ktoré prijíma prihlášky
SAIA, n.o.
– štipendiá, na ktoré SAIA, n.o. prihlášky
neprijíma.

Uzávierky prihlášok, ktoré prijíma SAIA
• podľa štátov

• podľa dátumov
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ŠTIPENDIÁ 2006/2007

Ako začať?

Kedy sa začať zaujímať o štipendijný pobyt?
- minimálne rok pred plánovanou cestou, aby ste mali dosť času splniť všetky
podmienky štipendia (termín podania prihlášky, prílohy atď.).
Prečo tak skoro?
- každé štipendium má špeciﬁcké požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach
a v prihláške, bez splnenia len jednej podmienky môže vaša námaha vyjsť
nadarmo,
- aby energia a ﬁnančné prostriedky venované prihláške nevyšli nazmar a neprišli
ste neskoro; štipendiá sa veľakrát schvaľujú aj rok pred nástupom.
- uchádzačov je veľa a tak okrem študijných a vedeckých výsledkov rozhoduje
kvalita vyplnenej prihlášky, jej úplnosť, dodanie všetkých požadovaných dokladov
(akceptačný list, odporúčacie listy, doklady o jazykových znalostiach, študijné
a vedecké výsledky, motivačný list, štrukturovaný životopis, odporúčania
profesorov, zamestnávateľa a v niektorých prípadoch aj zdroje na doﬁnancovanie
pobytu atď.).
Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?
- prihláška musí byť doručená načas,
- akceptovaná je len kompletná prihláška (vyplňte všetky kolónky, nehodiace sa
vyčiarknite), s požadovaným počtom originálov a fotokópií materiálov,
- prihláška vás reprezentuje a veľakrát je jediným obrazom o vás,
- urobte si kópiu odovzdávaných materiálov.
Kde hľadať kontakty na univerzity, ústavy?
- v Akademických informačných centrách SAIA, kde sú k dispozícii katalógy
a databáza vysokých škôl z celého sveta s možnosťou vyhľadávania podľa odboru
- na internete (internetové stránky pozri str. 39 až 42).
ODPORÚČANIE UCHÁDZAČOM
Odporúčame všetkým uchádzačom o štipendiá, vyplývajúce z bilaterálnych dohôd,
na ktoré prijíma prihlášky SAIA, aby pred podaním alebo zaslaním prihlášky navštívili
niektoré z jej pracovísk v Bratislave, Banskej Bystrici, Košiciach, Nitre, Prešove
a Žiline a poradili sa, či ich žiadosť obsahuje všetky potrebné podkladové materiály, či
prihlášku majú správne vyplnenú.
Je vo vlastnom záujme uchádzača, aby jeho prihláška bola v poriadku po formálnej
stránke. Nekompletné materiály nebudú zaradené do výberového konania.

UCHÁDZATE SA O VIAC ŠTIPENDIÍ?
Môžete sa uchádzať o viac štipendií, vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd.
Pre dlhodobé pobyty (semestrálne, ročné) však platí, že jeden uchádzač môže
v jednom roku získať iba jedno štipendium ministerstva školstva.
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Mali by ste vedieť, čo je...

...ŽIVOTOPIS
- životopis by mala byť stručná, prehľadná prezentácia vášho doterajšieho vzdelania, prípadných pracovných

skúsenostiach, publikačnej činnosti, dosiahnutých úspechov a pod. (písaný štrukturovanou formou)
- v životopise píšte výlučne iba o sebe
- v životopise uveďte aj svoje záujmy, mimoškolské aktivity, dobrovoľnícku činnosť a pod., aby komisia
získala komplexnú predstavu o vašej osobnosti - uveďte všetky skutočnosti, ktoré považujete za dôležité pri
hodnotení, či ste vhodný kandidát na štipendium
- životopis vlastnoručne podpíšte

...MOTIVAČNÝ LIST? ESEJ?

- sú to vlastnými slovami stručne vyjadrené pohnútky, prečo chcete študovať, bádať na tej-ktorej univerzite,
vedeckom ústave, v čom sa odlišuje táto škola, ústav od vašej, čo nenachádzate u nás doma, čo získate
štipendijným alebo výskumným pobytom,
- motivačný list je vaše vyjadrenie, ktoré nezabudnite podpísať a uviesť dátum.

...ODBORNÝ PROGRAM?
- je zdôvodnenie výberu témy pre váš štipendijný pobyt, opis metodológie, časového horizontu realizácie

programu, popis vašej doterajšej prácu v tejto oblasti a využitie výsledkov pobytu pre vaše ďalšie štúdium
alebo vedeckú dráhu, aké možnosti vám vami zvolená univerzita ponúka po odbornej stránke.

...ODPORÚČANIE?

- hodnotenia napísané vysokoškolskými profesormi, vašimi učiteľmi, v ktorom opíšu vaše predpoklady pre
študijný pobyt, vyzdvihnú vaše osobnostné a študijné výsledky, schopnosti zúžitkovať poznatky z pobytu
v zahraničí pre štúdium, prácu,
- sú dôležitou pomôckou výberovej komisie pri posudzovaní prihlášky,
- nemajú byť formálne, a tak si ich vyžiadanie od učiteľov nenechávajte na poslednú chvíľu,
- kompletné odporúčania musia obsahovať kontaktnú adresu a pracovné postavenie vypracovateľa a musia
byť napísané na hlavičkovom papieri školy,

Pozor!

- doktorand by mal mať jeden z odporúčacích listov od domáceho školiteľa,
- študent v predposlednom roku štúdia, ktorý chce ísť do zahraničia kvôli diplomovej práci, by mal mať jeden
z odporúčacích listov od vedúceho diplomovej práce.

... AKCEPTAČNÝ LIST?

- akceptačný list je predbežný písomný súhlas univerzity, fakulty, katedry, ústavu o tom, že v prípade získania
štipendia súhlasia s vaším pobytom na ich univerzite (v žiadosti uveďte, o aký typ štipendia sa uchádzate;
napríklad o bilaterálne štipendium),
- akceptuje sa len originál akceptačného listu (t.j. poslaného poštou), faxovaný akceptačný list alebo list
poslaný mailom je potrebné k termínu výberového konania doložiť originálom,
- pri jazykových kurzoch sa akceptačný list nevyžaduje.
Ako žiadať o akceptačný list?
- písomne sa obráťte na fakultu, katedru, ústav a v niektorých prípadoch na zahraničné oddelenia fakúlt
(neexistuje žiadne pravidlo), predstavte seba (životopis, motivačný list) a svoje študijné výsledky, uveďte,
aký program by ste chceli u nich študovať a v akom období a dokedy vám akceptačný list majú zaslať.
Nezabudnite uviesť, že sa uchádzate o štipendium vyplývajúce z bilaterálnej medzivládnej dohody.
Čo by vám mali napísať do akceptačného listu?
- termín, v ktorom chcete štipendijný pobyt na vami zvolenej inštitúcii absolvovať,
- v prípade výskumného pobytu súhlas zahraničného profesora, vedeckého pracovníka s vaším odborným
programom,
- v prípade, že sa bude pobyt realizovať v inom jazyku, ako je jazyk cieľovej krajiny, súhlas s tým, že
komunikačným jazykom bude iný cudzí jazyk.

PRIHLÁŠKA SAIA NA ŠTIPENDIJNÝ POBYT
● Prihláška SAIA na štipendijný pobyt je prílohou, ktorú vypĺňa každý uchádzač o štipendium, na ktoré
prijíma prihlášky SAIA,
● na druhej strane tejto prihlášky sú pokyny a zoznam podkladových materiálov k žiadosti o štipendium,
● formulár je k dispozícii v SAIA, na www.saia.sk, je súčasťou tohto bulletinu,
● formulár sa každý rok aktualizuje, preto používajte aktuálny.
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Slovenská akademická informačná agentúra, Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava
tel.: 02/ 5441 1436, 5441 1426, fax: 02/ 5441 1429
www.saia.sk

PRIHLÁŠKA SAIA NA ŠTIPENDIJNÝ POBYT – 2006/2007
Priezvisko a meno:

tituly:

Dátum narodenia:

štátna príslušnosť:

Trvalé bydlisko:
PSČ:

tel.:

/

mobil:

fax:
/
Kontaktná adresa (ak je iná ako trvalé bydlisko):

e-mail:

Teraz študujem (resp. pracujem) na (názov univerzity a fakulty, resp. ústavu SAV):
Adresa:
tel.:

/

fax:

PSČ:
e-mail:

/

Študijný odbor:

ročník:

Povolanie:

� vysokoškolský študent
� vysokoškolský asistent

šk. rok:

� doktorand: � interný
� externý
� učiteľ VŠ, vedecký /výskumný pracovník

Predchádzajúca ukončená vysoká škola, fakulta:
Ukončený študijný odbor:

v roku:

Uchádzam sa o štipendium do štátu:..................................................................................
Typ štipendia � letný jazykový (odborný) kurz
� krátkodobý vedecký/výskumný pobyt
� študijný pobyt: � počas vysokoškolského štúdia
� postuniverzitný
� doktorandský

� iný typ

Štipendijný pobyt na zahraničnej univerzite (názov školy a fakulty):
Akceptačný list od:
Plánovaná dĺžka pobytu:

predpokladaný termín nástupu:

Jazykové znalosti (vymenovať jazyky, príp. uviesť typ certiﬁkátu):

Doterajšie štipendijné pobyty v zahraničí (štát, univerzita, dĺžka, v roku, typ štipendia):

Výsledky štúdia študenta (študijné priemery za jednotlivé ročníky na vysokej škole a celkový priemer):
1.
2.
3.
4.
5.
6.
Priemer:
Súhlasím s poskytnutím osobných údajov na spracovanie pre účely výberového konania na
štipendijný pobyt v školskom roku 2006/2007.
Dátum:

Podpis uchádzača:

POŽADOVANÉ MATERIÁLY K ŽIADOSTI O ŠTIPENDIJNÝ POBYT – 2006/2007
(neplatí pre DAAD, Akciu Rakúsko-Slovensko, MGIMO a USA - AFCR)

A. v slovenskom jazyku 1 sada
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Prihláška SAIA na štipendijný pobyt
podpísaný štrukturovaný životopis
motivácia
odborný program študijného alebo výskumného pobytu (nevyžaduje sa na jazykový kurz)
fotokópia odporúčacích listov (nevyžaduje sa preklad do slovenčiny)
fotokópia akceptačného listu (nevyžaduje sa preklad do slovenčiny)

B. v cudzom jazyku 1 sada originálov a 2 sady fotokópií,
na jazykový kurz sa predkladá len 1 sada originálov a 1 sada fotokópií
1. zahraničná prihláška pre danú krajinu + fotograﬁa (nalepiť na každú kópiu, ak nie je tlačivo zahraničnej

prihlášky, fotograﬁe prilepiť na životopisy)

2. podpísaný štrukturovaný životopis (životopis musí obsahovať aj kontaktnú adresu a doterajšie zahraničné

študijné pobyty)

3. motivácia (vlastnými slovami popísať, prečo sa hlásite na pobyt)
4. odborný program študijného/výskumného pobytu – uviesť aj názov zahraničnej univerzity, požadovanú
dĺžku pobytu a predpokladaný termín nástupu na pobyt (nevyžaduje sa na jazykový kurz)
5. dve odporúčania od vysokoškolských učiteľov (na jazykový kurz stačí jedno odporúčanie okrem Grécka,

Nórska a Talianska, kde sa vyžadujú 2 odporúčacie listy)

6. doklad o jazykovej znalosti (nepredkladajú ﬁlológovia)
7. výpis absolvovaných skúšok ukončených ročníkov potvrdený fakultou + úradný preklad (doktorand

po 2. ročníku predloží len zoznam publikácií + preklad)

8. fotokópia diplomu a vysvedčenia o štátnych záverečných skúškach overená notárom + úradný preklad

(predkladá absolvent VŠ, doktorand)

9. potvrdenie o prijatí na doktorandské štúdium
10. akceptačný list, resp. pozývací list zo zahraničnej univerzity (v prípade, že sa študijný alebo výskumný

pobyt bude realizovať v inom jazyku než je jazyk krajiny, na akceptačnom liste musí byť táto informácia
uvedená. V prípade jazykového kurzu sa akceptačný list nevyžaduje).

11. špeciálne prílohy naviac vymenované na zahraničnej prihláške
Zahraničná prihláška existuje pri štátoch:

Belgicko, Česká republika, Čína, Dánsko, Egypt, Fínsko, Grécko, India, Izrael, Japonsko, Maďarsko, Mexiko,
Nemecko, Nórsko, Rusko (letný kurz), Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Švajčiarsko, Turecko
Výnimky:
● preklady dokladov o vzdelaní (výpis absolvovaných skúšok potvrdený fakultou, diplom a vysvedčenie
o štátnej záverečnej skúške): Bielorusko, Bulharsko, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko, Rusko,
Slovinsko, Srbsko a Čierna Hora, Taliansko, Ukrajina - overené doklady nemusia byť preložené súdnym
prekladateľom.
Uchádzač si môže doklady o vzdelaní preložiť sám, preklad musí potvrdiť škola.
● vedeckí pracovníci (krátkodobé vedecké pobyty - CSc., PhD., Doc., Prof.) predkladajú 1x v slovenskom
jazyku: prihlášku SAIA na štipendijný pobyt, životopis, odborný program a odporúčanie od zamestnávateľa;
v cudzom jazyku (1 originál a 2 fotokópie originálu): zahraničnú prihlášku (ak existuje), životopis, odborný
program pobytu (uviesť požadovanú dĺžka pobytu a termín nástupu), pozývací list, zoznam publikácií (za
posledné tri roky) + iné prílohy explicitne vymenované na zahraničnej prihláške.
Za kompletnú sa prihláška považuje:
● ak obsahuje požadované prílohy uvedené v bodoch A a B, vrátane požadovaného počtu kópií
● ak sú vyplnené všetky kolónky (kolónku, ktorú nevypĺňate, prečiarknite)
DÔLEŽITÉ UPOZORNENIE
Ministerstvo školstva SR hradí cestovné náklady a vo vybraných krajinách štipendium, resp.
príplatok ku štipendiu iba štipendistom, ktorí v čase nástupu na pobyt pôsobia v rezorte školstva.

SAIA na základe rozhodnutia výberovej komisie postupuje podkladové
materiály odporúčaných kandidátov Ministerstvu školstva SR.
Ministerstvo nominuje odporúčaných kandidátov svojmu zahraničnému
partnerovi.
Deﬁnitívne rozhodnutie o pridelení alebo nepridelení štipendia zasiela
zahraničný partner Ministerstvu školstva SR, resp. priamo na adresu
štipendistu. Vybavovanie cestovných (vízových) náležitostí štipendistov
ministerstva školstva vysielaných na základe bilaterálnych dohôd je
v kompetencii Domu zahraničných stykov MŠ SR (www.dzsms.sk).
O rozhodnutí výberovej komisie sa môžete v SAIA informovať
niekoľko dní po jej zasadnutí. Výsledky výberového konania oznámi
SAIA uchádzačom písomne (neodporúčaným uchádzačom zašle ich
materiály späť), zverejní ich na webstránke www.saia.sk
a v Bulletine SAIA.

● ● ● ●

● ● ●

Bielorusko

●

●

●

Bulharsko

●

●

●

Česko

●

●

●

Čína

●

●

●

Dánsko

●

●

●

Egypt

●

●

●

●

●

●

● ●

●

●

●

●

Fínsko
Grécko
Chorvátsko
India

● ● ● ●

Island

●

Izrael

●

● ●

●

● ●

Japonsko
Luxembursko

●

●

●

Štipendiá vyplývajúce z bilaterálnych dohôd sú zoradené podľa
krajín v abecednom poradí. Pri každej krajine je uvedený termín
uzávierky. Pri viacerých štipendiách upozorňujeme, že ide
o predpokladané štipendiá. Je to vtedy, ak sa platnosť bilaterálnej
dohody skončila a nová ešte nebola podpísaná. Štipendiá, ako aj
podmienky ich získania sa nemusia, ale môžu zmeniť. Preto
v stĺpci Prijímajúca strana hradí uvádzame, v ktorých rokoch dohoda
platila. O zmenách budeme priebežne informovať na webstránke
www.saia.sk a v mesačníku Bulletin SAIA.

Maďarsko

●

● ●

●

Mexiko

● ● ● ●

●

Nemecko

● ● ● ●

●

Nórsko

●

●

●

Poľsko

●

● ●

●

Rakúsko

●

●

●

Rumunsko

●

●

●

● ● ● ● ●

●

Rusko

Dĺžku a typ štipendia (študijný pobyt, výskumný pobyt, vedecký
pobyt, letný jazykový kurz, prednáškový pobyt a pod.)

Slovinsko

●

● ●

●

Srbsko a Čierna Hora

●

●

●

Cieľovú skupinu, ktorej je štipendium určené (študent VŠ,
absolvent VŠ, doktorand, pedagogický pracovník a iné)

Švajčiarsko

● ● ● ●

Podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať v čase podania prihlášky
(veková hranica, počet ukončených semestrov, jazykové znalosti,
akceptačný list a pod.)

Taliansko

●

●

Turecko

●

● ●

Ukrajina

●

●

Poznámky - špeciﬁcké podmienky pre štipendium.

USA

Čo hradí, resp. poskytuje slovenské ministerstvo školstva
a partnerská krajina na základe bilaterálnej dohody. Pri
predpokladaných štipendiách uvádzame, čo hradili, resp.
poskytovali počas platnosti dohody.

ŠTIPENDIÁ 2006/2007

iné

Belgicko

AKO ČÍTAŤ TABUĽKY?

V tabuľkách uvádzame:

učiteľ SŠ

pedagogický a/alebo vedecký pracovník

doktorand

● dobre vypracovaný odborný program pobytu a motivácia pre študijný alebo
výskumný pobyt,
● akceptačný list,
● hodnotenie odborných a osobnostných predpokladov uchádzača
v odporúčaniach,
● študijné, resp. vedecké výsledky,
● jazykové znalosti.

absolvent

● kvalita predloženej žiadosti o štipendium,

študent posledného ročníka

Pri výbere rozhodujú:

Cieľové
skupiny
štipendií,
vyplývajúcich
z bilaterálnych
dohôd,
na ktoré
prijíma
prihlášky
SAIA

študent VŠ

Úlohou SAIA je skontrolovať žiadosti uchádzačov o štipendium,
či spĺňajú stanovené podmienky a či sú podkladové materiály
skompletizované tak, ako to stanovuje zahraničná prihláška, resp. ako
je uvedené v Prihláške SAIA, ak zahraničná prihláška neexistuje.
SAIA pripravuje podkladové materiály uchádzačov pre prácu výberovej
komisie, nerozhoduje však o výbere uchádzačov, to je úloha komisie.
Výberové komisie zasadajú spravidla do mesiaca po uzávierke
prihlášok. Tvoria ich zástupcovia Ministerstva školstva SR
a zastupiteľského úradu danej krajiny, vysokoškolskí učitelia
a vedeckí pracovníci.

maturant a absolvent SŠ

ÚLOHA SAIA PRI VÝBEROVOM KONANÍ

●

●
●

●

●

● ●

Chcete vedieť, koľko záujemcov sa uchádzalo
o štipendiá na školský rok 2005/2006 a koľkí boli
úspešní?
Pozrite si tabuľku na strane 43
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● doktorand
● mladý pedagogický alebo
vedecký pracovník

● pedagogický pracovník
● vedecký pracovník

● 1 až 4-mesačný
výskumný pobyt

● účasť na konferenciách,
kongresoch a kolokviách
(1 až 2 týždne)

● pozývací list
● anglický, holandský,
francúzsky alebo nemecký
jazyk

● akceptačný list
● anglický, holandský,
francúzsky alebo nemecký
jazyk
● vek do 35 rokov

● akceptačný list
● anglický, holandský,
francúzsky alebo nemecký
jazyk
● vek do 35 rokov

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● v štipendiu nie je zahrnuté
školné
● v čase nástupu ukončená
VŠ

POZNÁMKY

● 1-10 mesačný pobyt
určený na prehĺbenie
špecializácie alebo
výskum

TYP ŠTIPENDIA

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● študent posledného ročníka ● akceptačný list
VŠ
● francúzsky jazyk
● doktorand
● pedagogický alebo vedecký
pracovník VŠ

CIEĽOVÁ SKUPINA

a vedecká spolupráca, jazyk
a literatúra, knihy a verejné
knižnice, médiá, umelecké
vzdelávanie, vzdelávanie
vedúcich pracovníkov kultúrnych
a vzdelávacích inštitúcií,
ekonomické a administratívne
vedy, súčasná história, verejné
právo, ľudské práva, európske
inštitúcie

● v štipendiu nie je zahrnuté
školné;
● priority: pedagogická

POZNÁMKY

BELGICKO - Francúzske spoločenstvo, predpokladané štipendiá

● študent posledného ročníka
VŠ
● doktorand

CIEĽOVÁ SKUPINA

● 10-mesačný pobyt
určený na prehĺbenie
špecializácie

TYP ŠTIPENDIA

BELGICKO - Flámske spoločenstvo, predpokladané štipendiá

● ubytovanie a raňajky
● vreckové
● zdravotné poistenie

● 690 eur/mes.
● jednorazový príspevok na
výdavky spojené s pobytom
● zdravotné poistenie

● 720 eur/mes.
● zápisné (každoročne
stanovené v určitej
maximálnej výške)
● príspevok na tlač
doktorandskej práce alebo
diplomovej práce
● zdravotné poistenie

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie

● cestovné náklady do miesta ● 717 eur/mes.
● jednorazový príspevok
pobytu a späť
124 eur pri pobyte od
6 mesiacov,
● zápisné na kurzy, náklady
na didaktické pomôcky
a dopravu (25 eur/mes.
pri pobyte 1-8 mesiacov;
jednorazový príspevok
248 eur pri pobyte od
9 mesiacov),
● zdravotné poistenie

MŠ SR HRADÍ

uzávierka: 15. február 2006

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

MŠ SR HRADÍ

uzávierka: 15. február 2006

na školský rok 2006/2007 a letné jazykové kurzy v roku 2006

PREHĽAD ŠTIPENDIÍ, NA KTORÉ PRIJÍMA PRIHLÁŠKY SAIA, n.o.

