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DATABÁZA ŠTIPENDIÍ A GRANTOV



SAIA, n.o. vs. ERASMUS
- zvýšte si šance 

v
ý

h
o

d
y • neobmedzený 

výber krajín 
do celého 
sveta

• výška štipendií 
je zvyčajne 
vyššia

• príležitosti pre 
doktorandov a 
„postdocs“

v
ý

z
v

y • väčšie 
administratív
ne zaťaženie 

• vyššia 
konkurencia

• takmer žiadne 
praktické 
stáže



Nájdite VLASTNÉ odpovede

ZMENA

JAZYK
NOVÝ/Á/

É



HLAVNÉ ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY

NŠP

CEEPUS

EURAXESSA R-S

AM



NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM 

...celý svet...

ŠTUDENTI VŠ 
2. STUPŇA

študijný pobyt 
1 – 2 semestre

výskumný/umelecký pobyt 
(príprava DP) 

3 – 6 mesiacov

DOKTORANDI
študijný/výskumný pobyt 

1 – 10 mesiacov

POSTDOCS
výskumný pobyt 
3 – 6 mesiacov



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)



 je súhlas zahraničnej vysokej školy/výskumnej 
organizácie s tým, že v prípade udelenia štipendia 
súhlasia s pobytom na ich inštitúcii,

nemá byť pozývací list len formálnou akceptáciou 
uchádzača na štipendijný pobyt, ale mal by odrážať 
mieru záujmu, ktorý prejavila prijímajúca inštitúcia 
o prednáškový a/alebo výskumný/umelecký pobyt 
uchádzača o štipendium v rámci NŠP,

akceptačný/pozývací list musí byť na hlavičkovom 
papieri prijímajúcej inštitúcie s podpisom, funkciou 
a kontaktnými údajmi osoby, ktorá list vystavila.

AKCEPTAČNÝ/POZÝVACÍ LIST





NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ PROGRAM

UZÁVIERKY: 
 30.10.2017 (letný semester)

 30.4.2018 (na nadchádzajúci AR)
 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

Blízky 
Výcho

d

Čína, India, 
Japonsko, 
Kazachstan, 
Kórea, 
Taiwan

Európa

Ázia

BELG, Bielorusko, 
Bulharsko, ČR, DEN, 
FIN, FR, GR, 
Chorvátsko, Island, 
Litva, Macedónsko, 
Maďarsko, 
Moldavsko, Nemecko, 
Poľsko, PORT, 
Rumunsko, Rusko, 
Slovinsko, Srbsko, 
Švajčiarsko, ITA, 
Ukrajina

Afrika

Amerika

Mexiko, USA

Izrael
TureckoEgypt

Austrália

Austrá
lia



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 

BIELORUSKO - štipendium na 1- až 10 mesačný 
výskumný pobyt na základe medzivládnej 
bilaterálnej dohody

31. marec 

BIELORUSKO - štipendium na kurz bieloruského 
jazyka na základe medzivládnej bilaterálnej 
dohody

16. marec 

BULHARSKO - Štipendium na 1- až 10-mesačný 
postgraduálny a výskumný pobyt počas 
vysokoškolského štúdia na základe medzivládnej 
bilaterálnej dohody

6. február 

BULHARSKO - štipendium na letný kurz 
bulharského jazyka na základe medzivládnej 
bilaterálnej dohody

6. február

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=174
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=175
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=156
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=161


AKADEMICKÉ MOBILITY 

ČESKO - štipendium na letnú školu 
slovanských štúdií pre študentov, 
doktorandov a vysokoškolských učiteľov na 
základe bilaterálnej dohody vlád

16. február 

ČESKO - štipendium na štipendijný pobyt 
pre doktorandov na základe bilaterálnej 
dohody vlád

28. február 

ČÍNA - ročný študijný pobyt na základe 
bilaterálnej dohody 8. február

EGYPT - 3- až 5-mesačný výskumný pobyt 
na základe bilaterálnej dohody 6. marec

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=56
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=467
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=96
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=103


AKADEMICKÉ MOBILITY 

GRÉCKO - 5- alebo 10-mesačný 
výskumný pobyt na základe 
medzivládnej bilaterálnej dohody

6. marec 

GRÉCKO - letný kurz gréckeho jazyka 
na základe medzivládnej bilaterálnej 
dohody

6. marec

CHORVÁTSKO - štipendium na letný 
kurz chorvátskeho jazyka a literatúry 
na základe bilaterálnej dohody

9. február 

CHORVÁTSKO - štipendium pre 
doktorandov na študijný alebo 
výskumný pobyt na základe bilaterálnej 
dohody

9. február

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=112
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=114
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=71
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=70


AKADEMICKÉ MOBILITY 

IZRAEL - štipendium na základe 
bilaterálnej dohody vlád na jazykový 
kurz hebrejčiny pre študentov, 
absolventov VŠ, doktorandov a 
postdoktorandov v lete 2017

07.11.2017 16:00 

IZRAEL - štipendium na základe 
bilaterálnej dohody vlád pre študentov 
a doktorandov na študijný alebo 
výskumný pobyt 

