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DATABÁZA ŠTIPENDIÍ A GRANTOV



HLAVNÉ ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY

NŠP

CEEPUS

EURAXESSA R-S

AM



NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

 VŠ ŠTUDENTI 2. stupňa
- (1/2 semestre) 

- ZP: výskumný pobyt spojený so ZP (3-6 mes.)
- štipendiá aj cestovné granty

 DOKTORANDI
- (1-10 mes.)

- štipendiá aj cestovné granty

 POSTDOKTORANDI
- (3-6 mes.)

- štipendiá a cestovné granty





NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

 štruktúrovaný CV
 motivačný list
 odborný program študijného/výskumného pobytu
 odporúčanie školiteľa (max. 3 mesiace)
 doklad o PhD. štúdiu
 diplom, dodatok k diplomu, vysvedčenie o štátnej skúške
 doklad k požadovanej výške cestovného
 zoznam publikačnej činnosti

V CUDZOM JAZYKU:
 akceptačný/pozývací list s termínom pobytu (max. 3 

mesiace)



NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

UZÁVIERKY: 
 30.4.2017 (nadchádzajúci akademický rok)

 31.10.2017 (letný semester)
 https://www.stipendia.sk/

NÁSTUP NA POBYT:
 študenti: 1. septembra 2017 / 1. apríla 2018

 doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí 
pracovníci: 1. septembra 2017 / 31. augusta 2018

UKONČENIE POBYTU:
 študenti: 31. augusta 2018

 doktorandi, vysokoškolskí učitelia, výskumní a umeleckí 
pracovníci: 30. novembra 2018

https://www.stipendia.sk/


AKADEMICKÉ MOBILITY

• Európa: Belgicko, Bielorusko, Bulharsko, Cyprus, Česko, 
Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, Chorvátsko, Island, 

Litva, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Nemecko, 
Poľsko, Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Rusko, 
Slovinsko, Srbsko, Švajčiarsko, Taliansko, Ukrajina

• Blízky Východ: Izrael, Turecko

• Afrika: Egypt

• Ázia: Čína, India, Japonsko, Kazachstan, Kórejská 
republika, Taiwan

• Amerika: Mexiko, USA



AKADEMICKÉ MOBILITY

 CIEĽOVÁ SKUPINA: študenti, absolventi, 
doktorandi, výskumní a pedagogickí pracovníci

 študijné/výskumné pobyty

 letné jazykové kurzy vo vybraných krajinách

 celé/riadne štúdium

 výška štipendia podľa krajiny (EÚ aj mimo Európy)

 žiadosť: každá krajina má vlastný formulár žiadosti 
a podmienky 



AKADEMICKÉ MOBILITY

EGYPT 

 krátkodobý pobyt pre vedeckých pracovníkov (max. 
10 dní)  / dlhodobý pobyt (2 – 6 mesiacov)

 cestovné náklady do miesta pobytu a späť

 príplatok k štipendiu 120 USD/mes.

 zabezpečenie ubytovania a stravy za úhradu

 štipendium 600 L.E. (cca 83 €)



AKADEMICKÉ MOBILITY

INDIA – ODBORNÉ KURZY ITEC

 náklady na spiatočnú letenku

 školné

 ubytovanie

 vreckové

 príspevok na knihy a študijnú cestu



AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO

Štipendiá pre diplomantov (1-3 mesiace): 
- na  prípravu DP , 

- mesačne: 800 €, cestovné preplatí SAIA

Štipendiá pre doktorandov (3–6 mesiacov): 
- na prípravu dizertačnej práce 

-mesačne: 1050 €, cestovné preplatí SAIA

Štipendiá postdoktorandom (3- 6mesiacov): 
- na realizáciu výskumného pobytu

- mesačne: 1,500 €, cestovné preplatí SAIA 
- nie neskôr ako 10 rokov po udelení titulu PhD. 

 uzávierka: 15. marec a 15. október



ŠTIPENDIÁ NA KRÁTKODOBÉ POBYTY

kontaktné stretnutie pre pedagogických, vedeckých 
pracovníkov  a doktorandov

Dĺžka: max. 3 dni

Termín: priebežne (60 dní pred plánov. cestou)