9

● diplomat, vedúci pracovník
štátnej správy - prioritne MŠ
SR

● študent posledného ročníka
● absolvent

● letná škola
francúzskeho jazyka
v oblasti medzinárodných
vzťahov (Univerzita
v Mons), 3 týždne

● 10-mesačné
postgraduálne štúdium
College of Europe
(Belgicko/Poľsko)

● študent VŠ

● doktorand
● vedecký a pedagogický
pracovník VŠ

● študent VŠ
● doktorand
● vedecko-pedagogický
pracovník VŠ

● 1 až 10-mesačný
výskumný pobyt

● kurz bieloruského
jazyka

CIEĽOVÁ SKUPINA

● 1 až 2-semestrálny
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

TYP ŠTIPENDIA

predpokladané štipendiá

● študent francúzskeho
jazyka VŠ

● letný kurz francúzskeho
jazyka a literatúry
(Slobodná univerzita
v Bruseli),
3 týždne

BIELORUSKO,

● učiteľ francúzskeho jazyka
● budúci učiteľ
francúzskeho jazyka

● letný kurz francúzštiny
ako cudzieho jazyka
(Univerzita v Liege),
3 týždne

● ukončené minimálne
2 semestre
● základy bieloruského jazyka

● akceptačný alebo pozývací
list
● bieloruský alebo ruský
jazyk, príp. iný dohodnutý
jazyk

● akceptačný list vítaný
● ukončené minimálne
4 semestre
● bieloruský alebo ruský
jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● vek do 30 rokov
● štúdium v oblasti
európskych štúdií
● anglický a francúzsky jazyk

● francúzsky jazyk

● ukončené minimálne
2 semestre

ubytovanie
zápisné
zdravotné poistenie
diéty 17,35 eur/deň

ubytovanie
zápisné
zdravotné poistenie
diéty 17,35 eur/deň

● cestovné náklady do miesta ● ubytovanie
pobytu a späť (len pracovníci ● zápisné
rezortu školstva)
● zdravotné poistenie
● diéty 17,35 eur/deň

● cestovné náklady do miesta ●
pobytu a späť
●
●
●

● cestovné náklady do miesta ●
pobytu a späť
●
●
●

POZNÁMKY

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
/ POSKYTUJE podľa dohody
1996-1998 (predlžená)

● cestovné náklady do miesta ● bezplatné vzdelávanie
pobytu a späť
● štipendium
● príplatok k štipendiu
● ubytovanie za podmienok
platných pre bieloruských
150 - 166 USD/mes.
študentov
● zdravotnú starostlivosť

● cestovné náklady do miesta ● bezplatné vzdelávanie
pobytu a späť
● štipendium
● príplatok k štipendiu
● ubytovanie za podmienok
153 - 166 USD/mes.
platných pre bieloruských
študentov
● zdravotnú starostlivosť

● cestovné náklady do miesta ● bezplatné vzdelávanie
pobytu a späť
● štipendium
● príplatok k štipendiu
● ubytovanie za podmienok
150 USD/mes.
platných pre bieloruských
študentov
● zdravotnú starostlivosť

MŠ SR HRADÍ

uzávierka prihlášok: 15. február 2006

● uzávierka prihlášok 31. januára: originál prijíma SAIA, kópia sa posiela do Belgicka
www.coleurop.be
● prijatie na College of Europe nie je automaticky spojené s udelením štipendia
Bližšie informácie www.saia.sk

● informácie o kurze:
www.umh.ac.be/36.htm

● výpisu skúšok si uchádzač
môže preložiť sám
● informácie o kurze:
www.ulb.ac.be/philo/
coursvac

● program pobytu: didaktika
francúzskeho jazyka
● výpisu skúšok si uchádzač
môže preložiť sám
● informácie o kurze:
www.ulg.ac.be/islvfr/
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● študent VŠ
● doktorand
● vedecko-pedagogický
pracovník VŠ

● letný kurz bulharského
jazyka

● študent VŠ
● doktorand
● pedagogický pracovník

● letná škola slovanských
štúdií
(1 mesiac)

napríklad v roku 2005:
http://ubs.ff.cuni.cz
http://lsss.upol.cz

● študent VŠ
● doktorand

● semestrálny študijný
pobyt

TYP ŠTIPENDIA

CIEĽOVÁ SKUPINA

● doktorand
● vedecko-pedagogický
pracovník VŠ

● 1 až 10-mesačný
výskumný pobyt

ČESKÁ REPUBLIKA

● študent VŠ

CIEĽOVÁ SKUPINA

● 5 až 10-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

TYP ŠTIPENDIA

BULHARSKO

● ukončené minimálne
4 semestre

● akceptačný list
● ukončené minimálne
4 semestre

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

MŠ SR HRADÍ

POZNÁMKY

● nevyžadujú sa preklady
dokladov o vzdelaní,
● česká prihláška sa vypĺňa
po slovensky

● štipendium - bude
upresnené

● štipendium - bude
upresnené

● štipendium - bude
upresnené

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2003-2006

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
/POSKYTUJE podľa dohody
2002-2006

● cestovné náklady do miesta ● zdravotnú starostlivosť
pobytu a späť
● poplatky spojené
s výučbou a exkurziami
● náklady na ubytovanie
a stravovanie
● vreckové

● cestovné náklady do miesta ● bezplatné štúdium
pobytu a späť
● štipendium 5 500 CZK
študent; 6 000 CZK
doktorand
● ubytovanie a stravovanie
na internáte za úhradu

MŠ SR HRADÍ

www.dzs.cz

uzávierka: 15. február 2006

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu 120 USD/mes.

● cestovné náklady do miesta pobytu
a späť
● príplatok k štipendiu 100 USD/mes.

● nevyžadujú sa preklady
dokladov o vzdelaní,
● česká prihláška sa vypĺňa
po slovensky

● ukončené minimálne 2 semestre
● základy bulharského jazyka

● akceptačný alebo pozývací list
● bulharský jazyk alebo iný svetový jazyk

● akceptačný list vítaný
● ukončené minimálne 4 semestre
● bulharský jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

uzávierka: 15. február 2006
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● učiteľ čínskeho jazyka

● letný jazykový kurz
čínskeho jazyka

● študent VŠ
● doktorand

● letný kurz dánskeho
jazyka a kultúry
(3 týždne)

napríklad v roku 2005:
www.ipc.dk
www.askov-hojskole.dk

● študent VŠ okrem
posledného ročníka
● doktorand
● mladý vedecký pracovník

CIEĽOVÁ SKUPINA

● 3 až 10-mesačný
študijný alebo výskumný
pobyt

TYP ŠTIPENDIA

predpokladané štipendiá

● vedecký pracovník
● pedagogický pracovník

● 1 až 10-mesačný
vedecký stážový pobyt

DÁNSKO,

● študent VŠ
● doktorand

● ročný študijný pobyt

CIEĽOVÁ SKUPINA

predpokladané štipendiá

TYP ŠTIPENDIA

ČÍNA,

● základy dánčiny a anglický jazyk
● ukončené minimálne 2 semestre

● akceptačný list,
● dánsky jazyk, v prípade pobytu na báze anglického jazyka
sa vyžaduje súhlas prijímajúcej strany
● ukončených minimálne 6 semestrov

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● pozývací list
● čínsky jazyk alebo iný dohodnutý jazyk

● študenti sinológie nemusia predkladať akceptačný list
● študenti iných odborov než sinológie: akceptačný list,
ukončené minimálne 4 semestre, čínsky jazyk;
● doktorandi zo všetkých odborov: akceptačný list, čínsky
jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2001 - 2004

● štipendista neplatí školné,
poplatky za ubytovanie a za
základné študijné materiály
● štipendium
● zdravotné zabezpečenie

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2002-2003

● cestovné náklady do miesta ● stravu, ubytovanie, školné
pobytu a späť
a vreckové

● cestovné náklady do miesta ● štipendium 5 000 DKK/
pobytu a späť
mesiac,
● zdravotnú starostlivosť pri
pobyte nad 3 mesiace

MŠ SR HRADÍ

www.ciriusonline.dk

uzávierka: 17. január 2006

● cestovné náklady do miesta ● štipendium v zmysle
pobytu a späť
vnútroštátnych predpisov

cestovné náklady do miesta
pobytu a späť

● cestovné náklady do miesta ● štipendista neplatí školné,
pobytu a späť
poplatky za ubytovanie a za
základné študijné materiály
● štipendium
● zdravotné zabezpečenie

MŠ SR HRADÍ

www.csc.edu.cn

uzávierka: 2. február 2006

● študent
● doktorand
● pedagogický pracovník VŠ

● kurz arabského jazyka
(Arabské vzdelávacie
centrum, min. 1 mesiac)

● 3 až 9-mesačný
študijný, výskumný alebo
prednáškový pobyt

TYP ŠTIPENDIA

● doktorand
● mladý pedagogickovedecký pracovník

CIEĽOVÁ SKUPINA

● pedagogický pracovník VŠ
● vedecký pracovník

● 2 až 6-mesačný
dlhodobý vedecký pobyt

FÍNSKO

● pedagogický pracovník VŠ
● vedecký pracovník

● krátkodobý vedecký
pobyt (max. 10 dní)

● uskutočňuje sa počas
akademického roka

● je možné sa uchádzať
priebežne – 5 mesiacov pred
začatím pobytu

POZNÁMKY

● akceptačný list
● fínsky, švédsky alebo anglický jazyk
● nezdržiavať sa vo Fínsku dlhšie ako rok pred nástupom na
štipendijný pobyt
● úplné vysokoškolské vzdelanie
● vek do 35 rokov

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● ukončené minimálne
2 semestre
● základy arabského jazyka

● pozývací list
● arabský alebo iný
dohodnutý jazyk

● pozývací list
● arabský alebo iný
dohodnutý jazyk

● akceptačný list
● arabský alebo iný
dohodnutý jazyk

● doktorand

● 3 až 5-mesačný
výskumný pobyt

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● ukončené minimálne
4 semestre (u študentov
arabčiny je možná výnimka)
● arabský alebo anglický
jazyk

CIEĽOVÁ SKUPINA

● 3 až 5-mesačný študijný ● študent VŠ
pobyt

TYP ŠTIPENDIA

EGYPT
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● bezplatné štúdium
● úhrada stravy a ubytovania
v študentských domovoch
● cestovné v rámci exkurzií

● zabezpečenie ubytovania
a stravy za úhradu
● štipendium 600 L.E.
(3 200 Sk)

● cestovné v rámci krajiny
● 70 L.E. (370 Sk)/deň
● náklady na ubytovanie
vrátane raňajok

● bezplatné štúdium
● zabezpečenie ubytovania
a stravy za úhradu
● štipendium 600 L.E.
(3 200 Sk)

● bezplatné štúdium
● zabezpečenie ubytovania
a stravy za úhradu
● štipendium 500 L.E.
(2 600 Sk)

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2003-2006

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

MŠ SR HRADÍ

● štipendium 725 eur/mesiac
● príplatok po príchode na
semester - 100 eur; celý
akademický rok 200 eur

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie

http://finland.cimo.fi/

uzávierka: 20. december 2005

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu
120 USD/mes.

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť
● príplatok k štipendiu
60 USD/mes.

MŠ SR HRADÍ

uzávierka: 23. február 2006

● absolvent VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník

● študent VŠ
● doktorand
● vedecký pracovník

● letný kurz modernej
gréčtiny

CIEĽOVÁ SKUPINA

● 5 až 10-mesačný
postgraduálny alebo
výskumný pobyt

TYP ŠTIPENDIA

GRÉCKO

● anglický jazyk

● študent VŠ
● absolvent bc

● študent posledného ročníka
VŠ
● absolvent VŠ

● celé magisterské
štúdium

● celé doktorandské
štúdium

● anglický jazyk

● anglický jazyk

CIEĽOVÁ SKUPINA

● celé bakalárske štúdium ● študent posledného ročníka
SŠ
● absolvent SŠ

TYP ŠTIPENDIA

INDIA, predpokladané štipendiá
PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● základy chorvátskeho jazyka
● ukončené minimále
2 semestre

● študent VŠ
● doktorand
● vedecko-pedagogický
pracovník

● letný kurz chorvátskeho
jazyka

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● akceptačný list vítaný
● chorvátsky jazyk (študenti)
● ukončené minimálne
4 semestre

CIEĽOVÁ SKUPINA

● ukončené minimálne
2 semestre
● základy gréckeho jazyka

● akceptačný list
● grécky jazyk
● výskumné pobyty: grécky,
anglický alebo francúzsky
jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● 1 až 3-mesačný študijný ● študent VŠ
alebo výskumný pobyt
● doktorand

TYP ŠTIPENDIA

CHORVÁTSKO, predpokladané štipendiá
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● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady hradí
štipendista
● začiatok akademického roka je
1. augusta
● zoznam univerzít je súčasťou
prihlášky
● súčasťou výberu je pohovor
na indickom veľvyslanectve

uzávierka: 3. február 2006

● štipendium 2 500 - 4 000 Rs./mes. podľa stupňa a typu
štúdia (cca. 1 750 – 2 800 Sk/mes.)
● jednorazový príspevok na neočakávané výdavky
3 000 - 12 500 Rs./rok (cca. 2 100 - 8 700 Sk)
● ubytovanie
● školné poplatky
● príspevok na záverečnú prácu
● zdravotné náklady
● exkurzie

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie

uzávierka: 12. január 2006

● bezplatné štúdium
● ubytovanie
● stravu
● vreckové, vnútroštátnu dopravu

● štipendium
● bezplatné štúdium

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ/POSKYTNE
podľa dohody 2000-2004

● poplatok za kurz
● ubytovanie
● stravu
● kultúrny program

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

POZNÁMKY

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2004-2006

● 440 eur/mes.
● jednorazový príspevok 59 eur pre pobyt v Aténach;
88 eur pre pobyt mimo Atén
● paušál 88 eur na cestovné v rámci krajiny
● odpustenie školného
● nevyhnutnú zdravotnú starostlivosť

MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

MŠ SR HRADÍ

www.ypepth.gr

uzávierka: 16. február 2006
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● študent VŠ
● absolvent VŠ
● doktorand
● postdoktorand

● letný výcvikový kurz
modernej hebrejčiny

CIEĽOVÁ SKUPINA

● študent posledného ročníka
VŠ
● absolvent VŠ

TYP ŠTIPENDIA

● 1,5 až 2-ročný študijný
pobyt (Research Student,
Master, PhD.)

JAPONSKO

● absolvent bakalárskeho
štúdia
● absolvent magisterského
štúdia
● doktorand
● postdoktorand

CIEĽOVÁ SKUPINA

● max. 8-mesačný
študijný alebo výskumný
pobyt

TYP ŠTIPENDIA

predpokladané štipendiá

● študent jazykov na VŠ

● 1-ročné štúdium
islandského jazyka,
literatúry a histórie

IZRAEL,

CIEĽOVÁ SKUPINA

TYP ŠTIPENDIA

ISLAND, predpokladané štipendiá

POZNÁMKY

● japonský alebo anglický jazyk
● ochota učiť sa japončinu (výučba prebieha
v japončine)
● vek do 35 rokov k 1. 4. 2007
● dobrý zdravotný stav
● akceptačný list stačí predložiť po osobnom
pohovore, t.j. v júli - auguste 2006

MŠ SR HRADÍ

www.sk.emb-japan.go.jp

uzávierka: 4. máj 2006

● poplatok za kurz
● štipendium
● zdravotné poistenie

● študijný pobyt: buď
mesačný príspevok alebo
školné a zdravotné poistenie
● výskumný pobyt:
štipendium pokrýva všetky
náklady

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2001-2004

www.mfa.gov.il

● letenka turistickej triedy
● 175 000 jenov/mes. (54 900 Sk)
● 25 000 jenov (7 840 Sk) pri príchode
● školné
● ubytovanie
● časť nákladov na zdravotnú starostlivosť

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie 2005

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

POZNÁMKY

● štipendium 69 000 IKR
(cca. 31 700 Sk)/mes.
● registračný poplatok

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie 2005/2006

uzávierka: 20. október 2005

● je možné žiadať
o predĺženie štipendia

POZNÁMKY

● začiatok štipendijného
pobytu: apríl 2007 alebo
október 2007
● prvých šesť mesiacov kurz
japonského jazyka
● súčasťou výberu je osobný
pohovor a test na Japonskom
veľvyslanectve

● výber prebieha formou
osobného pohovoru

● výber prebieha formou
osobného pohovoru
● výskumní študenti
neplatia školné, ale nemôžu
sa zúčastňovať prednášok

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● ukončené min. 2 semestre
● základy hebrejčiny alebo
ivritu a anglický jazyk
● vek do 35 rokov

● akceptačný list
● min. bakalársky titul
● anglický jazyk alebo
hebrejčina
● vek do 35 rokov
● ďalšie podmienky
stanovené univerzitou

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● anglický jazyk (znalosť islandského jazyka nie je potrebná)
● uprednostnení sú študenti vo veku do 35 rokov

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

www.menntamalaraduneyti.is

uzávierka: 2. február 2006
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● doktorand

● študent nižšieho ročníka
VŠ

● študent nižšieho ročníka
VŠ

● študent VŠ
● doktorand

● študent VŠ
● doktorand

● odborník v oblasti
pedagogiky

● 4 až 5-ročné štúdium na
Fakulte prírodných vied,
techniky
a spojov Université du
Luxembourg
www.cu.lu

● 2 až 3-ročný cyklus
kurzov v oblasti riadenia
a informatiky
na Université du
Luxembourg
www.cu.lu

● zdokonaľovací hudobný
kurz

● 5 alebo 10-mesačný
kurz na Centre de
Langues
www.cll.lu

● 7-dňový pobyt

CIEĽOVÁ SKUPINA

● mesačný študijný pobyt

TYP ŠTIPENDIA

LUXEMBURSKO

● pozývací list

● akceptačný list
● ukončené minimálne
4 semestre
● spĺňať podmienky
prijímajúcej inštitúcie

● interpret
● ukončené minimálne
2 semestre

● spĺňať podmienky
prijímajúceho inštitútu
● jazyková znalosť podľa
požiadaviek inštitútu
(francúzsky, nemecký,
anglický jazyk)

● spĺňať podmienky prijímajúceho inštitútu
● jazyková znalosť podľa
požiadaviek inštitútu
(francúzsky, nemecký,
anglický jazyk)

● akceptačný list
● francúzsky jazyk (iný cudzí
jazyk potvrdí prijímajúca
strana v akceptačnom liste)

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady
do miesta pobytu a späť

MŠ SR HRADÍ

● umelecká výchova, umelecká ● cestovné náklady
pedagogika a riadenie umenia, do miesta pobytu a späť
odborné vzdelávanie, základné
a ďalšie vzdelávania, systém
pedagogických
a vedeckých informácií, úloha
pedagogických knižníc, výučba
cudzích jazykov, legislatíva
v oblasti vzdelávania, vedy,
mládeže a športu, vzdelávanie
dospelých

● je vítané, ak je záujemca
informovaný o možnostiach
hudobných kurzov
v Luxembursku

POZNÁMKY

● ubytovanie
● stravné vo výške 50 eur/
deň
● poistenie

● náklady na ubytovanie
● štipendium 800 eur/mes.
● zápisné a školné
● poistenie

● zápisné
● ubytovanie, stravné
● vreckové 50 eur/týždeň
● poistenie

● náklady na ubytovanie
● štipendium 800 eur/mes.
● zápisné a školné
● poistenie

● náklady na ubytovanie
● štipendium 800 eur/mes.
● zápisné a školné
● poistenie

● ubytovanie hotelového typu
● stravné 50 eur/deň
(pri pobyte do 30 dní)

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2005-2007

uzávierka: 15. marec 2006
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predpokladané štipendiá

CIEĽOVÁ SKUPINA

TYP ŠTIPENDIA

● letné kurzy
(2 – 4 týždne)
Debrecín, Budapešť, Szeged

● 5 až 20-dňový
krátkodobý pobyt

● študent
● doktorand
● učiteľ VŠ

● vysokoškolský učiteľ
a výskumný pracovník

● absolvent bakalárskeho
štúdia-umelec
● doktorand interný

● 1 až 10-mesačný
postgraduálny pobyt
(v rámci doktorandského
štúdia alebo II. stupňa
umeleckých odborov)

● 1 až 3-mesačný
výskumný pobyt

● študent VŠ v dennom štúdiu
okrem posledného ročníka

● 5 až 10-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

ŠTIPENDIÁ MAĎARSKEJ ŠTIPENDIJNEJ RADY

MAĎARSKO,

● študent ukončené
minimálne 2 semestre

● akceptačný list
● maďarský jazyk
● vek maximálne do 35
rokov

● akceptačný list
● vek maximálne 25 rokov

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2001-2004

● ubytovanie
● mesačné štipendium
● cestovné náklady do miesta 30 000 Ft/mes.
pobytu a späť
(u PhD, DrSc 45 000 Ft/mes.)
● 10 000 Ft na mestskú
dopravu

● cestovné náklady do miesta ● ubytovanie na internáte za
pobytu a späť
úhradu
● štipendium 9 000 Sk/mes.

● cestovné náklady do miesta ● 7 000 Ft/mes. na
pobytu a späť
ubytovanie
● štipendium 6 000 Sk/mes.
● zdravotnú starostlivosť

MŠ SR HRADÍ

● vyžaduje sa minimálne
● cestovné náklady do miesta ● účastnícky poplatok
základná znalosť maďarského pobytu a späť
(náklady na štúdium,
jazyka
exkurzie a ubytovanie)
● stravovanie
● vreckové 1 USD/deň

● pozývací list

● vyžaduje sa znalosť
maďarského jazyka; príp. iný
svetový jazyk potvrdený
v akceptačnom liste

● vyžaduje sa znalosť
maďarského jazyka

POZNÁMKY

www.scholarship.hu

uzávierka: 4. november 2005 (na letný semester), 8. marec 2006

● PhD.
● pozývací list
● španielsky jazyk

● vedecký pracovník
pedagogický pracovník

● 1 až 12-mesačný
prednáškový pobyt
(Special Lectures)

● španielsky jazyk
● akceptačný list od
umeleckej školy, kultúrnej
inštitúcie, príp. individuálneho
umelca

● španielsky jazyk
● prax musí byť súčasťou
curricula domovskej
univerzity v SR

● umelci po ukončení
najmenej trojročného štúdia
na univerzite

● 1 až 6-mesačný
umelecký pobyt

● španielsky jazyk
● akceptačný list (možné
doložiť neskôr)

● 2 až 6-mesačná odborná ● postgraduálny študent
prax
● doktorand
● študent posledného ročníka
VŠ

● absolvent bakalárskeho
alebo magisterského štúdia
● doktorand
● vedecký pracovník
● pedagogický pracovník VŠ

predpokladané štipendiá

● ročný postgraduálny
študijný alebo výskumný
pobyt

MEXIKO,

● pozývací list

● program zlepšovania
kvality mexického
vysokého školstva

● odborníci v oblasti kvality,
administrácie a manažmentu
vzdelávania

● pozývací list
● španielsky jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● 1 až 12-mesačný
● vedecký pracovník v oblasti
výskumný pobyt („Genaro mexickej kultúry, histórie a
Estrada“)
pod.

CIEĽOVÁ SKUPINA

predpokladané štipendiá

TYP ŠTIPENDIA

MEXIKO,
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● cestovné náklady si
uchádzač hradí sám
● o štipendium je možné
žiadať priebežne
● pobyt sa nemôže realizovať
v mesiacoch december
a január

● cestovné náklady si
uchádzač hradí sám
● bližšie informácie na
stránke: www.amipp.org
● výber prebieha formou
osobného pohovoru

● cestovné náklady si
uchádzač hradí sám
● pobyt je určený na
vytvorenie umeleckého diela
v Mexiku
● výber prebieha formou
osobného pohovoru

● cestovné náklady si
uchádzač hradí sám
● výber prebieha formou
osobného pohovoru
● zoznam škôl, na ktorých
je možné realizovať pobyt:
http://becas.sre.gob.mx

● max. dĺžka pobytu je
1 mesiac

POZNÁMKY

http://becas.sre.gob.mx

● štipendium cca. 19 440 Sk/mes.
● jednorazový príspevok vo výške jedného mesačného
štipendia
● vnútroštátna doprava do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie

● štipendium 15 550 SK/mes.
● vnútroštátna doprava do miesta pobytu a späť

● štipendium cca. 19 440 Sk/mes.
● vnútroštátna doprava do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie

● zápisné a školné
● štipendium cca. 15 500 Sk/mes. (Master štúdium) alebo
cca. 19 440 Sk/mes. (doktorandské a postdoktorandské
štúdium); príspevok na začiatku pobytu vo výške
1 mesačného štipendia
● zdravotné poistenie
● cestovné z Mexico City do miesta pobytu a naspäť

uzávierka: 27. apríl 2006

● štipendium cca. 19 440 Sk/mes.
● vnútroštátna doprava do miesta

● štipendium cca. 19 440 Sk/mes.
● jednorazový príspevok vo výške jedného mesačného
štipendia
● vnútroštátna doprava do miesta pobytu a späť
● zdravotné poistenie

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie 2004

http://becas.sre.gob.mx

uzávierka: 6. október 2005
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● 1 až 10-mesačný
výskumný pobyt pre
doktorandov a mladých
vedeckých pracovníkov

VÝSKUMNÉ ŠTIPENDIÁ

● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● študent posledného ročníka
bakalárskeho štúdia
● absolvent bc štúdia
● študent posledného ročníka
VŠ
● absolvent VŠ

● DAAD/SiemensMasterprogramm pre
technické disciplíny
(2 roky)

● akceptačný list

● nemecký a/alebo anglický
jazyk

● nemecký jazyk

● študenti, ktorí majú
v čase nástupu na pobyt
ukončené 3 roky štúdia

● štipendiá Mummert pre
študentov ekonomických
a technických disciplín
(3 roky)

● akceptačný list
● nemecký jazyk

● nemecký jazyk

● študent germanistiky
v predposlednom ročníku

1 až 3 mesačný pobyt pre
germanistov na prípravu
záverečnej práce

● akceptačný list
● nemecký a/alebo anglický
jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● ročný študijný pobyt pre ● študent 3. ročníka VŠ
študentov ekonomických
odborov

● študent posledného ročníka
bc štúdia
● absolvent bc štúdia
● študent posledného ročníka
VŠ
● absolvent VŠ

CIEĽOVÁ SKUPINA

● 10-mesačný študijný
pobyt pre absolventov
VŠ (Aufbau- alebo
Masterstudium)

ŠTUDIJNÉ ŠTIPENDIÁ

TYP ŠTIPENDIA

DAAD

NEMECKO, predpokladané štipendiá

● v čase nástupu na pobyt: nezdržiavať sa v Nemecku dlhšie
ako 2 roky, vek do 32 rokov

● zoznam študijných programov, na ktoré je možné sa
prihlásiť, je na: www.daad.de/siemens
● vek do 27 rokov v čase nástupu na pobyt

● štipendijný pobyt sa realizuje na Univerzite v Kolíne
www.uni-koeln.de (ekonomické disciplíny) a Vysokej
technickej škole v Aachene www.rwth-aachen.de (technické
disciplíny)
● štipendium sa udeľuje na dokončenie štúdia v Nemecku
a získanie nemeckého vysokoškolského diplomu

● štipendijný pobyt sa realizuje na Fachhochschule
Osnabrück (www.fh-osnabrueck.de)
● vek do 32 rokov v čase nástupu na pobyt

● vek do 32 rokov v čase nástupu na pobyt
● štipendium sa udeľuje na prípravu diplomovej alebo
dizertačnej práce

● ponuka kurzov na Aufbau- a Masterstudium:
www.hochschulkompass.hrk.de, www.daad.de
● možnosť predlžiť štipendium na 24 mesiacov
● v čase nástupu na pobyt: nezdržiavať sa v Nemecku dlhšie
ako 2 roky, vek do 32 rokov
● program nie je pre doktorandov

POZNÁMKY

615eur/mes.
paušál na cestovné
poistenie
vstupný príplatok 460 eur

615 eur/mes.
paušál na cestovné
príplatok k poisteniu
vstupný príplatok

● 715 - 975 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu

● 715 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu
● príplatok na študijný
materiál

● 765 eur/mes. – 1. rok;
790 eur/mes. – 2. rok; 815
eur/mes. – 3. rok
● príplatok na cestovné
a poistenie
● príplatok na študijný
materiál
● osobný počítač

●
●
●
●

●
●
●
●

● 715 - 975 eur/mes.
● príplatok k poisteniu
● paušál na cestovné
● príplatok na študijný
materiál

DAAD HRADÍ

www.daad.de

uzávierka: 15. november 2005
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● letný jazykový kurz

● študent VŠ

● absolvent VŠ
● doktorand
● postdoktorand

● výskumné štipendiá
DAAD/Helmholtz
(12 až 36 mesiacov)

LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY

● študent posledného
ročníka VŠ
● čerstvý absolvent VŠ
● doktorand
● postdoktorand

● výskumné štipendiá
DAAD/Leibniz
(6 až 36 mesiacov)

● termín pre podanie žiadostí a zoznam inštitútov Helmholtz,
ktoré ponúkajú štipendijné miesta zverejní DAAD na www.
daad.de
● v čase nástupu na pobyt nezdržiavať sa v Nemecku dlhšie
ako 2 roky

● ukončené min. 2 semestre ● vek od 19 do 32 rokov pri nástupe na pobyt
● nemecký jazyk

● vek do 32 rokov
(záujemca o celé
doktorandské štúdium)
● vek do 36 rokov
(doktorand)

● termín pre podanie žiadostí a zoznam inštitútov Leibniz,
ktoré ponúkajú štipendijné miesta zverejní DAAD na
www.daad.de
● v čase nástupu na pobyt nezdržiavať sa v Nemecku dlhšie
ako 2 roky

● opätovné udelenie štipendia je možné najskôr po troch
rokoch

● pozývací list

● bývalý štipendista
DAAD po troch rokoch od
absolvovania 10-mesačného
štipendijného pobytu
v Nemecku

● 1 až 3-mesačný
výskumný pobyt pre
bývalých štipendistov
DAAD
● vek do 32 rokov
(záujemca o celé
doktorandské štúdium)
● vek do 36 rokov
(doktorand)
● vek do 42 rokov
(postdoktorand)

● štipendium sa udeľuje vo výnimočných prípadoch
● v čase nástupu na pobyt: nezdržiavať sa v Nemecku dlhšie
ako 2 roky, vek do 32 rokov, resp. 36 rokov (pri pobytoch
do 6 mesiacov)
● odporúča sa, aby sa študenti prihlásili na medzinárodné
doktorandské programy IPP (www.daad.de/ipp)

● akceptačný list

● študent posledného
ročníka VŠ
● čerstvý absolvent VŠ
● doktorand v prvom
ročníku

● celé doktorandské
štúdium (3 roky)

● 820 eur
● paušál na cestovné

● 975 - 1840 eur/mes.
● paušál na cestovné
● príplatok k poisteniu

● 975 - 1840 eur/mes.
● paušál na cestovné
● príplatok k poisteniu

● 1 840 - 2 240 eur/mes.

● 715 - 975 eur/mes.
● cestovné
● príplatok k poisteniu
● pri pobytoch nad
6 mesiacov príplatok na
študijný materiál a výskum

● študent VŠ (okrem
posledného ročníka)
● doktorand
● učiteľ VŠ

● Medzinárodná letná
škola na Univerzite v Oslo

● študent VŠ

● doktorand VŠ

● vedecko-pedagogický
pracovník VŠ

● študent polonistiky,
slovakistiky, slavistiky

● polonisti, slovakisti:
študent
doktorand VŠ
učitel VŠ

● študent posledného ročníka
● absolvent

● 1 až 3-mesačný
výskumný pobyt

● 1 až 10-mesačný pobyt

● semestrálny študijný
pobyt - polonistika

● letný kurz poľského
jazyka (Varšava, Krakov,
Lublin, 3-4 týždne)

● 10-mesačné
postgraduálne štúdium
College of Europe
(Belgicko/Poľsko)

CIEĽOVÁ SKUPINA

● semestrálny študijný
pobyt

TYP ŠTIPENDIA

predpokladané štipendiá

● študent VŠ
● doktorand
● mladý vedecký pracovník

● 1 až 10-mesačný
študijný pobyt

CIEĽOVÁ SKUPINA

predpokladané štipendiá

TYP ŠTIPENDIA

NÓRSKO,

POĽSKO,
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● vek do 30 rokov
● štúdium v oblasti
európskych štúdií
● anglický a francúzsky jazyk

● ukončené minimálne
2 semestre

● ukončené minimálne
2 semestre

● akceptačný list
● poľský jazyk alebo iný
svetový jazyk

● akceptačný list
● základy poľského jazyka

● akceptačný list
● poľský jazyk
● ukončené minimálne
4 semestre

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

MŠ SR HRADÍ

● náklady na štúdium
● ubytovanie, stravovanie a vreckové
● vnútroštátna doprava

● bezplatné štúdium, ubytovanie
a stravovanie za úhradu

● bezplatné štúdium, ubytovanie
a stravovanie za úhradu

● bezplatné štúdium, ubytovanie
a stravovanie za úhradu

● bezplatné štúdium,
● ubytovanie a stravovanie za úhradu

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ /POSKYTNE
podľa dohody 2003-2006

● uzávierka prihlášok 31. januára: originál prijíma SAIA, kópia sa posiela do Belgicka
www.coleurop.be
● prijatie na College of Europe nie je automaticky spojené s udelením štipendia
Bližšie informácie www.saia.sk

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● štipendium 200 USD/mes.

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● štipendium 250 USD/mes.

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● štipendium 210-240 USD/mes.

● štipendium pokrýva
náklady na stravovanie,
ubytovanie, vreckové

● 8 000 NOK/mes. –
štipendisti s Bc., Mgr.,
11 000 NOK/mes. doktorand a PhD.,
● 7 000 NOK na počiatočné
výdavky

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie

uzávierka: 15. február 2006

● špeciálne podmienky deﬁnované pre
konkrétne kurzy pre rok 2006;
● nevyžaduje sa akceptačný list
● program: www.uio.no/iss/

● prihláška musí byť vyplnená buď
v anglickom alebo nórskom jazyku

POZNÁMKY

● cestovné náklady do miesta pobytu a späť
● štipendium 200 USD/mes.

● anglický alebo nórsky jazyk
● ukončené minimálne 2 semestre

● akceptačný list
● minimálne ukončených 6 semestrov alebo
bakalárske štúdium
● vek do 40 rokov
● nórsky alebo niektorý škandinávsky jazyk
alebo anglický jazyk, príp. iný jazyk, ak súhlasí
prijímajúca strana

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

www.forskningsradet.no

uzávierka: 20. december 2005
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● študent VŠ
● doktorand

● letný kurz nemeckého
jazyka zameraný na
odbornú terminológiu

● ukončené minimálne
2 semestre
● nemecký jazyk
● vek do 35 rokov

● akceptačný list
● ukončených minimálne
4 semestre
● nemecký jazyk
● vek do 35 rokov

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● učiteľ VŠ

● učiteľ VŠ a pracovník SAV

● slovenský a rakúsky
doktorand

● 1-mesačné štipendium
pre bývalých štipendistov
Akcie

● štipendiá pre
spolupracujúcich
doktorandov

CIEĽOVÁ SKUPINA

● 1-mesačné štipendiá
pre univerzitných
učiteľov

TYP ŠTIPENDIA

● spoločné vypracovanie
dizertačných prác

● bol štipendistom Akcie
minimálne 3 mesiace

● vek do 45 rokov

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO, SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ

RAKÚSKO

● študent VŠ
● doktorand

CIEĽOVÁ SKUPINA

● semestrálny, resp.
ročný študijný alebo
výskumný pobyt

TYP ŠTIPENDIA

AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO, SPOLUPRÁCA VO VEDE A VZDELÁVANÍ

RAKÚSKO

● výučbu
štipendium 940 -1040 eur/
mes. na pobytové náklady

ÖAD HRADÍ

● cestovné náklady do miesta ● poplatok za kurz
pobytu a späť (vlak 2. triedy) ● ubytovanie

● cestovné náklady do
miesta pobytu a späť (vlak 2.
triedy).

SAIA HRADÍ

● cestovné náklady

● cestovné náklady

SAIA HRADÍ

● dizertačná práca
● cestovné náklady
publikovaná spoločne
v nemčine, v slovenčine alebo
angličtine

● štipendium možno získať
každé 2 roky, max. 3x
● prihlasovanie on-line na
www.scholarships.at

● prihlasovanie on-line na
www.scholarships.at

POZNÁMKY

● výška grantu maximálne
5 000 eur/2 roky

● 940 - 1040 eur/mes.

● 940 - 1040 eur/mes.

ÖAD HRADÍ

www.saia.sk, www.oead.ac.at

uzávierka: 15. 9. a 30. 11. 2005, 15. 3. a 15. 5. 2006

● odbor, na ktorý bude
zameraná terminológia, bude
upresnený neskôr
● prihlasovanie on-line na
www.scholarships.at

● uprednostnení doktorandi
a študenti za účelom
vypracovania diplomovej aj
dizertačnej práce
● okrem umeleckých smerov
● prihlasovanie on-line na
www.scholarships.at

POZNÁMKY

www.saia.sk, www.oead.ac.at

uzávierka: 15. marec 2006

● doktorand
● vedecko-pedagogický
pracovník VŠ

● študent VŠ (okrem
posledného ročníka),
● pedagogický pracovník VŠ

● 1 až 10-mesačný
výskumný pobyt

● letný kurz rumunského
jazyka

● študent posledného ročníka
bakalárskeho štúdia
● absolvent bakalárskeho
štúdia

● študent posledného ročníka
magisterského štúdia
● absolvent magisterského
štúdia

● celé magisterské
štúdium (2 roky)

● celé doktorandské
štúdium (ašpirantúra
alebo doktorantúra)

● celé bakalárske štúdium ● maturant
(4 roky)
● absolventi SŠ s maturitou

CIEĽOVÁ SKUPINA

ŠTIPENDIÁ VLÁDY RUSKEJ FEDERÁCIE

TYP ŠTIPENDIA

● ukončené minimálne
2 semestre
● základy rumunského jazyka

● pozývací list
● rumunský alebo iný
dohodnutý jazyk

● ukončené minimálne
4 semestre
● rumunský jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● vek do 35 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky
● prax v odbore je vítaná

● vek do 25 rokov
● ruský jazyk
● výborné študijné výsledky

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

predpokladané štipendiá

● študent VŠ

CIEĽOVÁ SKUPINA

predpokladané štipendiá

● 1 až 10-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

TYP ŠTIPENDIA

RUMUNSKO,

RUSKÁ FEDERÁCIA,
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PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2001-2004

● odpustenie školného
● štipendium cca. 1 000 rubľov
● zabezpečenie ubytovania na internáte za
tých istých ﬁnančných podmienok ako pre
ruských študentov

● odpustenie školného
● štipendium cca. 400 rubľov
● zabezpečenie ubytovania na internáte za
tých istých finančných podmienok ako pre
ruských študentov

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ podľa notiﬁkácie
2005

uzávierka: 16. marec 2006

● cestovné náklady do miesta ● vnútroštátnu prepravu
pobytu a späť
● strava, ubytovanie,
vreckové

● cestovné náklady do miesta ● štipendium podľa
pobytu a späť
rumunských predpisov
● príplatok ku štipendiu
153 USD mesačne
(doktorand), resp. 166 USD
mesačne (vedeckopedagogický pracovník)

● cestovné náklady do miesta ● štipendium podľa
pobytu a späť
rumunských predpisov
● príplatok ku štipendiu
150 USD mesačne

MŠ SR HRADÍ

● nie je možné uchádzať sa na odbory
z oblastí kultúra, umenie a medzinárodné
vzťahy
● obdobie medzi ukončením štúdia
a nastúpením na štúdium v Ruskej federácii
by nemalo presiahnuť tri roky
● uchádzač si hradí cestovné, zdravotné
poistenie (200 USD ročne) a potrebuje
vlastné prostriedky na pokrytie celkových
nákladov vo výške minimálne 100 USD
mesačne

POZNÁMKY

● akceptačný list vítaný

POZNÁMKY

uzávierka: 10. február 2006
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● doktorand
● vedecko-pedagogický
pracovník VŠ

● študent VŠ,
● doktorand
● vedecko-pedagogický
pracovník VŠ

● študent 2. ročníka odboru
ruský jazyk

● 1 až 10-mesačný
výskumný pobyt

● 1-mesačný letný kurz
ruského jazyka

● 2-mesačná jazyková
stáž

CIEĽOVÁ SKUPINA

● absolvent bc a mgr štúdia
● doktorand
● vedecký pracovník
● výnimočne študent VŠ

● študent
● doktorand
● vedecký pracovník VŠ

● slavisti
● slovakisti

TYP ŠTIPENDIA

● 3 až 10-mesačný
študijný alebo výskumný
pobyt

● seminár slovinského
jazyka, literatúry
a kultúry

● letná škola slovinského
jazyka

predpokladané štipendiá

● študent VŠ
● maturant
● absolvent strednej školy
s maturitou

● úplné vysokoškolské
štúdium na Moskovskom
štátnom inštitúte
medzinárodných vzťahov
(MGIMO)
www.mgimo.ru

SLOVINSKO,

● študent VŠ

CIEĽOVÁ SKUPINA

● základy slovinského
jazyka

● ukončené minimálne
2 semestre
● slovinský jazyk

● akceptačný list
● slovinský alebo iný
dohodnutý jazyk
● vek do 35 rokov

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● ukončené minimálne
2 semestre
● ruský jazyk

● akceptačný list resp.
pozývací list
● ruský jazyk

● ruský jazyk a apoň jeden
ďalší svetový jazyk
● záujem o medzinárodné
vzťahy
● všeobecný prehľad

● akceptačný list
● ukončené minimálne
4 semestre
● ruský jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

predpokladané štipendiá

● 5-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

TYP ŠTIPENDIA

RUSKÁ FEDERÁCIA,

● štipendium nepokrýva
školné!