- uzávierka: priebežne počas roka

Štipendium: 90 €/deň na ubytovanie, bez  
cestovného 



ŠTIPENDIÁ NA LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY

 v 2017 pre študentov a doktorandov z technických 
odborov

Trvanie: 1 mesiac (3 – 4 týždne)

Štipendium: úhrada nákladov na kurz a ubytovanie a 
týždenné štipendium € 115

 uzávierky: 15. marec



PROJEKTY A R-S

• posilňovanie bilaterálnych rakúsko-slovenských 
partnerstiev v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
a výskumu

• dĺžka podpory : 12 – 24 mesiacov, v závislosti od typu 
projektov

• projekt je možné plánovať najskôr 3 mesiace od uzávierky



PROJEKTY A R - S

OBLASTI PODPORY (CIELE):

 I. Spolupráca mladých výskumníkov

 II. Doktoráty pod dvojitým vedením

 III. Organizácia rakúsko-slovenských školení 

 IV. Organizácia rakúsko-slovenských letných jazykových 
kurzov

 V. Prednáškové cykly vynikajúcich vedeckých 
pracovníkov



AKCIA RAKÚSKO - SLOVENSKO

PRÍLOHY V NEMČINE/ANGLIČTINE:

1. akceptačný list

2. dve odporúčania

3. kópia diplomu

4. potvrdenie o jazykových znalostiach

5. súhlas vedenia domovskej organizácie s pobytom



www.scholarships.at

• súhlas 
vedenia 
(aj/nj) 

• publikačná 
činnosť

• „negatívny 
zoznam“

• PostDocs –
osobný 
pohovor

http://www.scholarships.at/


CEEPUS

 siete spolupracujúcich VŠ z členských krajín 
programu    

 Albánsko, Bulharsko, Česká republika, Čierna Hora, 
Chorvátsko, Maďarsko, Macedónsko, Moldavsko, 

Poľsko, Rakúsko, Rumunsko, Slovenská republika, 
Slovinsko, Srbsko, Bosna a Hercegovina a Univerzita v 

Prištine v Kosove

 spolupráca univerzít na riešení výsk. problému 

 štipendijné mesiace



CEEPUS

1. uchádzač, ktorého domáca VŠ je zapojená 
do programu CEEPUS v šk. roku, kedy uchádzač 

plánuje realizovať štipendijný pobyt (sieťové 
mobility)

2. uchádzač, ktorého domáca VŠ nie je zapojená do 
programu CEEPUS v šk. roku, kedy uchádzač plánuje 
realizovať štipendijný pobyt (kategória freemover)



CEEPUS

 semestrálne pobyty študentov a doktorandov 
(minimálne 3 mesiace)

 krátkodobé pobyty študentov a doktorandov (min. 1 
mesiac, spojené s vypracovaním DP/dizertačných prác)

 prednáškové pobyty učiteľov (min. 1 mesiac a odučiť 6 
vyučovacích hodín)

 www.ceepus.info

 v rámci sietí uzávierka: (15.6.2017 / 
31.10.2017)

 mimo sietí v kategórii freemover uzávierka: 
30.11.2017

http://www.ceepus.info/


EURAXESS

EURAXESS 

 iniciatíva Európskej komisie na podporu rozvoja 
kariéry výskumníka a uľahčenie mobility 
pracovníkov v Európe

Euraxess

 sieť ľudí v 38 krajinách, ktorí sa vám snažia pomôcť 
vo viac ako 200 servisných centrách – v Európe i 
mimo nej



EURAXESS







Mgr. Dominika Kacejová
koordinátorka programov SAIA, n.o. pre žilinský a trenčiansky región

SAIA, n.o. regionálne pracovisko Žilina 
Univerzitná 25 
010 08 Žilina 

tel: 0948 29 16 67 
saia.zilina@saia.sk

www.saia.sk, www.stipendia.sk, www.aktion.saia.sk, 
www.ceepus.saia.sk, www.euraxess.sk 