POZNÁMKY

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2001-2004

MŠ SR HRADÍ

www.mszs.si/eng

● bezplatné štúdium
● ubytovanie, stravu
● vreckové
● vnútroštátnu prepravu

● ubytovanie v internáte
● 45 000 SIT/mes.
● jednorazový príspevok od 6 000 SIT do
12 000 SIT podľa dĺžky pobytu

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2003-2006

uzávierka: 3. marec 2006

● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť
● príplatok k štipendiu 150
USD/mes.

● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť
● príplatok k štipendiu
doktorand: 153 - 166 USD/
● bezplatné štúdium
mes.
● štipendium podľa ruských
predpisov
● cestovné náklady
● zdravotnú starostlivosť
● príplatok k štipendiu

● bezplatné štúdium
● internátne ubytovanie
a stravovanie za úhradu
● zdravotnú starostlivosť

● cestovné náklady do miesta ● bezplatné štúdium
pobytu a späť
● štipendium podľa ruských
● príplatok k štipendiu
predpisov
150 USD/mes.
● zdravotnú starostlivosť

MŠ SR HRADÍ

● cestovné náklady do
miesta pobytu a späť

● pobyt nie je možné
absolvovať na umeleckej
škole

o vzdelaní sa vyžadujú až po
konkurze
● štipendista si hradí sám
cestovné a všetky pobytové
náklady (študent potrebuje
mesačne 200 USD)

● výber prebieha formou
osobného pohovoru
● úradné preklady dokladov

● pre študentov ruského
jazyka akceptačný list vítaný
● pobyt nie je možné
absolvovať na umeleckej
škole

POZNÁMKY

uzávierka: 16. február 2006

● študent VŠ
● doktorand

CIEĽOVÁ SKUPINA

● študent posledného ročníka štúdia
● absolvent bakalárskeho alebo
magisterského štúdia
● doktorand

● študent umeleckého zamerania

● študent posledného ročníka štúdia
● absolvent bakalárskeho alebo
magisterského štúdia
● doktorand
(z oblasti spoločenských a prírodných
vied s výnimkou absolventov
umeleckých smerov)

● 9-mesačný študijný
pobyt

● 9-mesačný
postgraduálny pobyt
(špeciálny program pre
krajiny strednej a východnej
Európy)

CIEĽOVÁ SKUPINA

● 9-mesačný
postgraduálny pobyt

TYP ŠTIPENDIA

predpokladané štipendiá

● akceptačný list vítaný

POZNÁMKY

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2002-2005

POZNÁMKY

● akceptačný list
● štipendium je možné využiť
● nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk na štúdium na švajčiarskych
univerzitách a vysokých školách
● narodený po 1. 1. 1971
(Fachhochschulen)
● výber realizuje Veľvyslanectvo
Švajčiarskej konfederácie
● cestovné náklady ani školné nie
sú hradené

● akceptačný list
● štipendium je možné využiť na
● ukončených minimálne 6 semestrov
študijné pobyty na umeleckých
● nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk školách
● narodený po 1. 1. 1971
● cestovné náklady ani školné nie
sú hradené

● štipendium 1 820 SFr/mes.
● zdravotné poistenie

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie 2004

http://www.sbf.admin.ch/htm/bildung/stipendien/eskas-d.html

uzávierka: 20. október 2005

● cestovné náklady do miesta ● bezplatné štúdium
● ubytovanie
pobytu a späť
● stravu
● štipendium 7 000 srbských
dinárov
● vnútroštátnu prepravu

● cestovné náklady do miesta ● štipendium podľa
pobytu a späť
vnútroštátnych predpisov

MŠ SR HRADÍ

uzávierka: 27. január 2006

● akceptačný list
● štipendium je možné využiť iba
● nemecký, francúzsky alebo taliansky jazyk na študijné pobyty na švajčiarskych
● narodený po 1. 1. 1971
univerzitách
● cestovné náklady ani školné nie
sú hradené

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● ukončené minimálne
2 semestre
● základy srbského jazyka

● ukončené minimálne
4 semestre
● študenti srbského jazyka
minimálne 2 semestre
● srbský jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

predpokladané štipendiá

● letné semináre srbského ● študent VŠ
jazyka, literatúry
● pedagogický pracovník VŠ
a kultúry v Belehrade

● 1 až 9-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia
alebo výskumný pobyt

TYP ŠTIPENDIA

SRBSKO A ČIERNA HORA,

ŠVAJČIARSKO,
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● absolvent VŠ
● doktorand

● absolvent VŠ
● študent VŠ

● 8-mesačný výskumný
pobyt

● letný dvojmesačný kurz
tureckého jazyka

CIEĽOVÁ SKUPINA

predpokladané štipendiá

TYP ŠTIPENDIA

TURECKO,

● ukončené min. 2 semestre
● anglický alebo turecký
jazyk

● akceptačný list
● bakalársky alebo
magisterský diplom
● turecký alebo anglický
alebo francúzsky jazy
● preferovaní sú kandidáti so
znalosťou turečtiny

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● štipendista sám hradí
kauciu za ubytovanie (cca.
100 USD), ktorú na konci
pobytu dostane naspäť

● štipendista hradí kauciu
za ubytovanie (cca. 100
USD), ktorú na konci pobytu
dostane naspäť

POZNÁMKY

● ukončené min. 2 semestre ● realizované v r. 2007
● základy talianskeho
● doklady o vzdelaní si
jazyka
uchádzač môže preložiť sám
● 2 odporúčania
● vek do 40 rokov

● študent VŠ
● umelec
● doktorand

● mesačný alebo
letný kurz (jazykový,
umelecký, interpretačný
a i.)

● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť

● cestovné náklady do miesta
pobytu a späť

MŠ SR HRADÍ

● minimálne 619,75 eur/
mes.
● zdravotné poistenie

● minimálne 619,75 eur/
mes.
● zdravotné poistenie

● minimálne 619,75 eur/
mes.
● oslobodenie od zápisného
a univerzitných poplatkov,
● zdravotné poistenie

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa dohody 2001-2005

uzávierka: 9. marec 2006

● 165 TL (3 810 Sk)/ mes.
● bezplatné ubytovanie na
internáte
● stravovanie na internáte za
úhradu
● zdravotnú starostlivosť

● 165 TL (3 810 Sk)/mes.
● bezplatné ubytovanie na
internáte
● stravovanie na internáte za
úhradu
● zdravotnú starostlivosť

PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
podľa notiﬁkácie 2004

uzávierka: 9. marec 2006

● cestovné náklady do
miesta pobytu a späť

● cestovné náklady do
miesta pobytu a späť

● nie je vekové obmedzenie

● pozývací list

● cestovné náklady do
miesta pobytu a späť

MŠ SR HRADÍ

● doklady o vzdelaní si
uchádzač môže preložiť sám
● súčasťou výberu je osobný
pohovor

● učiteľ talianskeho jazyka
na VŠ

● pozývací list od
talianskeho profesora, ktorý
bude garantom pobytu
(akceptačný list vystavený
študijným oddelením
nepostačuje!)
● ukončené minimálne
4 semestre (na
jednoodborovom štúdiu
talianskeho jazyka a
literatúry minimálne
2 semestre),
● taliansky jazyk
● vek do 40 rokov

POZNÁMKY

● 1 až 3-mesačný
výskumný pobyt

študent VŠ
doktorand
umelec
mladý vedecký pracovník

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

●
●
●
●

CIEĽOVÁ SKUPINA

predpokladané štipendiá

● 3 až 8-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia
alebo výskumný pobyt

TYP ŠTIPENDIA

TALIANSKO,
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● študent
● doktorand
● vedecko-pedagogický
pracovník VŠ

● letný seminár
ukrajinského jazyka
(21 dní)

● ukončené minimálne
2 semestre
● základy ukrajinského jazyka

● akceptačný alebo
● pozývací list
● ukrajinský alebo ruský
jazyk

● ukončené minimálne
4 semestre
● ukrajinský alebo ruský
jazyk

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

● doplnkový grant

TYP ŠTIPENDIA

● študent VŠ v poslednom
ročníku alebo absolvent VŠ
prijatý na postgraduálne
štúdium v USA

CIEĽOVÁ SKUPINA

● akceptačný list
● doklad o spôsobe
financovania štúdia v USA
● vek do 35 rokov

PODMIENKY
v čase podávania prihlášky

AMERICAN FUND FOR CZECHOSLOVAK RELIEF (AFCR)

predpokladané štipendiá

● doktorand
● vedecko-pedagogický pracovník VŠ

● 1 až 10-mesačný
výskumný pobyt

USA,

● študent VŠ

● 1 až 10-mesačný
študijný pobyt počas
vysokoškolského štúdia

CIEĽOVÁ SKUPINA

predpokladané štipendiá

TYP ŠTIPENDIA

UKRAJINA,
PRIJÍMAJÚCA STRANA HRADÍ
/ POSKYTNE
podľa dohody 2001-2004

POZNÁMKY

● 2 000 USD

NADÁCIA HRADÍ

uzávierka: 30. jún 2005

● cestovné náklady do miesta ● strava
● ubytovanie
pobytu a späť
● príplatok k štipendiu
● bezplatné štúdium
● vreckové

● cestovné náklady do miesta ● bezplatné štúdium
● štipendium podľa
pobytu a späť
● príplatok k štipendiu
ukrajinských predpisov
153 - 166 USD/mes.
● ubytovanie na internáte za
rovnakých podmienok ako
ukrajinskí študenti

● cestovné náklady do miesta ● bezplatné štúdium
● štipendium podľa
pobytu a späť
ukrajinských predpisov
● príplatok k štipendiu
150 USD/mes.
● ubytovanie na internáte za
rovnakých podmienok ako
ukrajinskí študenti

MŠ SR HRADÍ

● grant je možné využiť najmä na vedľajšie výdavky, nákup
odbornej literatúry, účasť na seminároch, študijné cesty a
pod.
● zoznam vyžadovaných podkladových materiálov je
k dispozícii na www.saia.sk

● akceptačný list vítaný

POZNÁMKY

uzávierka: 15. marec 2006

ŠTIPENDIJNÉ A PROJEKTOVÉ PROGRAMY, ktoré administratívne zabezpečuje SAIA. n.o
● Program CEEPUS II (Central European Exchange Programme for University Studies)
Program CEEPUS II na roky 2005 — 2009 v rámci sietí podporuje výmenu študentov, doktorandov
a vysokoškolských učiteľov.
V súčastnosti sa programu zúčastňujú Bulharsko, Česká republika, Chorvátsko, Maďarsko, Poľsko, Rakúsko,
Rumunsko, Slovinsko, Slovensko, Srbsko a Čierna Hora a od roku 2006/2007 aj Albánsko a Macedónsko.
Študenti majú možnosť absolvovať v rámci programu semestrálne pobyty na zahranicnych univerzitách.
Diplomanti a doktorandi majú možnosť absolvovať krátkodobé študijné pobyty súvisiace s vypracovaním
ich diplomových alebo dizertačných prác.
Požiadavkou je byť občanom participujúcej krajiny a pre študentov zároveň podmienka mať ukončený druhý semester VŠ.
Požiadavkou pre účasť učiteľov v programe je byť občanom participujúcej krajiny. Vekový limit nie je určený.
Program podporuje aj intenzívne kurzy, jazykové kurzy, študentské exkurzie.
Bližšie informácie:
Národná kancelária programu CEEPUS, Ing. Zuzana Gregorová, SAIA, n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1,
tel.: 02/ 5441 1426, 5441 1436, fax: 02/ 5441 1429, e-mail: zuzana.gregorova@saia.sk

● Projektová spolupráca v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní
Akcia podporuje bilaterálne projekty s interdisciplinárnym zameraním, aktivity na
nadviazanie nových partnerstiev s cieľom pripraviť spoločné bilaterálne, regionálne
a európske projekty v oblasti vzdelávania a vedy (maximálne do výšky 5 000 eur
na 12 mesiacov), spoločné projekty v rámci programov Akcia Rakúsko-Slovensko,
Rakúsko-Česká republika a Rakúsko-Maďarsko, projekty na vypracovanie spoločných
študijných programov, ktoré vedú k uznávanému spoločnému diplomu (Joint Degrees,
Doppeldiplome), projekty na podporu odbornej nemčiny (právnická, hospodárska
nemčina, atď.) na Slovensku, projekty na podporu zvýšenia záujmu o slovenský jazyk v Rakúsku (napr. podpora mladých
lektorov slovenského jazyka na rakúskych vysokých školách), bilaterálne vedecké podujatia, bilaterálne študentské exkurzie
a letné školy.
Uzávierka: 15. 9. a 30. 11. 2005, 15. 3. a 15. 5. 2006, exkurzie a letné školy 15. 10. 2005
Bližšie informácie:
Akcia Rakúsko-Slovensko, Mgr. Kristína Sallerová, SAIA, n.o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/ 5441 1426, 5441 1436, fax: 02/ 5441 1429, e-mail: kristina.sallerova@saia.sk
Elektronické podávanie žiadostí http://akciars.saia.sk

● Rakúske informačné centrá pre vedeckú spoluprácu na Slovensku
Rakúske informačné centrá pre vedeckú spoluprácu (ASO) ﬁnančne podporujú
nové a rozvoj existujúcich partnerstiev prostredníctvom dvoch programov:
„Podpora trvalej spolupráce“ je určený na posilnenie výskumnej spolupráce medzi
organizáciami na Slovensku, v Rakúsku, Maďarsku, Slovinsku, Českej republike
a na Ukrajine. Aktivity realizované v rámci programu majú podporiť vytvorenie
a projektovú kooperáciu výskumných tímov v oblastiach životné prostredie, humanitné a spoločenské vedy, technika a
technológia – materiály. Maximálna výška ﬁnančnej podpory na konkrétny projekt v rámci programu je 5 000 eur. V rámci
programu sa môže ﬁnancovať organizácia konferencií, seminárov a workshopov s cieľom nadviazať kontakty s novými
potenciálnymi projektovými partnermi (resp. vytvoriť tím na prípravu projektov), stretnutie existujúceho tímu s cieľom
vypracovať spoločný výskumný projekt, vytvorenie sietí vedecko-výskumných pracovníkov
a pracovníčok s cieľom umožniť budúcu projektovú spoluprácu.
Predpokladaný termín na podávanie projektov pre rok 2006 je jeseň 2005.
„Príspevky na nadviazanie kontaktov“ je určený na posilnenie multilaterálnej spolupráce s vedcami z juhovýchodnej
a východnej Európy. Ak slovenská výskumná organizácia organizuje v spolupráci s rakúskym partnerom nejaké podujatie
v oblasti vedy a má záujem o účasť odborníkov z krajín juhovýchodnej a východnej Európy (z Chorvátska, zo Srbska
a Čiernej Hory, z Macedónska, Bosny a Hercegoviny, Ukrajiny, Bulharska a Rumunska), môže požiadať o príspevok
na ﬁnancovanie ich účasti na danom podujatí. Finančná podpora musí byť schválená ešte pred pobytom pozývaného
odborníka a vypláca sa na základe predloženého vyúčtovania vynaložených nákladov. Schvaľovacia procedúra môže trvať
2 – 4 týždne od podania žiadosti.
Žiadosti o podporu je možné podávať priebežne do 30. 6. 2005.
Bližšie informácie:
ASO Bratislava, Mgr. Michal Fedák, vedúci Rakúskeho informačného centra pre vedeckú spoluprácu
SAIA, n. o., Námestie slobody 23, 812 20 Bratislava 1, tel.: 02/ 5441 1464, fax: 025441 1429, e-mail: michal.fedak@saia.sk
ASO Košice, Ing. Jozef Glova, koordinátor Rakúskeho informačného centra pre vedeckú spoluprácu
SAIA Košice, n. o., Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice, tel.: 055/ 632 5418, fax: 055/ 632 54 31, e-mail: jozef.glova@tuke.sk

www.saia.sk
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PREHĽAD ŠTIPENDIÍ, NA KTORÉ NEPRIJÍMA
PRIHLÁŠKY SAIA, n.o.
Okrem štipendií, ktoré zväčša vyplývajú z bilaterálnych medzivládnych dohôd a na ktoré prijíma prihlášky SAIA, n.o. a
štipendijných a projektových programov, ktoré administratívne zabezpečuje SAIA, existujú rôzne ďalšie štipendijné programy,
napríklad:

● programy Európskej únie v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy (Sokrates, Leonardo da Vinci), informácie o nich poskytujú
národné kancelárie, ktoré sú zriadené pri Slovenskej akademickej asociácii pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC),
● štipendiá na základe bilaterálnych dohôd medzi slovenskými a zahraničnými univerzitami, informácie o nich poskytujú
zahraničné oddelenia rektorátov vysokých škôl a univerzít,
● štipendiá a/alebo ﬁnančné príspevky na študijné pobyty v zahraničí poskytované prostredníctvom rôznych slovenských a
zahraničných nadácií.
V tomto bloku štipendií sme sa snažili zhrnúť pravidelne sa opakujúce štipendijné ponuky. Uvádzame iba základné informácie
(konkrétne podmienky, ktoré musí uchádzač spĺňať, môžu byť každý rok iné), bližšie informácie získate na uvedených
webstránkach.
Pri viacerých nájdete informáciu „uzávierka spravidla...“ Je veľmi málo štipendií, ktoré majú každoročne sa opakujúci pevne
stanovený termín. Častejšie sa termín pohybuje v rozpätí niekoľkých týždňov. Niekedy vyhlasovateľ štipendia potvrdí termín
uzávierky na príslušný rok iba mesiac-dva vopred. Zhromaždenie podkladových materiálov však môže trvať dlhšie.

AUSTRÁLIA –

vládne štipendiá

● 2006 Endeavour Research Fellowships

uzávierka prihlášok on-line od 22. mája do 22. júla 2005

Štipendijné pobyty sú určené postgraduálnym študentom a postdoktorandom z Ázie, Európy, Latinskej Ameriky, Stredného
východu a Severnej Ameriky na výskumný pobyt na austrálskych vysokých školách.
Štipendium je určené pre všetky vedné odbory v dĺžke od 4 do 6 mesiacov.
Bližšie informácie: http://www.dest.gov.au/international/Awards/end_postgrad.htm
● 2006 Endeavour Europe Awards

uzávierka prihlášok on-line od 6. mája do 2. septembra 2005

Štipendium je pre postgraduálnych študentov, ktorí sa uchádzajú o magisterské a PhD (doktorandské) štúdium alebo výskumný
pobyt v Austrálii po ukončení bakalárskeho štúdia.
Bližšie informácie: http://www.dest.gov.au/international/Awards/end_auseur.htm

● The Endeavour International Postgraduate Research Scholarships (IPRS)

uzávierka priebežne
alebo podľa termínov, ktoré stanoví vysoká škola

330 nových štipendií pre zahraničných postgraduálnych študentov na dvojročné masterské alebo trojročné doktorandské
štúdium zamerané na výskum pod vedením austrálskych vedcov na posilnenie domácej vedy.
Prihlášky, výber a podmienky stanovujú vysoké školy.
Bližšie informácie: http://www.dest.gov.au/highered/research/aiprss.htm

BELGICKO – FLÁMSKO
● Kurzy ﬂámskeho jazyka

uzávierka spravidla 1. februára

Letné kurzy ﬂámskeho jazyka, literatúry a kultúry sú určené pre cudzincov, ktorí študujú, prednášajú alebo používajú
profesionálne ﬂámštinu ako cudzí jazyk.
Uchádzači musia mať základné znalosti jazyka, byť vo veku od 18 do 35 rokov. Na kurzy, ktoré sú 3-týždňové, môžu uchádzači
požiadať o štipendium.
Bližšie informácie získate: Ministerie van de Vlaamse Gemeenschap, Department Onderwijs - AHOWO - Linda Cys, Hendrik
Consciencegebouw, Konig Albert II-laan, 15 - Toren A - 7de verdieping, 1210 Brussel, Belgium
http://taalunieversum.org/taalunie/zomercursus_voor_studenten/
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ČESKO
● Nadace pro vzdělání

uzávierka spravidla v novembri

Nadácia pre vzdelanie v rámci Programu na podporu slovenských študentov študujúcich v Čechách a českých študentov
študujúcich na Slovensku poskytuje ﬁnančnú podporu študentom prvých ročníkov napr. na ubytovanie na internátoch a pod.
Nadácia tiež podporí kultúrne a duchovné projekty talentovaných študentov vyšších ročníkov, kultúrne aktivity ako napr. výstavy
výtvarného umenia, divadlo, literatúru, ﬁlm, médiá, novinárstvo.
Bližšie informácie: Nadace pro vzdělání, Anežská 10, 110 00 Praha 1, e-mail: nadaceprovzdelani@seznam.cz
http://nadaceprovzdelani.cz

DÁNSKO
● Štipendium na Folks High Schools

uzávierka 30. máj, 1. december

Neformálne vzdelávacie inštitúcie Danish Folk High Schools ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport,
ﬁlozoﬁa, divadlo, fotograﬁa atď. Kurzy prebiehajú väčšinou v anglickom jazyku. Školné je 750 – 1 200 DKK na týždeň, v čom je
zahrnuté ubytovanie a strava. Študenti môžu získať ﬁnančnú podporu v maximálnej výške 750 DKK na týždeň.
Záujemcovia o štipendium musia spĺňať vekovú hranicu minimálne 17 a pol roka a mať trvalý pobyt v jednej z týchto krajín:
Cyprus, Česká republika, Estónsko, Maďarsko, Litva, Lotyšsko, Malta, Poľsko, Slovensko, Slovinsko. Minimálna dĺžka kurzu pre
záujemcov o štipendium je 12 týždňov. Prihlášku o štipendium podáva za študenta dánska vzdelávacia inštitúcia (zoznam škôl
a ponúkaných kurzov je na www.hojskolerne.dk).
Bližšie informácie: kontor@ffd.dk

FÍNSKO
● 3 až 12- mesačný pobyt pre mladých vedcov

uzávierka priebežne

Pobyt je určený pre mladých vedcov (doktorandov, postdoktorandov). Žiadosť podáva fínsky partner na CIMO 3 mesiace pred
plánovaným pobytom.

● 4 až 5-mesačný pobyt na napísanie diplomovej práce

uzávierka apríl, október

Pobyt je určený študentom magisterského štúdia fínštiny a literatúry.
Bližšie informácie: http://www.cimo.ﬁ

● letná škola pre študentov a doktorandov

uzávierka spravidla v máji

Blizšie informácie: http://www.helsinki.ﬁ/summerschool; http://www.cimo.ﬁ

FRANCÚZSKO
● Štipendiá na základe bilaterálnej medzivládnej dohody

uzávierka spravidla vo februári

Štipendiá na základe Programu školskej, jazykovej, univerzitnej a vedeckej slovensko-francúzskej spolupráce na roky 20042006 administruje Francúzske veľvyslanectvo v Bratislave.
Zvyčajne ide o tieto typy štipendií:
Študijné štipendiá
- štipendium na absolvovanie 5. univerzitného ročníka (DEA, DESS, Mastere). Program pozostáva zo 6 až 8 mesiacov štúdia
a 3 až 6 mesiacov stáže.
- program COPERNIC pre absolventov odboru ekonómia, právo a pod. Program poskytuje možnosť špecializácie v odbore
manažment. Štipendisti 7 mesiacov študujú vo Francúzsku a 5 mesiacov absolvujú stáž vo Francúzsku alebo na Slovensku
Štipendiá pre doktorandov
- výskumné pobyty pre doktorandov
- thése en cotutelle – 3-ročné doktorandské štúdium (striedavo 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov na Slovensku). Po
úspešnom obhájení doktorandskej práce štipendista získava doktorský titul vo Francúzsku i na Slovensku
Jazykové štipendiá
- 3 až 4-týždňové letné kurzy francúzštiny pre študentov – nefrancúzštinárov v 2., 3. alebo 4. ročníku
- štipendiá na štúdium francúzštiny na úrovni „licence“ a „maîtrise“ pre študentov – francúzštinárov v 3., 4. alebo 5. ročníku
- doktorandské štipendiá pre francúzštinárov
- 2 až 3-týždňové letné jazykové stáže pre učiteľov francúzštiny
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Umelecké a audiovizuálne štipendiá
- 3 až 9-mesačné umelecké študijné pobyty pre absolventov alebo študentov posledných ročníkov umeleckých škôl
- postgraduálne špecializačné štúdium (DEA, DESS, Mastere) v audiovizuálnej oblasti pre absolventov vysokých škôl.
Program pozostáva zo 6 až 8-mesačného štúdia a 3 až 6-mesačnej stáže
Bližšie informácie: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR, Sedlárska 7, 812 83 Bratislava, http://www.ifb.sk

● Štipendiá na stáže a kurzy pre odborníkov

uzávierky podľa typu programu

Francúzska vláda poskytuje štipendiá na stáže a štúdium pre odborníkov na francúzskych odborných inštitútoch - Národnej
škole pre verejnú správu (http://www.ena.fr), Národnú školu pre daňovú správu, Národnú školu súdnictva
(http://www.enm.justice.fr), Medzinárodný inštitút ľudských práv (http://www.iidh.org) a štipendiá pre lekárov – špecialistov
na stáže vo francúzskych zdravotníckych zariadeniach.
Bližšie informácie: Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR, Oddelenie pre spoluprácu a kultúrnu činnosť, Sedlárska 7,
812 83 Bratislava 1
http://www.ifb.sk

● Le Pont Neuf – štipendiá pre medikov a mladých lekárov

uzávierka spravidla v marci

Spoločnosť Le Pont Neuf zvykne každoročne udeľovať štipendiá francúzsky hovoriacim študentom medicíny 5. a 6. ročníka
a mladým lekárom (max. 2 roky po ukončení školy).
Štipendiá sú určené na 6-týždňové stážové pobyty v parížskych zdravotníckych zariadeniach (Assistance Publique) v mesiacoch
september až október. Uchádzači si sami navrhujú projekty stáže. Štipendium pokrýva bežné výdavky. Ubytovanie zabezpečuje
spoločnosť Le Pont Neuf. Cestovné do Paríža a späť a zdravotné poistenie a poistenie v prípade nehody si štipendista hradí
sám.
Bližšie informácie: http://www.lepontneuf.asso.fr

GRÉCKO
● Štipendiá I.K.Y

uzávierka spravidla v máji

I.K.Y. - štátna štipendijná nadácia (www.iky.gr) ponúka absolventom vysokých škôl, doktorandom, postdoktorandom
a vysokoškolským učiteľom gréčtiny štipendiá na rôzne typy študijných a výskumných pobytov v Grécku: doktorandské štúdium
(1 - 4 roky), druhé magisterské štúdium (1 - 3 roky), postdoktorandský výskum (6 mesiacov až 1 rok), vzdelávacie programy
v oblasti gréckeho jazyka, literatúry, ﬁlozoﬁe, histórie a umenia pre vysokoškolských učiteľov vyučujúcich gréčtinu (6 mesiacov
až 1 rok), špecializácia v oblasti výtvarného umenia (1 - 2 roky), výskumný pobyt pre doktorandov (1 rok).
Záujemcovia sa môžu uchádzať iba o jeden typ štipendia.
Bližšie informácie a podávanie prihlášok: Veľvyslanectvo Helénskej republiky v Bratislave, Hlavné námestie 4, 811 01 Bratislava
e-mail: embassy@greece.sk

● Štipendiá Onassisovej nadácie

uzávierka spravidla v januári

Štipendiá sú určené na realizáciu výskumného alebo študijného pobytu pre vedeckých pracovníkov, vysokoškolských učiteľov,
postdoktorandov, umelcov, prekladateľov gréckej literatúry, učiteľov gréčtiny na základnej a strednej škole, postgraduálnych
študentov a doktorandov.
Bližšie informácie http://www.onassis.gr

HOLANDSKO
● Huygens Programme

uzávierka spravidla 1. februára

- 3 až 10-mesačný študijný alebo výskumný pobyt je určený študentom posledného ročníka bakalárskeho alebo
magisterského štúdia, absolventom VŠ (maximálne 2 roky po ukončení štúdia) a doktorandom vo veku do 35 rokov.
Vyžaduje sa akceptačný list a znalosť holandského alebo anglického jazyka. Uchádzač v čase nástupu na pobyt nesmie
študovať v Holandsku dlhšie ako 1 rok.
Uzávierka prihlášok je na Veľvyslanectve Holandského kráľovstva v SR, Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava
http://holandskoweb.com
- 3 až 10-mesačný študijný pobyt pre študentov holandčiny
Uzávierka prihlášok je na Veľvyslanectve Holandského kráľovstva v SR, Fraňa Kráľa 5, 811 05 Bratislava,
http://holandskoweb.com
- letný kurz holandského jazyka a literatúry (Woudschoten Conference Centre, Zeist) je určený študentom VŠ, ktorí
študujú holandčinu najmenej 1 rok ako hlavný alebo vedľajší predmet. Uzávierka prihlášok je v Holandsku
Bližšie informácie o kurze: www.taalunie.org
- letný kurz medzinárodného verejného práva alebo medzinárodného súkromného práva na Hague Academy of
International Law je určený študentom práva (ukončených minimálne 8 semestrov) a absolventom VŠ vo veku
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do 40 rokov. Vyžaduje sa anglický alebo francúzsky jazyk.
Uzávierka prihlášok je na Hague Academy of International Law, termín uzávierky stanovuje akadémia.
Bližšie informácie: www.hagueacademy.nl
Informácie o Huygens Programme: www.nufﬁc.nl

● Utrecht Excellence Scholarships na študijné programy Master

uzávierka spravidla v marci

Univerzita v Utrechte ponúka štipendiá na študijné programy Master vo vybraných odboroch. Štipendium sa udeľuje
vynikajúcim kandidátom, ktorí spĺňajú podmienky prijatia na zvolený študijný program. Výška štipendia je max. 10 000 eur na
rok. Štipendium je možné predĺžiť na ďalší rok na dokončenie štúdia. Štipendium nepokrýva náklady spojené so štúdiom
v plnej miere, uchádzači by mali hľadať ďalšie možnosti ﬁnancovania pobytu.
Bližšie informácie: http://www.uu.nl/ues

INDONÉZIA
● Štipendiá indonézskej vlády Darmasiswa

uzávierka spravidla v decembri

Štipendium je určené na krytie nákladov na ročný študijný pobyt v oblasti indonézskeho umenia a kultúry (indonézsky jazyk,
tradičná hudba, tradičný tanec a pod.). Štipendium nemôže byť použité na výskum. Podmienky: vek maximálne 35 rokov,
cieľové skupiny: absolvent strednej školy, študent VŠ, absolvent VŠ, základné vedomosti z odboru blízkemu študijnému
programu v Indonézii, dobrý zdravotný stav, aktívna znalosť anglického jazyka, pas s platnosťou minimálne 2 roky od
predpokladaného nástupu na štipendium.
Cestovné náklady si hradí štipendista sám.
Žiadosti o štipendium sa zasielajú na adresu: Veľvyslanectvo Indonézskej republiky, Mudroňova 51, 811 03 Bratislava
Bližšie informácie: http://www.indonesia.sk

ÍRSKO
● Štipendiá pre štátnych úradníkov

uzávierka spravidla v marci

Írska vláda poskytuje štipendiá pre štátnych úradníkov z nových členských krajín EÚ a z kandidátskych krajín uchádzajúcich
sa o vstup do EÚ (Bulharsko, Rumunsko a Turecko) na študijný pobyt Master of Economic Science in European Economic and
Public Affairs (MEconSc) na Dublin European Institute – A Jean Centre of Excellence. Štipendium zahŕňa školné (15 500 eur)
a ubytovanie v campuse. Pre každú krajinu je vyčlenené jedno štipendijné miesto.
O štipendium sa môžu uchádzať štátni úradníci v trvalom pracovnom pomere alebo pracujúci na dohodu. Uchádzač
o štipendium musí splniť požiadavky na prijatie do programu Master.
Bližšie informácie: http://www.europeanstudies.ie

JAPONSKO
● Štipendiá Matsumae International Foundation pre doktorandov a postdoktorandov

uzávierka spravidla v júli

Štipendiá na 3 až 6-mesačný výskumný pobyt v Japonsku sú určené pre mladých vedcov, ktorí už dosiahli titul PhD., alebo
absolvovali magisterské štúdium a najmenej dva roky pracujú v oblasti výskumu. Ďalšími podmienkami sú vek do 40 rokov
v čase podávania prihlášky a znalosť anglického aleho japonského jazyka. Štipendium nie je určené pre tých, ktorí už
absolvovali pobyt v Japonsku alebo pracujú či študujú v Japonsku. Uprednostňované sú žiadosti uchádzačov z oblasti
prírodných vied, techniky a medicíny. Uchádzač si sám vyberá prijímajúcu inštitúciu (univerzitné výskumné laboratórium,
výskumný ústav a pod.). K žiadosti o štipendium musí priložiť aj akceptačný list od prijímajúcej inštitúcie.
Bližšie informácie: http://www.mars.dti.ne.jp/~mif/

● Štipendiá The Japan Foundation

uzávierka podľa typu programu

Štipendiá sú zamerané na podporu spolupráce v oblasti vedy, kultúry, umenia a japonského jazyka.
Kontakt: Veľvyslanectvo Japonského cisárstva, Kultúrne oddelenie, Hlavné nám. 2, 811 01 Bratislava
Bližšie informácie: http://www.sk.emb-japan.go.jp/, http://www.jpf.go.jp

MAĎARSKO
● Krajanské štipendiá

uzávierka spravidla v auguste a v decembri

Štipendiá, ktoré vypisuje Úrad zahraničných Maďarov Ministerstva školstva Maďarskej republiky, sú poskytované na
semestrálne pobyty pre študentov VŠ a výskumné pobyty pre doktorandov.
Bližššie informácie: http://www.agorairoda.hu
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● Štipendiá Maďarskej štipendijnej rady

uzávierka spravidla v apríli

Štipendiá sú určené pre absolventov VŠ na 1 až 3-ročný doktorandský pobyt.
Bližšie informácie: http://www.scholarship.hu

● Central European University in Budapest (CEU)

uzávierka spravidla v januári

Stredoeurópska univerzita v Budapešti poskytuje štipendiá na svoje študijné programy a udeľuje aj ďalšie granty zamerané na
podporu akademickej spolupráce a rozvoja výučby v rámci regiónu strednej a východnej Európy a krajín bývalého Sovietskeho
zväzu a Ázie.
Štipendiá: Full CEU Scholarship - pokrýva školné, životné náklady a poistenie, Partial CEU Scholarship – pokrýva školné,
ubytovanie, príspevok na stravu a poistenie, Tuition Waiver – odpustenie celého školného alebo jeho časti
Bližšie informácie: www.ceu.hu

● Špeciálne grantové programy CEU
Summer university (SUN) organizuje 2- a 3-týždňové semináre v oblasti humanitných a spoločenských vied s cieľom
podporiť výskum a jeho integráciu do vyučovacieho procesu. Uchádzať sa môžu učitelia vysokých škôl, doktorandi vo
vyšších ročníkoch, vedeckí pracovníci a odborníci z oblasti humanitných a spoločenských vied. Vyučovacím jazykom je
angličtina.
Curriculum Resource Center (CRC) organizuje celoročne týždňové špecializované semináre pre vysokoškolských učiteľov
v oblasti humanitných a spoločenských vied (uzávierka je priebežná).
V rámci programu Course Development Competition podporuje vysokoškolských učiteľov, ktorí chcú vytvárať a
inovovať učebné osnovy, zaviesť nové študijné programy. Vybraní kandidáti získajú 10-mesačné štipendium, ﬁnancie na
učebný materiál atď.
Senior and Junior Fellowship Program – štipendiá na 1 až 6-mesačné postdoktorandské výskumné pobyty na CEU.
„Hosting a CEU Lecturer“ – je program adresovaný univerzitám a inštitúciám vyššieho vzdelávania, ktoré majú záujem
pozvať si vyučujúceho zo CEU za účelom prednášky alebo série prednášok (max. na 1 týždeň). Žiadosti sa podávajú
priebežne.
Prihlášky a podrobnejšie informácie k jednotlivým programom www.ceu.hu/sep

NEMECKO
● DAAD

uzávierka podľa štipendia

- Umelecké štipendiá
Ročný študijný pobyt pre absolventov umeleckých odborov a architektúry, uchádzať sa môžu študenti posledného ročníka
alebo absolventi VŠ odborov výtvarné umenie, design, ﬁlm, hudba a architektúra. Podmienky: vek do 32 rokov pri nástupe
na pobyt. DAAD hradí: 715 eur/mes., cestovné, príplatok k poisteniu.
Uzávierka je 15. novembra na adrese DAAD, Referat 323-Mittelosteuropa, Kennedyallee 50, D-53 175 Bonn, BRD
- Ďalšie programy ﬁnančne podporované DAAD
- Odborné exkurzie (7 - 12 dní) pre skupiny študentov VŠ od 10 do 15 osôb pod vedením učiteľa VŠ. Študenti musia
mať ukončené min. 3 semestre.
Uzávierka žiadostí je 15. 8., 15. 11., 15. 2., 15. 5. Žiadosť podáva slovenský vysokoškolský učiteľ na Veľvyslanectve
SRN v Bratislave 6 týždňov pred uvedeným termínom uzávierky. DAAD hradí 30 eur na osobu na deň a poistenie
- Študentské praxe (7 – 12 dní) pre skupiny študentov VŠ od 10 do 15 osôb pod vedením učiteľa VŠ . Študenti
musia mať ukončené min. 3 semestre.
Uzávierka žiadostí je 15. 8., 15. 11, 15. 2., 15. 5. Žiadosť podáva nemecký vysokoškolský učiteľ na zahraničnom
oddelení svojej univerzity . DAAD hradí 30 eur na osobu na deň a poistenie.
Bližšie informácie www.saia.sk a http://www.daad.de
- Prax (2 – 3 mesiace) pre študentov prírodných a technických vied, poľnohospodárstva a lesníctva.
Bližšie informácie: www.iaeste.sk

● Štipendium bavorskej vlády

uzávierka spravidla v marci

Štipendiá BAYHOST sú určené absolventom vysokej školy a doktorandom. Medzi podmienky patrí: akceptačný list z niektorej
bavorskej univerzity, ukončená vysoká škola v čase podania prihlášky, vek do 30 rokov pri nástupe na štipendijný pobyt, trvalý
pobyt na Slovnesku v čase podania prihlášky.
Štipendium pozostáva z mesačného príspevku 620 eur alebo 780 eur (v prípade, že štipendista vycestuje do Nemecka
s rodinou). O štipendium je možné žiadať opakovane, a tak si predĺžiť pobyt v Nemecku až na maximálne 3 roky.
Bližšie informácie: http://www-cgi.uni-regensburg.de/Einrichtungen/Bayhost/stipendien.shtml
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● Alexander von Humboldt Stiftung - Nadácia Alexandra von Humboldta
Nadácia poskytuje výskumné štipendiá vo všetkých odboroch prírodných, technických a spoločenských vied. Uprednostňujú sa
uchádzači z pracovísk základného výskumu ako zdroja poznania.
Bližšie informácie: www.humboldt-foundation.de

● COPERNICUS

uzávierka 1. september a 1. marec

Copernicus ponúka každoročne semestrálne štipendiá pre študentov zo strednej, východnej a juhovýchodnej Európy. Štipendisti
sú umiestnení na Humboldt-Universität Berlin, Universität Hamburg alebo Ludwig-Maximilians-Universität München. Študenti
architektúry budú umiestnení na Hochschule für bildende Künste Hamburg. Počas posledných dvoch mesiacov absolvujú
študenti prax vo vybranej organizácii alebo ﬁrme. O štipendium sa môžu uchádzať študenti odboru , právo, politológia,
medzinárodné vzťahy, ekonómia, architektúra, spoločenské a sociálne vedy, ktorí majú v čase nástupu na štipendijný pobyt
ukončené štyri semestre štúdia. Štipendium zahŕňa ubytovanie, stravu, mesačné vreckové, poistenie, cestovné náklady,
poplatok za víza.
Bližšie informácie: www.copernicus-stipendium.de

● Deutsche Forschungsgemeinschaft – Nemecká výskumná spoločnosť
Spoločnosť podporuje výskumné pobyty v Nemecku. Bližšie informácie: www.dfg.de
● Deutscher Bundestag – Internationale Parlaments-Praktika

uzávierka spravidla v máji

Nemecký spolkový snem v spolupráci s Humboldtovou univerzitou v Berlíne, Slobodnou univerzitou v Berlíne a Technickou
univerzitou v Berlíne ponúka 5-mesačný (1. marec – 31. júl) program v Berlíne pre politicky angažovaných mladých ľudí s
ukončeným vysokoškolským vzdelaním z krajín strednej a východnej Európy. Program je určený mladým absolventom vysokých
škôl a mladým akademikom, ktorí by sa chceli dozvedieť o parlamentnom systéme, ako aj o politickom rozhodovacom systéme
v SRN. Program pozostáva z úvodného seminára, v ktorom budú účastníci oboznámení s prácou v parlamente a s politickým,
hospodárskym a kultúrnym životom v Nemecku. Potom bude nasledovať praktikum v úradoch spolkového snemu.
Štipendium zahŕňa 511 eur/mesiac, zdravotné a úrazové poistenie, správne a sociálne výdavky. Ubytovanie je bezplatné,
náklady na cestu do/z Berlína sú tiež hradené.
Bližšie informácie: www.bundestag.de/internat/ipp/index.html

● Deutscher Famulantenaustausch (DFA) - Nemecká výmena praktikantov
Deutscher Famulatenaustausch (súčasť German Medical Students´ Association“ GeMSA) má za úlohu sprostredkovanie
praktikantských miest zahraničným študentom medicíny v nemocniciach (professional exchange), ako aj pobytov so
zúčastnením sa na vedeckých projektoch univerzity (research exchange). Partnerskou organizáciou na Slovensku je Slovenská
asociácia študentov medicíny.
Bližšie informácie: www.slomsa.sk

● Europa - Kolleg Hamburg

uzávierka spravidla v apríli

Europa-Kolleg v Hamburgu v spolupráci s Univerzitou v Hamburgu ponúka doplnkové postgraduálne štúdium Master of
European Studies.. Štúdium je určené pre nemeckých a zahraničných absolventov univerzít a vysokých škôl so zameraním na
právo, ekonomické a sociálne vedy (politológia). Uchádzači z krajín strednej a východnej Európy môžu požiadať o štipendium.
Bližšie informácie: www.europa-kolleg-hamburg.de/

● Friedrich-Ebert-Stiftung - Nadácia Friedricha Eberta
Nadácia poskytuje štipendiá nemeckým a zahraničným študentom a mladým vedeckým pracovníkom (absolventom vysokých
škôl), ktorí sú prijatí na štúdium na nemeckej štátnej alebo štátom akreditovanej univerzite. Nadácia poskytuje aj čiastkové
štipendiá pre absolventov zahraničných vysokých škôl a mladých vedeckých pracovníkov.
Bližšie informácie: www.fes.de

● Friedrich-Naumann-Stiftung - Nadácia Friedricha Naumanna
Nadácia podporuje nadaných nemeckých a zahraničných študentov, absolventov a doktorandov na vysokých školách
v Nemecku. Pri výbere sú uprednostnené ženy, študenti, absolventi a doktorandi prírodných a technických vied a uchádzači
z vyšších odborných škôl. Nadácia nepodporuje doktorandov v odbore medicína a stomatológia a postdoktorandov.
Bližšie informácie: www.fnst.org

● Fritz Thyssen Stiftung - Nadácia Fritza Thyssena
Nadácia podporuje mladých vedeckých pracovníkov na vysokých školách a výskumných ústavoch bezprostredne po získaní
PhD. Uzávierka prihlášok je priebežne na adrese nadácie
Bližšie informácie: www.fritz-thyssen-stiftung.de

● Goethe-štipendium durínskeho premiéra

uzávierka 31. mája

Premiér spolkovej krajiny Durínsko vypisuje každoročne Goethe-štipendium. Štipendium sa udeľuje vynikajúcim absolventom
vysokých škôl, predovšetkým doktorandom zo strednej a východnej Európy. Študenti musia pracovať na témach ako je
nemecká literatúra, dejiny hudby, umenia, kultúry a ﬁlozoﬁe, ktoré sa týkajú Durínska a jeho vzťahu k Európe. Štipendium
sa udeľuje spravidla na 3 mesiace na pobyt na vysokej škole alebo príslušnom inštitúte v Durínsku. Požiadavky sú ukončené
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vysokoškolské vzdelanie s vynikajúcimi výsledkami, dobrá znalosť nemeckého jazyka, vek do 35 rokov.
Štipendium zahŕňa: 1 000 eur/mesiac, cestovné náklady si štipendisti hradia sami.
Bližšie informácie: www.thueringen.de/de/gebildet/goethestipendium
● „Georgius-Agricola-Stipendien“ na štúdium technických, prírodných a medicínskych vied v Sasku
Štipendium je určené na štúdium študentov z Poľska, Slovenska, Českej republiky a Maďarska v Sasku so štipendiom.
Podporujú sa študenti technických, prírodovedných a medicínskych vied. Podmienkou pre udelenie štipendia budú vynikajúce
študijné výsledky. Štipendium je možné udeliť na celú dobu štúdia. Žiadosti o štipendium sa budú podávať priamo na zvolenej
vysokej škole alebo v študentskej organizácii Studentewerk.
Okrem uvedených štipendií bude možné podporovať študentské mobility v rámci spolupráce medzi saskými a zahraničnými
univerzitami.
Bližšie informácie: www.smwk.sachsen.de

● Gottlieb Daimler- und Karl Benz-Stiftung - Nadácia Gottlieba Daimlera a Karla Benza
Nadácia poskytuje štipendiá na výskumnú činnosť mladých vedeckých pracovníkov v rámci doktorandského štúdia. O
štipendium sa môžu uchádzať absolventi/doktorandi všetkých vedných disciplín najneskôr rok po ukončení vysokoškolského
štúdia. Dĺžka štipendia sa určuje podľa výskumného projektu, nie však na dlhšie ako 2 roky.
Bližšie informácie: www.daimler-benz-stiftung.de

● Hanns-Seidel-Stiftung - Nadácia Hansa Seidela
Nadácia podporuje zahraničných absolventov vysokých škôl, doktorandov, postdoktorandov, vysokoškolských učiteľov a
vedeckých pracovníkov všetkých vedných disciplín. Štipendium sa udeľuje za účelom výskumnej práce, praxe alebo dokončenia
doktorandského alebo doplnkového štúdia v Nemecku.
Bližšie informácie: www.hanns-seidel-stiftung.de

● Hertie Stiftung - Nadácia Hertie
Nadácia neposkytuje individuálne štipendiá, ale v spolupráci s ďalšími organizáciami (Alexander von Humboldt-Stiftung,
Studienstiftung des deutschen Volkes, ESC-EAP Berlin a Orchesterakademie des Gustav-Mahler-Jugendorchester) umožňuje
získať štipendiá v týchto programoch:
- Výskumné štipendiá Romana Herzoga pre mladých vedcov zo Strednej Európy vo veku do 35 rokov s ukončeným
doktorátom, resp. tesne pred ukončením doktorátu,
www.humboldt-foundation.de
- Štipendiá pre východoeurópskych účastníkov “Berlin Kollegs” pre študentov humanitných, spoločenskovedných,
prírodných a technických vied z celej Európy, ktorí sú na študijnom pobyte na niektorej berlínskej univerzite, www.
studienstiftung.de/offen/Berlin_Kolleg.htm
- Štipendiá pre mladých ekonómov ESCP-EAP Ekonomickej vysokej školy v Berlíne - ide o dvojročný MBA program
pozostávajúci z ročného externého štúdia vo vlastnej krajine (na Slovensku v Bratislave), 5-mesačnej platenej praxe
v niektorom z nemeckých podnikov a 5-mesačného štúdia na ESC EAP v Berlíne s ďalšími študentmi z celej Európy.
Štipendista na záver získa diplom MBA, www.escp-eap.net
- Štipendiá pre mladých hudobníkov z východnej Európy v Mládežníckom orchestri Gustava Mahlera - dvojročné
štipendiá pre nadaných hudobníkov zo Strednej a východnej Európy, www.gmjo.at
Podrobnejšie informácie o programoch www.ghst.de

● Robert Bosch Stiftung – Nadácia Roberta Boscha

uzávierka spravidla 1. decembra

Štipendijný program pre mladých vedúcich zamestnancov z krajín strednej a východnej Európy. Nadácia umožňuje mladým
vedúcim zamestnancom získať kvaliﬁkované pracovné skúsenosti v nemeckej verejnej správe. Štipendium je určené pre
záujemcov, ktorí majú aspoň ročné praktické skúsenosti vo verejnej správe. Veková hranica v dobe začatia programu je
35 rokov. Predpokladom je dobrá znalosť nemeckého jazyka. Účastníci dostávajú po celý rok mesačné štipendium vo výške
1 280 eur, plus príspevky na manžela/manželku a deti. Cestovné na akcie súvisiace s programom a náklady na jazykové kurzy
budú taktiež hradené nadáciou.
Bližšie informácie: www.bosch-stiftung.de

● Theodor-Heuss-Kolleg

uzávierka spravidla v marci

Nadácia Roberta Boscha a Theodor-Heuss-Kolleg ponúkajú štipendijné miesta pre študentov na medzinárodné letné semináre
v Nemecku a v krajinách strednej a východnej Európy. Uchádzať sa môžu záujemcovia z Nemecka a krajín strednej, východnej
a južnej Európy vo veku od 18 – 25 rokov, ktorí majú dobré znalosti nemeckého jazyka a chceli by sa spoločensky angažovať.
Nadácia uhradí cestovné náklady do miesta, kde sa bude konať seminár, poistenie, ubytovanie a stravu. Na seminároch budú
študenti pracovať na projektoch. Na realizáciu najlepších projektov udelí nadácie Roberta Boscha projektové štipendium.
Prihlasovanie na semináre prebieha on-line.
Bližšie informácie: www.theodor-heuss-kolleg.de
● Werner von Siemens Excellence Award

uzávierka spravidla v marci

V rámci Werner von Siemens Excellence Award je možné získať štipendijnú podporu študijného pobytu na technickej univerzite
v Nemecku.
Bližšie informácie: www.siemens.sk
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● Štipendium pre pracovníkov verejnej správy a študentov príbuzných odborov v spolkovej krajine BadenWürttemberg
uzávierka spravidla v januári
Štipendium je určené pre pracovníkov verejnej správy z krajín strednej a východnej Európy na trojmesačný pobyt s cieľom
spoznať právne, správne a sociálne štruktúry spolkovej krajiny Baden-Württemberg a Európskej únie (v prípade potreby
môže byť súčasťou štipendia aj štvortýždňový intenzívny kurz nemčiny v Stuttgarte alebo Tübingene) a pre študentov z krajín
strednej a východnej Európy na prax s cieľom porozumieť rozhodovacím procesom na troch úrovniach: na úrovni spolkovej
krajiny Baden-Württemberg (Stuttgart), na úrovni celého Nemecka (Berlín) a na úrovni Európskej únie (Brusel).
Bližšie informácie http://www.fh-ludwigsburg.de/

POĽSKO
● Štipendijný program Lane Kirklanda

uzávierka spravidla v marci

Program pre odborníkov z vysokoškolských a výskumných pracovísk, odborníkov a pracovníkov v štátnej a verejnej správe
s perspektívou vedúceho pracovného zaradenia, odborníkov v oblasti malého a stredného podnikania, manažérov neziskových
organizácií a žurnalistov so zameraním na ekonomiku a podnikanie, verejnú a ekonomickú správu, samosprávu, právo, politické
na spoločenské vedy.
Bližšie informácie www.fulbright.sk

PORTUGALSKO
● Štipendiá Inštitútu Camőes

uzávierka on-line spravidla vo februári – marci

Štipendium sa poskytuje na študijný pobyt (8 mesačný), výskumný pobyt v oblasti portugalského jazyka a kultúry (ročný)
– určené na Master štúdium, doktorandské štúdium, program PESSOA (do 8 mesiacov) – určený pre vedúcich katedier
portugalského jazyka alebo portugalských štúdií, program VIEIRA (do 8 mesiacov) - určený pre portugalčinárov – prekladateľov
alebo tlmočníkov, Program FERNAO MENDES PINTO na podporu výskumu a vzdelávania v oblasti portugalského jazyka
a kultúry (do 12 mesiacov) - určený pre pedagogických alebo vedeckých pracovníkov spolupracujúcich na programe vedeckého
alebo odborného vzdelávania v oblasti portugalského jazyka a kultúry.
Podmienkou uchádzania sa o štipendium je akceptačný list z portugalskej univerzity (okrem programu FERNAO MENDES
PINTO) a znalosť portugalského jazyka. Výška štipendia závisí od typu štipendijného pobytu.
Bližšie informácie na www.instituto-camoes.pt alebo www.saia.sk.

RAKÚSKO
● Štipendiá spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a kultúru

uzávierka spravidla v marci a apríli

Österreich - Stipendium - štipendiá na spracovanie špeciﬁcky rakúskej témy – najmä pre doktorandov, ktorí pracujú na
dizertačnej práci, a štúdium absolvujú mimo Rakúska alebo uchádzačov, ktorí už získali doktorát (resp. porovnateľný titul).
Štipendium Ernsta Macha - pre absolventov a mladých vedeckých pracovníkov všetkých vedeckých disciplín (okrem
umeleckých odborov) vo veku od 19 do 35 rokov. Len uchádzačom, ktorí absolvujú doktorandské štúdium mimo Rakúska,
alebo už získali doktorát (resp. porovnateľný titul).
Štipendiá Franza Werfela - pre mladých univerzitných učiteľov a učiteľky nemeckého jazyka a rakúskej literatúry, ktorí
kladú dôraz vo svojej učiteľskej činnosti na rakúsku literatúru. Záujemcovia musia už mať nadviazaný kontakt s rakúskym
vedcom tej inštitúcie, na ktorej chcú svoj výskumný pobyt realizovať.
Bližšie informácie: www.oead.ac.at alebo www.grants.at
● Institut für die Wissenschaften von Menschen (IWM)
Inštitút udeľuje štipendiá:
Junior Visiting Fellowships - program dáva nádejným mladým vedcom príležitosť venovať sa výskumu v oblasti
humanitných a spoločenských vied vo Viedni pod vedením IWM. Projekty výskumu by mali byť tematicky príbuzné
s výskumami vedenými na IWM.
Visiting Fellowships - výskumné pobyty sa uskutočňujú na základe pozvania riaditeľa inštitútu.
Andrew W. Mellon - štipendium pre výskumných pracovníkov z východnej a strednej Európy v oblasti humanitných
a spoločenských vied
The Council of American Overseas Research Centers spolu s IWM udeľujú 3-mesačné štipendium, ktoré umožní mladým
vedeckým pracovníkom z východnej a strednej Európy pracovať na vedeckých projektoch vo Viedni, za podpory vedcov
z Inštitútu humanistiky.
Štipendium Mileny Jesenskej pre žurnalistov - v spolupráci s Project Syndicate, New York/Praha a s podporou
Európskej kultúrnej nadácie v Amsterdame umožňuje toto štipendium žurnalistom z Európy pracovať vo Viedni na dlhodobých
projektoch vlastného výberu, bez každodenných záväzkov a povinností. Projekty sú zamerané na európske témy.
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Körber Fellowships: History and Memory in Europe - v spolupráci s Nadáciou Körber udeľuje inštitút štipendiá na
výskumné pobyty na tému „History and Memory in Europe“
Štipendium Paula Celana pre prekladateľov .
Bližšie informácie: www.iwm.at
● Institut für Höhere Studien

uzávierka spravidla do 30. apríla

Inštitút pre vyššie vzdelanie ponúka absolventom univerzít štipendiá dvojročné kurzy z ekonómie, politológie a sociológie, po
ktorých ukončení môžu pokračovať v PhD programoch renomovaných európskych inštitúcií alebo amerických univerzít.
Bližšie informácie: www.ihs.ac.at
● Európske Fórum Alpbach - štipendiá na kongres a letnú školu

uzávierka spravidla v máji

Európske Fórum Alpbach (EFA) umožňuje získať štipendiá na účasť na kongrese pre študentov., resp. mladých absolventov
vysokých škôl do 35 rokov a na letnú jazykovú školu, ktorá je určené pre absolventov VŠ prednostne z odborov právo,
ekonómia, spoločenské alebo politické vedy (uchádzať sa môžu aj študenti posledných ročníkov).
Výška štipendia je rôzna, v závislosti od krajiny pôvodu uchádzača. Pre uchádzačov z bohatších regiónov Európy sa hradí len
účastnícky poplatok, pre ostatných aj príplatok na ubytovanie a vo výnimočných prípadoch aj na stravu. Cestovné náklady si
účastníci hradia sami.
Bližšie informácie: www.alpbach.org

ŠPANIELSKO
● Štipendium Ministerstva zahraničných vecí Španielska (MAE AECI)

uzávierka spravidla v októbri – decembri

Štipendium sa poskytuje na postgraduálne pobyty (postgraduálne, prehĺbenie špecializácie, doktorandské, postdoktorandské)
– 1 až 3-mesačné alebo ročné, letné jazykové kurzy (1 až 2-mesačné), pobyty pre profesorov – hispanistov (2 mesačné),
diplomatická škola (9 mesačná), postgraduálne, doktorandské a postdoktorandské pobyty (v rámci externého štúdia na
univerzitách v Španielsku – 1 až 3-mesačné).
Podmienkou uchádzania sa o štipendium je akceptačný list zo španielskej univerzity (okrem pobytov pre učiteľov – hispanistov
a diplomatickej školy) a znalosť španielskeho jazyka. Výška štipendia závisí od typu štipendijného pobytu.
Bližšie informácie na www.becasmae.es alebo www.saia.sk.

ŠVÉDSKO
● Študijný alebo výskumný pobyt

uzávierka 15. januára

Ročný študijný alebo výskumný pobyt je určený pre študentov, doktorandov, postdoktorandov.
Bližšie informácie www.si.se
● Master´s štipendium
Štipendium na 2 až 3-semestrálne štúdium (40 - 60 kreditov) je určené pre študentov. Žiadosť o štipendium podáva za
študenta do 15. januára na Švédsky inštitút škola.
Bližšie informácie: www.sweden.se

TAIWAN
● Štipendiá na štúdium na taiwanských univerzitách

uzávierka spravidla február - marec

Taiwanská strana každoročne upresňuje typy štipendií – môže ísť o štipendiá na výučbu čínskeho jazyka, alebo štipendiá na
postrgraduálne štúdium a pod.
Kontakt: Pán Joseph Y.K. Hsu, Taipejská reprezentačná kancelária, Mostová 2, 811 02 Bratislava, tel.: 02/5825 3220, fax:
02/5825 3225.
● Štipendiá nadácie Chiang Ching-kuo

uzávierka podľa typu programu

Cieľom nadácie je podpora výučby čínskeho jazyka a vedeckej spolupráce medzi taiwanskými vedcami a vedcami z iných
krajín. Tieto ciele nadácia dosahuje prostredníctvom viacerých grantových programov.
Bližšie informácie http://www.cckf.org.tw, http://cck-isc.ff.cuni.cz
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USA
● Štipendiá v rámci programu Fulbrightovej komisie
- 10-mesačné postgraduálne študijné alebo výskumné pobyty
uzávierka 30. júna 2005
Pobyty sú úrčené pre študentov v poslednom ročníku a absolventov VŠ, otvorené pre všetky vedné disciplíny s výnimkou
klinickej medicíny a štúdia MBA, prednosť majú kandidáti zo sociálnych a humanitných vied. Podmienky: anglický jazyk
(TOEFL nad 230 pri počítačovom teste), v prípade požiadavky univerzity v USA aj test GRE alebo GMAT, vysokoškolské
vzdelanie ukončené pred 1. septembrom roku podávania prihlášky, študijný priemer do 1,5 počas celého VŠ štúdia.
Štipendium pokrýva školné náklady do výšky 19 000 USD, náklady spojené s ubytovaním, zdravotným poistením a
spiatočnú letenku.
- 3 až 6-mesačné výskumné a prednáškové pobyty
uzávierka 4. október 2005
Pobyty sú určené pre odborníkov zo všetkých vedných odborov okrem klinickej medicíny, prednosť majú kandidáti zo
sociálnych a humanitných vied. Podmienky: ukončené PhD alebo ekvivalentné odborné skúsenosti, pozývací list, anglický
jazyk. Šipendium pokrýva životné náklady, poistenie a spiatočnú letenku, ak štipendistu sprevádzajú rodinní príslušníci,
dostáva na nich počas celého pobytu mesačný príspevok.
- Výmenný program pre stredoškolských učiteľov (1 rok)
uzávierka 24. november 2005
Podmienky: anglický jazyk (TELP), minimálne 3-ročná prax. Štipendium pokrýva životné náklady, poistenie a spiatočnú
letenku, ak štipendistu sprevádzajú rodinní príslušníci, dostáva na nich počas celého pobytu mesačný príspevok.
- Ročný študijný program v rámci Hubert H. Humprey štipendia
uzávierka 6. október 2005
Štipendium pre odborníkov z verejnej správy alebo neštátnych organizácií. Podmienky: anglický jazyk (TOEFL), minimálne
5-ročná prax v odbore. Štipendium pokrýva školné, životné náklady, poistenie a spiatočnú letenku.
- Výmenný program pre administratívnych pracovníkov v školstve
uzávierka je 24. november 2005
Prednosť majú uchádzači so záujmom o priamu spoluprácu medzi školami. Podmienky: anglický jazyk, minimálne 3-ročná
učiteľská prax. Štipendium pokrýva životné náklady, poistenie a spiatočnú letenku.
- Letný seminár
uzávierka spravidla vo februári
Fulbrightove letné semináre amerických štúdií sú 6-týždňové multidisciplinárne programy, zamerané na rôzne aspekty
americkej spoločnosti. Sú určené predovšetkým pre mladších jednotlivcov, ktorí pracujú na osnovách výučby amerických
štúdií, pripravujú tematické publikácie alebo zavádzajú výučbu amerických štúdií ako predmet. Semináre sa konajú
v mesiacoch jún - august na univerzitách v USA. Všetky náklady spojené s pobytom v USA, vrátane dopravy a zdravotného
poistenia hradí Komisia.
Bližšie informácie: Fulbright Commission, Levická 3, 821 08 Bratislava, tel.: 02/ 5542 5606, e-mail: ofﬁce@fulbright.gov.sk
www.fulbright.sk
● The Ruth Crawford Mitchell scholarship

uzávierka spravidla v marci

Štipendium umožňuje jednotlivcom zo Slovenska a Čiech pôsobiacim vo vládnom, komerčnom alebo akademickom sektore (nie
študenti) absolvovať výskumný pobyt na Univerzite v Pittsburghu. Výskum by sa mal týkať problémov, ktorým čelí Slovenská a
Česká republika. Uprednostnený je výskumný zámer v oblasti vzdelávania, vedy, verejnej správy, politických vied, ekonómie a
sociológie. Výskum bude prebiehať od augusta do decembra kalendárneho roka, v ktorom bola podaná prihláška, v trvaní 3 a
pol mesiaca. Od uchádzača sa vyžaduje niekoľko rokov praxe a vynikajúca znalosť anglického jazyka.
Bližšie informácie a prihlášky získate v pracoviskách SAIA.

VEĽKÁ BRITÁNIA
● Chevening Scholarship Programme – Slovakia

uzávierka spravidla október

Preferované odbory: Economics, Environmental Studies, Finance, Human Rights, International Relations, Journalism, Law,
Media Studies, Political Science and Public Administration (môžu sa meniť každý rok). Podmienky: vysokoškolské vzdelanie,
minimum 2 roky praxe v odbore, jazykový certiﬁkát - minimum IELTS 6.5.
Bližšie informácie: British Council, Panská 17, P.O.Box 68, 814 99 Bratislava, e-mail: helena.le.sage@britishcouncil.sk
www.chevening.com/about/countries/slovakia/index.html

BEZ URČENIA KRAJINY/VIACERÉ KRAJINY
● Štipendium Svetovej banky na postgraduálne štúdium

uzávierka spravidla v marci

Štipendium Joint Japan/World Bank Graduate Scholarships Program môžu získať občania členských krajín Svetovej banky na
štúdium predmetov, spojených s rozvojom na renomovaných univerzitách v ostatných členských krajinách (oblasti ekonomika,
verejná správa. Financie, plánovanie, zdravie, populácia, plánovanie, poľnohospodárstvo, infraštruktúra, informačné systémy,
vodné zdroje, vzdelávanie. životné prostredie a manažment prírodných zdrojov).
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Štipendium sa neudeľuje na program MBA, M.Phil a PhD, ani na štúdium práva formou J.D., L.L.M. alebo S.J.D. (výnimkou je
štúdium ľudských práv). Od uchádzačov sa vyžadujú 2 roky praxe.
Bližšie informácie: www.worldbank.org/wbi/scholarships
● Štipendijný program Medzinárodného višegrádskeho fondu

uzávierka spravidla v januári

Višegrádsky štipendijný program je špeciﬁcký program Medzinárodného visegrádskeho fondu, ktorý bol založený na podporu
akademických výmen s ﬁnančnou podporou pre občanov V4 (Poľsko, Maďarsko, Čechy, Slovensko). Štipendiá sú určené na
štúdium alebo výskum v krajinách višegrádskej štvorky alebo mimo nej. Pobyty sú určené pre doktorandov (Ph.D štúdium)
alebo pre absolventov magisterského štúdia.
Bližšie informácie: www.visegradfund.org
● Novartis Foundation – štipendijná schéma

uzávierka rôzne

Štipendijná ponuka umožňuje mladým vedcom vo veku od 23 do 35 rokov zúčastniť sa aktívne na konferencii organizovanej
touto nadáciou a hneď potom pokračovať na 4 až 12 týždňovom výskume v participujúcej organizácii konferencie.
Bližšie informácie: http://www.novartisfound.org.uk/bursary.htm
● UNESCO – Aschberg - ponuka pre umelcov

podľa štipendia

The UNESCO – Aschberg Bursaries for Artists - slúžia na podporu rozvoja kariéry mladých umelcov. Cieľom štipendijných
pobytov je poskytnúť príležitosť umelcom ďalší rast vo svojom odbore – vzdelávanie v špecializovaných inštitúciach.
Bližšie informácie: www.unesco.org/culture/aschberg
● Andrew W. Mellon East - Central European Research Fellows

podľa štipendia

Štipendijný program umožňuje postdoktorandom z Bulharska, Čiech, Estónska, Maďarska, Lotyšska, Litvy, Poľska, Rumunska
a Slovenska v oblasti humanitných vied absolvovať výskumné pobyty na zahraničných výskumných pracoviskách.
Uzávierka prijímania prihlášok vypisujú spolupracujúce inštitúcie.
Bližšie informácie: http://www.caorc.org/fellowships/mellon/
● Štipendijný program Per Aspera Ad Astra

uzávierka spravidla v marci

Študenti 4. ročníka všetkých typov slovenských stredných škôl, ktorí chcú študovať na vysokej škole (aj v zahraničí) a majú
trvalé bydlisko v Prešovskom alebo Košickom kraji, sa môžu uchádzať o štipendium v rámci programu Per Aspera Ad Astra,
ktorý administruje Nadácia pre deti Slovenska.
Bližšie informácie: http://www.nds.sk/paaa.html

CHCETE PRAVIDELNE DOSTÁVAŤ INFORMÁCIE
O ŠTÚDIU V ZAHRANIČÍ A NA SLOVENSKU,
O ŠTIPENDIÁCH, GRANTOCH ČI PROGRAMOCH FINANČNEJ PODPORY
DO POŠTOVEJ SCHRÁNKY?

Objednajte si mesačník Bulletin SAIA!
Cena jedného čísla je 20 Sk + poštovné a balné 10 Sk.
Pošlite nám objednávku a s prvým číslom, ktoré vyjde po jej zaevidovaní,
vám pošleme faktúru a poštovú poukážku.

Bližšie informácie: bulletin@saia.sk
Bulletin SAIA vydáva SAIA, n.o. Bratislava. Vychádza 11-krát ročne.
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INTERNET - POMOCNÍK ZÁUJEMCU O ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ
Internet sa v posledných rokoch stal významným pomocníkom pre každého, kto chce študovať v zahraničí. Každý, kto v ňom hľadá, však vie, aké
náročné (najmä na čas) to je. A hoci existujú rôzne vyhľadávače (aj s rôznymi tipmi a trikmi), môže sa občas zdať, že namiesto uľahčenia hľadanie
ešte sťažujú. Preto sme sa rozhodli upozorniť vás na zaujímavé linky, ktoré by ste pri hľadaní štipendií alebo škôl mohli využiť.
Zamerali sme sa najmä na webstránky slovenských agentúr, ktoré administrujú štipendijné ponuky, nadácií, ktoré poskytujú alebo
sprostredkovávajú štipendiá, ako aj rôzne stránky s databázami, v ktorých sa dá vyhľadávať.
Samostatnú skupinu tvoria zaujímavé linky vo vybraných krajinách. Vybrali sme iba tie krajiny, do ktorých nájdete štipendijné ponuky v tomto
časopise. Skratkou MŠ označujeme webstránku ministerstva školstva, aj keď jeho oﬁciálny názov v jednotlivých krajinách je rôzny. Na stránkach
ministerstva školstva sú spravidla všeobecné informácie o vzdelávacích systémoch. Na webstránke www.saia.sk nájdete aj zaujímavé linky do
ďalších krajín.

WEBSTRÁNKY S INFORMÁCIAMI O ŠTIPENDIÁCH
www.saia.sk
Slovenská akademická informačná agentúra (SAIA) - informácie
o štipendiách vyplývajúcich z bilaterálnych dohôd, štipendiá Akcie
Rakúsko - Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, štipendiá
Nemeckej akademickej výmennej služby DAAD pre Slovensko,
štipendiá multilaterálneho programu CEEPUS, v sekcii Aktuality
štipendiá domácich a zahraničných nadácií, inštitúcií, o ktoré sa
môžu uchádzať občania SR, informácie Rakúskeho informačného
centra pre vedeckú spoluprácu
www.saaic.sk
Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu
(SAAIC) - informácie o programoch Európskej únie Sokrates,
Leonardo da Vinci a Erasmus Mundus

www.fulbright.sk
Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie výmeny v SR - informácie
o štipendiách USA pre občanov SR
www.osf.sk
Nadácia otvorenej spoločnosti - Open Society Foundation informácie o štipendiách, ktoré na Slovensku administruje NOS-OSF
www.visegradfund.org
Medzinárodný višegrádsky fond (IVF) informácie o štipendijnom
fonde
www.ﬁnaid.org
„sprievodca“ ﬁnančnou pomocou
www.internationalscholarships.com
stránka s vyhľadávačom štipendií v zahraničí

WEBSTRÁNKY O VZDELÁVACÍCH SYSTÉMOCH, DATABÁZACH VYSOKOŠKOLSKÝCH INŠTITÚCIÍ
http://univ.cc/
zoznam a webstránky univerzít celého sveta
www.ploteus.org
Portal of Learning Opportunities Throughout the European Space
- informácie o vzdelávacích možnostiach v Európe
www.braintrack.com
Braintrack University-Index - linky na vyše 5500 vysokoškolských
inštitúcií vo viac ako 160 krajinách sveta
http://siu.no/heir
The Higher Education Institution Registry - adresy vyše 7-tisíc
vzdelávacích inštitúcií na celom svete
www.euroeducation.net
databáza s proﬁlmi vyše 900 vysokoškolských inštitúcií v Európe
http://europe-online.universum.de/frame.pl
dôležité adresy a webstránky zo všetkých krajín Európskej únie
www.language-learning.net
vyhľadávač jazykových kurzov, vyše 6000 škôl vo vyše 80
krajinách, ktoré ponúkajú kurzy vyše 70 jazykov
www.internationaleducationmedia.com
vyhľadávač vzdelávacích inštitúcií v zahraničí podľa krajín

www.eurydice.org
informácie o štúdiu v európskych krajinách
www.daad.de/bookmarks
zoznam webstránok o vzdelávaní podľa krajín
http://sfeuropa.swiss-science.ch/
web stránky o európskych postgraduálnych študijných programoch
s tematikou Európy (Európske štúdiá, integrácia, ekonomika a pod.)
www.study-ineurope.org
informácie o možnostiach štúdia v Európe
www.aecinfo.org
Asociácia európskych konzervatórií, hudobných akadémií a vysokých
škôl, kontaktné adresy
http://europa.eu.int/eures/home.jsp?lang=en
European Job Mobility Portal
www.mba.hobsons.com, www.llm.hobsons.com
MBA, LLM
www.collegeview.com/
CollegView
www.studyeurope.hobsons.com
Study Europe

ZAUJÍMAVÉ LINKY VO VYBRANÝCH KRAJINÁCH
AUSTRÁLIA
MŠ: www.detya.gov.au - informácie o vzdelávaní a o štipendiách
www.studyinaustralia.gov.au - zoznam univerzít, databáza štipendií
a vyhľadávač študijných programov
www.study-in-australia.org - stránke je určená Európanom, ktorý
chcú študovať v Austrálii
www.aqf.edu.au/register.htm - zoznam akreditovaných
vzdelávacích inštitúcií a akreditačných orgánov
http://students.idp.com/ - stránka o štúdiu v Austrálii
BELGICKO
www.belnet.be
www.diplobel.fgov.be – ministerstvo zahraničných vecí
www.belgium.be - všeobecné informácie o Belgicku
www.eracareers-belgium.be - národný mobilitný portál pre
vedecko-výskumných pracovníkov
www.research.be – informácie o výskume v Belgicku
Flámske spoločenstvo
www.ond.vlaanderen.be/english - NARIC Vlaanderen/Ministerstvo
Flámskeho spoločenstva, informácie o ﬂámskom vzdelávacom systéme,
odkazy na univerzity a „hogescholen“

www.vlir.be - Flámska medziuniverzitná rada
www.vlhora.be - Flámska rada vyšších odborných škôl
www.ﬂanders.be – všeobecné informácie o Flámsku
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie
o jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku
www.coleurop.be – College of Europe
www.student.be
Francúzske spoločenstvo
www.cfwb.be/infosup - Ministerstvo Francúzskeho spoločenstva
www.agers.cfwb.be - Oddelenie pre vzdelávanie Ministerstva
Francúzskeho spoločenstva
www.siep.be - informačný servis o štúdiu a zamestnaní
www.ciuf.be - Medziuniverzitná rada Francúzskeho spoločenstva
www.wbri.be – Oddelenie medzinárodných vzťahov komunity
Wallonie-Bruxelles
BIELORUSKO
MŠ: www.minedu.unibel.by
www.enic-naric.net/members.asp?country=Belarus
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BULHARSKO
MŠ: www.minedu.government.bg/english
www.mfa.government.bg - ministerstvo zahraničných vecí
(v bulharčine)
www.uni-vt.bg - stránka univerzity Veliko Tarnovo
ČESKÁ REPUBLIKA
MŠ: www.msmt.cz -stránka obsahuje aj adresáre verejných
a súkromných vysokých škôl v ČR
www.csvs.cz/databaze/vyhledavani - Centrum pro studium
vysokého školství, vyhľadávacia databáza českých vysokých škôl
www.czech.cz - stránka ministerstva zahraničných vecí v angličtine,
informácie o štúdiu v Česku
www.mzv.cz - stránka českého ministerstva zahraničných vecí,
v kapitole Zahraničné vzťahy/Kultura, krajané a školská spolupráce/
Školství obsahuje informáciu o štipendiách do ČR
www.nadaceprovzdelani.cz
www.vysokeskoly.cz - zoznam vysokých škôl
www.naric.cz - stránka českého NARIC-u
www.uiv.cz - Ústav pro informace ve vzdělávání
www.mzv.cz/bratislava - Veľvyslanectvo Českej republiky v SR
www.radavs.cz – Rada vysokých škol
www.dzs.cz – Dom zahraničních služeb MŠMT (DZS)
www.nuov.cz – Národní ústav odborného vzdělávání
www.eracareers.cz/- národný mobilitný portál pre vedeckovýskumných pracovníkov
ČÍNA
www.csc.edu.cn/en/ - stránka China Scholarship Council
(v angličtine), v sekcii Study in China informácie o štipendiách do Číny
pre zahraničných študentov
http://140.111.1.22 - stránka ministerstva vzdelávania v angličtine,
obsahuje informácie o školstve v Číne a kontakty na univerzity
www.edu.cn - China Education and Research Network (stránka je
v angličtine), podrobné informácie o vzdelávaní, vede a výskume v Číne
http://cck-isc.ff.cuni.cz/ - Sinologické centrum Karlovej univerzity
v Prahe, štipendiá do Číny
DÁNSKO
MŠ: www.uvm.dk/eng/education
www.ciriusonline.dk - informácie o štúdiu v Dánsku
www.rks.dk - Dánska rektorská konferencia - vysoké školstvo
www.um.dk - ministerstvo zahraničných vecí
www.udlst.dk - dánska cudzinecká polícia
www.studieskolen.dk - Studieskolen - celoročné kurzy dánčiny
www.cvuu.dk - ENIC/NARIC
www.uvm.dk - ministerstvo vzdelávania
www.denmark.sk – Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva v SR
www.workindenmark.dk/ - národný mobilitný portál pre vedeckovýskumných pracovníkov
EGYPT
www.usc.edu/dept/education/globaled/wwcu/background/
Egypt.htm - informácie o egyptskom systéme vzdelávania
www.worldwide.edu/ci/egypt/index.html - kontakty na egyptské
univerzity, informácie o študijných programoch (v angličtine)
www.frcu.eun.eg - informácie o vysokých školách
FÍNSKO
MŠ: www.minedu.ﬁ
http://ﬁnland.cimo.ﬁ - informácie o štúdiu vo Fínsku
www.edu.ﬁ - všeobecné informácie o vzdelávacom systéme
www.oph.ﬁ/info/recognition - ENIC/NARIC
www.cimo.ﬁ - CIMO
www.skr.ﬁ - Fínska kultúrna nadácia
www.aka.ﬁ - The Academy of Finland grants
www.syl.helsinki.ﬁ - The National Union of Finish Students
www.soa.ﬁ - ubytovanie vo Fínsku
www.kesayliopistot.ﬁ - Summer universities
www.aka.ﬁ/eracareers - národný mobilitný portál pre vedeckovýskumných pracovníkov
www.research.ﬁ/index_en.html - fínsky informačný systém o vede
a technológiách
FRANCÚZSKO
www.egide.asso.fr - stránka agentúry Égide
www.edufrance.fr - stránka agentúry Edufrance:
www.cnous.fr - stránka CNOUS - Centra služieb študentom
www.education.gouv.fr - ministerstvo mládeže, vzdelávania
a výskumu
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www.diplomatie.gouv.fr - ministerstvo zahraničných vecí
www.france.sk – Veľvyslanectvo Francúzskej republiky v SR
www.edutel.fr
www.cri.ensmp.fr/ceﬁ - informácie o Grandes Ecoles
www.cri.ensmp.fr/cge - informácie o Grandes Ecoles
www.edudroit.net – informácie pre záujemcov o štúdium práva
vo Francúzsku
GRÉCKO
MŠ: www.ypepth.gr
www.ypepth.gr/docs/greek_universities.doc - zoznam gréckych
univerzít a technických inštitútov
www.iky.gr – štipendiá I.K.Y.
www.onassis.gr - Onassisova nadácia
www.greece.sk – Veľvyslanectvo Helénskej republiky v SR
www.cso.auth.gr/English/Dikatsa.br.htm, www.hri.org/info/
help/dikatsa.html - uznávanie dokladov o vzdelaní v Grécku
www.certh.gr/pls/rmp/mobility.main - národný mobilitný portál
pre vedecko-výskumných pracovníkov
HOLANDSKO
MŠ: www.minocw.nl - obsahuje informácie o vzdelávacom systéme
v Holandsku a odkazy na univerzity
www.nufﬁc.nl - Netherlands Organization for International
Cooperation in Higher Education, informácie o vzdelávacom systéme,
výmenných projektoch a programe pre talentovaných zahraničných
študentov
www.studyin.nl - informácie o štúdiu v Holandsku
www.vsnu.nl - Asociácia holandských univerzít
www.hbo-raad.nl - Asociácia holandských vyšších odborných škôl
www.idw.nl - uznávanie diplomov v Holandsku
www.ib-groep.nl - Informatie Beheer Grep - informácie o štúdiu
a vzdelávaní
http://holandskoweb.com – Veľvyslanectvo Holandska v SR
www.ivnnl.nl – Internationale Vereniging voor de Neerlandistiek
www.hagueacademy.nl – Hague Academy of International Law
www.taalunie.org – Holandská jazyková únia, informácie o
jazykových kurzoch v Belgicku a Holandsku
www.grantﬁnder.nl - Vyhľadávač holandských štipendií a grantov
CHORVÁTSKO
MŠ: www.mzt.hr
INDIA
MŠ: www.education.nic.in
http://meadev.nic.in - stránka ministerstva zahraničných vecí
s informáciami aj o vysokoškolskom štúdiu
www.icssr.org – Indian Council of Social Science Research
http://itec.nic.in/ - Indian Technical and Economic Cooperation
Division
INDONÉZIA
MŠ: www.pdk.go.id
ÍRSKO
www.educationireland.ie
www.irlgov.ie/educ - Department of Education and Science
www.hea.ie - Higher Education Authority (HEA)
www.hetac.ie - Higher Education and Training Award Council
www.cao.ie – Central Application Ofﬁce
www.nqai.ie/ - uznávanie dokladov o vzdelaní
www.gradireland.com/courses/search.asp - vyhľadávač
postgraduálnych kurzov
www.researchcareersireland.com/ - národný mobilitný portál pre
vedecko-výskumných pracovníkov
ISLAND
MŠ: http://eng.menntamalaraduneyti.is - stránka obsahuje aj
informácie o islandských štipendiách
www.hi.is - Islandská univerzita
www.eracareers.is/ - národný mobilitný portál pre vedeckovýskumných pracovníkov
IZRAEL
MŠ: www.education.gov.il
www.mfa.gov.il/mfa/home.asp
www.ac.il - izraelská akademická sieť
www.israel.gov.il/eng/mainpage.asp - národný mobilitný portál
pre vedecko-výskumných pracovníkov
www.che.org.il/eng.htm - Rada vysokých škôl

JAPONSKO
MŠ: www.mext.go.jp
www2.jasso.go.jp/index_e.html - The Japan Student Services
Organisation (JASSO), všeobecné informácie o štúdiu v Japonsku,
štipendiá, zoznam vysokých škôl
www.studyjapan.go.jp/en/index.html - komplexná príručka pre
záujemcov o štúdium v Japonsku (angličtina), obsahuje aj informácie
o japonských štipendiách.
www.jpf.go.jp – The Japan Foundation, štipendiá a granty
www.nisshinkyo.com www.jsps.go.jp/english/index.html - Japan Society for Promotion
of Science (Japonská spoločnosť na podporu vedy)
www.sk.emb-japan.go.jp - stránka Japonského veľvyslanectva
v Bratislave
LUXEMBURSKO
MŠ: www.mcesr.lu
www.men.lu – národné ministerstvo vzdelávania, odbornej prípravy
a športu
www.cu.lu - Université de Luxemburg
www.cedies.public.lu – Centrum dokumentácie a informácií
o vysokoškolskom vzdelávaní
www.wsu.lu - súkromná asociácia, cez ktorú je možné nájsť
ubytovanie
www.cll.lu - Centre de Langues
www.ist.lu - Institut Supérieur de Technologie
www.iserp.lu - Institut Supérieur d‘Etudes et de Recherches
www.iees.lu - Institut d‘Etudes Éducatives et Sociales
www.iuil.lu - Medzinárodný univerzitný inštitút
MAĎARSKO
MŠ: www.om.hu
www.om.hu/education (v angličtine) - obsahuje informácie
o systéme VŠ vzdelávania, adresy univerzít
www.scholarship.hu – MÖB (Magyar Ösztöndíj Bizottság) –
maďarská štipendijná asociácia, ktorá administruje bilaterálne štipendiá
www.campushungary.hu
www.studyhungary.hu – informačný portál pre zahraničných
študentov (v angličtine)
www.sulinet.hu
www.felvi.hu - informácie o prijímaní študentov, zoznam študijných
programov v cudzích jazykoch
www.mfa.gov.hu - ministerstvo zahraničných vecí
www.fpi.hu - Úrad pre ocenenia a granty
www.agorairoda.net - informácie o krajanských štipedniách,
informácie a služby pre maďarskú mládež na Slovensku
www.ceu.hu – Central European University in Budapest
www.bbi.hu – Inštitút Balassi Bálinta, ktorý poskytuje štipendiá na
ročné jazykové kurzy
http://eracareers-hungary.tpf.hu/ - národný mobilitný portál pre
vedecko-výskumných pracovníkov
MEXIKO
www.edumexico.org - všeobecné informácie o štúdiu v Mexiku
http://servicios.sre.gob.mx/becas/ - stránka ministerstva
zahraničných vecí – informácie o štipendiách (v španielčine aj angličtine)
www.usc.edu/dept/education/globaled/wwcu/background/
Mexico.htm - popis mexického systému vzdelávania
NEMECKO
www.Stiftugsindex.de - databáza nemeckých štipendií
www.daad.de – DAAD, informácia o štipendiách a možnostiach
štúdia v Nemecku ako aj ďalších krajinách sveta, obsahuje vyhľadávač
študijných programov
www.campus-germany.de - portál o vzdelávaní v Nemecku
www.hochschulkompass.de - možnosť vyhľadávania študijných
odborov na nemeckých vysokých školách
www.stmwfk.bayern.de - informácie o vzdelávaní v Bavorsku
www.hrk.de - Rektorská konferencia
www.auswaertiges-amt.de - Ministerstvo zahraničných veci SRN
www.bmbf.de - Ministerstvo vedy a vzdelávania SRN
www.forschungsportal.net - databáza výskumných pracovísk
a ústavov v Nemecku
www.stifterverband.de - informácie o nadáciách na podporu vedy
a výskumu
www.dfg.de - Die Deutsche Forschungsgemeinschaft - najdôležitejšia
organizácia na podporu vedy v Nemecku
www.studienwahl.de - informácie o študijných programoch na
nemeckých vysokých školách

www.eracareers-germany.de/en/index.htm - národný mobilitný
portál pre vedecko-výskumných pracovníkov
www.kompetenznetze.de - prehľad nemeckých výskumných
a vedeckých ústavov
www.research-in-germany.de - výskum v Nemecku
NÓRSKO
MŠ: www.odin.dep.no/ufd
www.nnr.no/index.html - National Akademic Information Center
www.uio.no/iss/ - medzinárodná letná škola
www.study-norway.net - stránka o štúdiu v Nórsku
www.uio.no/english/academics/admission/studentguide.pdf
- Students´Guide Univerzity v Oslo
www.siu.no – Centrum pre medzinárodnú univerzitnú spoluprácu
www.nokut.no – nórsky ENIC-NARIC
www.nordenedu.net – informácie o vzdelávaní v Nórsku
www.forskningsradet.no/forport/application?lang=en_UK
- Nórska rada pre výskum
POĽSKO
MŠ: www.menis.gov.pl
www.buwiwm.edu.pl - Úrad pre uznávanie vzdelania a medzinárodné
výmenné pobyty
www.poland.pl/education www.ambasada-slowacji.pdi.pl – Veľvyslanectvo SR v Poľsku
www.pomaturze.pl – zoznam vysokých škôl, akadémií a jazykových
škôl
www.powitanie.com.pl
www.uj.edu.pl – nadácia kráľovnej Jadwigy
www.eracareers-poland.gov.pl/ - národný mobilitný portál pre
vedecko-výskumných pracovníkov
PORTUGALSKO
MŠ: www.min-edu.pt
www.crup.pt/lista.html - linky na portugalské univerzity
www.instituto-camoes.pt/actividades/bolsas.htm - stránka
Instituto Camoes (portugalskej štipendijnej agentúry) o štipendiách pre
cudzincov do Portugalska (v portugalčine)
www.instituto-camoes.pt - prihlasovanie na štipendiá
www.des.min-edu.pt/estia/edu/eduindex.html - informácie
o vzdelávaní v Portugalsku, kontakty na vysoké školy (v angličtine)
www.min-nestrangeiros.pt/mne/ - ministerstvo zahraničných vecí
www.desup.min-edu.pt/naric.htm - uznávanie dokladov o vzdelaní
www.astrolabium.pt/ - národný mobilitný portál pre vedeckovýskumných pracovníkov
RAKÚSKO
MŠ: www.bmbwk.gv.at
www.portal.ac.at – Austrian Academic portal
www.oead.ac.at - ÖAD - Österreichischer Austauschdienst - Rakúska
výmenná služba
www.fhf.at – zoznam Fachhochschulen
www.grants.at - prehľad existujúcich štipendií, ktoré môžu získať
v Rakúsku zahraniční študenti
www.wegweiser.ac.at - zoznam vysokých škôl a umeleckých
vysokých škôl v Rakúsku, možnosť vyhľadávať podľa odborov
www.embassyaustria.sk – Veľvyslanectvo Rakúskej Republiky v SR
www.akkreditierungsrat.at - zoznam súkromných vysokých škôl
www.help.gv.at – pomocník pri vybavovaní náležitostí na pobyt
a prácu v Rakúsku (bývanie, pobyt, prihlásenie, sobáš a pod.).
www.researchinaustria.info/ - národný mobilitný portál pre
vedecko-výskumných pracovníkov
RUMUNSKO
MŠ: www.edu.ro
www.aboutromania.com/education.html - odkazy na stránky
univerzít v Rumunsku (v angličtine)
www.usc.edu/dept/education/globaled/wwcu/background/
Romania.htm - informácie o systéme vzdelávania v Rumunsku (v
angličtine)
www.edu.ro/cnredeng.htm - uznávanie dokladov o vzdelaní
RUSKO
MŠ: www.ed.gov.ru
http://studyinrussia.ru/ - informácie pre zahraničných šrudentov
http://db.informika.ru/aie/ - informácie o vysokoškolskom
vzdelávaní v Rusku
www.runnet.ru
www.russianenic.ru – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.mgimo.ru – Moskovský štátny inštitút mezdinárodných vzťahov
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SLOVINSKO
MŠ: www.mszs.si/eng
www.vpis.uni-lj.si – informácie o prijatí na Univerzitu v Ľubľane
www.ad-futura.si – štipendiá na postgraduálne štúdium a výskumnú
činnosť v Slovinsku
SRBSKO A ČIERNA HORA
MŠ: www.mps.sr.gov.yu
www.usc.edu/dept/education/globaled/wwcu/background/
Yugoslavia.htm - informácie o systéme vzdelávania (v angličtine)
www.worldwide.edu/ci/yugoslavia/.html - odkazy na vysoké
školy (v angličtine)
ŠPANIELSKO
MŠ: www.mec.es
www.terra.es/education - vyhľadávacia databáza
www.spainexchange.com
www.mae.es - ministerstvo zahraničných vecí
www.aeci.es - AECI – Španielska agentúra pre medzinárodnú
spoluprácu
www.becasmae.es – portál na prihlasovanie sa na štipendijné pobyty
do Španielska
ŠVAJČIARSKO
www.switch.ch/edu/educ_orgs_de.html - zoznam vysokých škôl
www.about.ch/education/index.html - informácie o vzdelávaní vo
Švajčiarsku
www.crus.ch - Rektorská konferencia švajčiarskych univerzít,
informácie o študijných možnostiach a podmienkach prijatia na
švajčiarske univerzity
www.vkhs.ch - informácie o prípravných skúškach na vysokoškolské
štúdium vo Švajčiarsku
www.agab.ch - informácie o študijných programoch na jednotlivých
univerzitách
www.bbw.admin.ch - Federálny úrad pre vedu a vzdelávanie
www.gwf-gsr.ch - Agentúra pre vedu a výskum
www.cus.ch - Švajčiarska univerzitná konferencia
www.edk.ch - konferencia ministrov školstva jednotlivých kantónov
www.snf.ch - Švajčiarska národná nadácia na podporu vedy
www.bbt.admin.ch - Federálny úrad pre profesionálne vzdelávanie
a technológiu
www.skph.ch - Švajčiarska rektorská konferencia pedagogických
vysokých škôl
www.kfh.ch - Konferencia švajčiarskych univerzít vyššieho odborného
vzdelávania
www.swiss-schools.ch - Švajčiarska federácia súkromných škôl
www.proff.ch – databáza učiteľov na švajčiarskych vysokých školách
ŠVÉDSKO
www.si.se - Švédsky inštitút
www.hsv.se
www.studyinsweden.se
http://utbildning.regeringen.se/inenglish/ - ministerstvo
vzdelávania a vedy
www.slovakemb.se – Veľvyslanectvo SR vo Švédsku
TAIWAN
http://140.111.1.22/english/ - Ministerstvo školstva
TALIANSKO
MŠ: www.murst.it
www.cimea.it - informačné centrum pre medzinárodnú mobilitu
a uznávanie dokladov
www.universo.murst.it - zoznam vysokých škôl
http://sito.cineca.it/strutture/struttura.html - databáza univerzít
www.esteri.it – ministerstvo zahraničných vecí
www.fgda.org – nadácia „Giordano Dell´Amore“
www.cestor.it – Centro Studi Orientamento (zoznam univerzít,
postgraduálne možnosti štúdia, programy Master)
www.miur.it/0004Alta_F/0027Istitu/index_cf4.htm - zoznam
umeleckých škôl, konzervatórií
www.crui.it – Talianska rektorská konferencia
www.esteri.it/ita/4_28_67_81_93.asp - informácia o bilaterálnom
štipendiu na Slovensko pre talianskych uchádzačov
www.fondazionecrui.it/eracareers/ - národný mobilitný portál pre
vedecko-výskumných pracovníkov
TURECKO
MŠ: www.meb.gov.tr/index.htm
www.studyturkey.metu.edu.tr – informácie pre zahraničných
študentov, sytsém vzdelávania, zoznam univerzít, podmienky pre
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prijatie, praktické informácie
www.yok.gov.tr – Rada vysokých škôl Turecka
UKRAJINA
MŠ: www.education.gov.ua
www.ednu.kiev.ua - informácie o vzdelávaní na Ukrajine
www.study.org.ua
USA
MŠ: www.ed.gov
http://travel.state.gov/ - webstránka ministerstva zahraničných vecí
s informáciami pre cudzincov prichádzajúcich do USA (víza, atd.)
www.studyusa.com - informácie o štúdiu v USA
www.ulinks.com - zoznam vysokoškolských inštitúcií
www.petersons.com/educationusa/ - vyhladávač študijných
programov v USA
www.usaplacement.com - stáže pre študentov a čerstvých
absolventov
Finančná pomoc: www.ﬁnaid.org, www.fastweb.com, www.iefa.
org, www.isoa.org, www.fastaid.com, www.srnexpress.com, www.
scholarships.com, www.edupass.org/ﬁnaid, www.petersons.com/ﬁnaid,
www.internationalstudent.com/scholarships/index.htm, www.internati
onalscholarships.com, www.internationalstudentloan.com, www.soros.
org/scholar, www.freschinfo.com,
Akreditácia: http://www.ope.ed.gov/accreditation/, http://www.chea.
org/Institutions/index.cfm
VEĽKÁ BRITÁNIA
MŠ: www.deni.gov.uk
www.educationuk.org – vzdelávanie vo Veľkej Británií, vyhľadávanie
vysokoškolských kurzov
http://ukscholarshipsdatabase.britishcouncil.org/- databáza
štipendií
www.britishcouncil.sk – Britská rada, informácie o vzdelávaní
a ﬁnančnej pomoci pre štúdium vo Veľkej Británii
www.universitiesuk.ac.uk – zoznam britských univerzít
www.ucas.ac.uk – UCAS (Universities and College Admissions
Service) – agentúra, cez ktorú prebieha prihlasovanie študentov na
štúdium vo Veľkej Británii
www.dfes.gov.uk/index.htm -Department for Education and Skills
www.ocr.org.uk - Oxford Cambridge and RSA Examinations (prehľad
kvaliﬁkácií, ktoré je možné získať vo Veľkej Británii)
www.hero.ac.uk - Higher Education and Research Opportunities
www.slovakia.britishcouncil.destinationuk.org – praktické
informácie pred odchodom a po príchode do Veľkej Británie
www.qaa.ac.uk – The Quality Assurance Agency for Higher Education
– hodnotenie kvality študijných programov
www.prospects.ac.uk – postgraduálne štúdium, kariéra
www.ukcosa.org.uk – UKCOSA: Council for International Education
www.hostuk.org.org – HOST: welcoming international students
www.chevening.com – informácie o štipendiách Chevening pre
absolventov vysokých škôl a mladých profesionálov
www.springboard.co.uk - stránka pre tých, čo končia strednú školu
a hľadajú ďalšie možnosti vzdelávania.
www.fco.gov.uk - ministerstvo zahraničných vecí
www.dfes.gov.uk/studentsupport/eustudents/index.shtml
- informácie o možnosti odpustenia školného
www.naric.org.uk – uznávanie dokladov o vzdelaní
www.postgrad.hobsons.com – vyhľadávač postgraduálnych kurzov
podľa odboru alebo inštitúcie
www.ukstudentlife.com – informácie pre zahraničných študentov
www.eracareers-uk.info/ - národný mobilitný portál pre vedeckovýskumných pracovníkov
Stredoškolské štúdium: www.isbi.com – vyhľadávanie škôl, www.
ofsted.gov.uk, www.isinspect.org.uk – kvalita stredných škôl
Jazykové kurzy: www.educationuk.org, www.englishinbritain.co.uk

Ste vedecko-výskumný pracovník a hľadáte informácie
o pracovných príležitostiach,
štipendiách, grantoch v zahraničí,
ako aj odpovede na otázky týkajúce sa pobytu
a života v zahraničí?
Navštívte slovenský mobilitný portál
pre vedecko-výskumných pracovníkov

www.eracareers.sk

POČET UCHÁDZAČOV A ODPORUČENÝCH KANDIDÁTOV
na bilaterálne štipendiá 2005/2006

Krajina
Belgicko-Flámske
Belgicko-Francúzske

Počet
uchádzačov

Počet odporučených kandidátov
spolu/ z
toho:

študent

8

3

2
1

doktorand

17

6

1

1

Bulharsko

11

11

6

3

Česko

66

39

27

12

Čína

16

8

7

Dánsko

10

6

2

Egypt

12

6

6

Fínsko

4

3

191

91

10

3

1

Chorvátsko

5

4

3

India

6

4

2

Island

3

3

3

Izrael

2

2

2

Grécko

Luxembursko
Maďarsko

pedagóg
VŠ, vedecký
pracovník

Počet
náhradníkov

iné

2

1

Bielorusko

Francúzsko*

absolvent

1

2

2

3

1
2

3
2

1
3

1

1
2

1
2
1

2

1

4

2

1

1

30

25

13

7

5

147

65

46

18

1

5

Nórsko

16

9

5

1

3

2

Poľsko

35

27

18

7

2

Rakúsko

88

43

26

12

5

Nemecko-DAAD

Rumunsko

2

2

1

101

71

67

Rusko - MGIMO

5

2

2

Rusko - štipendiá RF

4

3

1

Slovinsko

4

3

1

Srbsko a Čierna Hora

1

1

Švajčiarsko

9

5

2

Rusko

Taliansko

2

1
2

2

2

3
2
2
1

1

3

39

33

25

3

Turecko

2

2

1

1

Ukrajina

4

3

3

1

3

1

* údaje nie sú úplné, niektoré výbery sa ešte neuskutočnili

Hľadáte informácie o štúdiu v zahraničí? Navštívte SAIA!
BRATISLAVA

Nám. slobody 23, 812 20 Bratislava 1
tel.: 02/ 5441 1426, 5441 1436
fax: 02/ 5441 1429,
saia@saia.sk
BANSKÁ BYSTRICA

Tajovského 51, 974 01 Banská Bystrica 1
tel., fax: 048 / 4137 810
saiabb@isternet.sk

KOŠICE

Boženy Němcovej 32, 040 01 Košice 1
tel.: 055/ 632 5418
fax: 055/ 632 5431
saia.kosice@tuke.sk
NITRA

UKF, Trieda A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
tel.: 037/ 7412 943
saianitra@ukf.sk

PREŠOV

PU, Ul. 17. novembra 11, 080 01 Prešov
tel., fax: 051 / 7711 676
saia-po@unipo.sk, lubicah@unipo.sk
ŽILINA

Vysokoškolákov 22, 010 08 Žilina 8
tel./fax: 041/ 565 04 80
tel.: 041/ 565 14 58
saiaza@isternet.sk
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