07.11.2017 16:00 

IZRAEL - štipendium pre profesorov 
na pobyt na Weizmanov inštitút vedy

31. december

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=58
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=57
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=320


AKADEMICKÉ MOBILITY

KÓREA - celé 
magisterské/doktorandské štúdium -
štipendium kórejskej vlády

23. február 

KÓREA - výskumný pobyt -
štipendium kórejskej vlády

23. február

MACEDÓNSKO - štipendium na 
študijný alebo výskumný pobyt na 
základe bilaterálnej dohody

9. február 

MAĎARSKO - 1– až 10-mesačný 
doktorandský pobyt na základe 
medzivládnej bilaterálnej dohody 

21.11.2017 16:00

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=168
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=683
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=333
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=128


AKADEMICKÉ MOBILITY

MAĎARSKO - 1– až 3-mesačný 
výskumný pobyt na základe 
medzivládnej bilaterálnej dohody 

21.11.2017 16:00 

MAĎARSKO - 5- až 20-dňový 
krátkodobý výskumný pobyt na 
základe medzivládnej bilaterálnej 
dohody 

21.11.2017 16:00

MAĎARSKO - letný kurz maďarského 
jazyka/letný odborný kurz na základe 
medzivládnej bilaterálnej dohody 

21.11.2017 16:00

MOLDAVSKO - štipendium na 3- až 
10- mesačný stážový a študijný pobyt 
na základe medzivládnej bilaterálnej 
dohody

6. február

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=134
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=187


AKADEMICKÉ MOBILITY

NEMECKO - štipendium DAAD na dlhodobý 
výskumný pobyt pre doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov (7 - 10 mesiacov)

15.11.2017 23:59 

NEMECKO - štipendium DAAD na krátkodobý 
výskumný pobyt pre doktorandov a mladých 
vedeckých pracovníkov (1 - 6 mesiacov)

15.11.2017 23:59 

NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné 
pobyty pre bývalých štipendistov DAAD (1 - 3 
mesiace)

15.11.2017 23:59 

NEMECKO - štipendium DAAD na výskumné 
pobyty pre VŠ učiteľov a vedeckých 
pracovníkov (1 - 3 mesiace)

15.11.2017 23:59

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=67
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=66
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=52
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=62


AKADEMICKÉ MOBILITY

POĽSKO - štipendium na základe 
bilaterálnych dohôd vlád na jazykový 
kurz v lete 

20. február 

POĽSKO - štipendium na základe 
bilaterálnych dohôd vlád na 
výskumný pobyt pre doktorandov 

20. február 

POĽSKO - štipendium na základe 
bilaterálnych dohôd vlád na 
výskumný pobyt pre vysokoškolských 
učiteľov a výskumníkov 

20. február

RUMUNSKO - 3- až 10-mesačný 
vedecký alebo výskumný pobyt na 
základe medzivládnej bilaterálnej 
dohody 

6. február

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=73
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=75
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=76
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=117


AKADEMICKÉ MOBILITY

RUSKO - štipendium na 1- mesačný letný 
kurz ruského jazyka na základe 
medzivládnej bilaterálnej dohody

7. február 

RUSKO - štipendium na 2- mesačnú 
jazykovú stáž počas vysokoškolského štúdia 
na základe medzivládnej bilaterálnej 
dohody

16. február 

RUSKO - štipendium na celé doktorandské 
štúdium na Diplomatickej akadémii MZV 
RF

25. apríl 

RUSKO - štipendium na 1- až 10- mesačný 
výskumný pobyt na základe medzivládnej 
bilaterálnej dohody

16. február

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=224
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=225
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=646
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=207


AKADEMICKÉ MOBILITY

SLOVINSKO - štipendium na letnú školu a seminár 
slovinského jazyka na základe bilaterálnych dohôd 
vlád

9. február 

SLOVINSKO - štipendium na základe bilaterálnej 
dohody vlád pre študentov a doktorandov na 
študijný alebo výskumný pobyt

9. február 

SRBSKO - štipendium na prednáškový pobyt 
vysokoškolských učiteľov na základe bilaterálnej 
dohody

9. február 

SRBSKO - štipendium na letné semináre srbského 
jazyka a kultúry v Srbskej republike na základe 
bilaterálnej dohody vlád pre študentov, 
doktorandov a vysokoškolských učiteľov 

9. február

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=78
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=77
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=678
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=81


AKADEMICKÉ MOBILITY

SRBSKO - študijný alebo výskumný 
pobyt na základe bilaterálnej dohody 
pre študentov a doktorandov 

9. február

ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS 
na výskumný pobyt na základe štip. 
ponuky švajčiarskej vlády

01.11.2017 16:00 

ŠVAJČIARSKO - štipendium ESKAS 
pre postdoktorandov na základe štip. 
ponuky švajčiarskej vlády

01.11.2017 16:00

UKRAJINA - štipendium na 1- až 10-
mesačný výskumný pobyt na základe 
medzivládnej bilaterálnej dohody

31. marec

https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=79
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=204


AKADEMICKÉ MOBILITY

INDIA – ODBORNÉ KURZY ITEC

 náklady na spiatočnú letenku

 školné

 ubytovanie

 vreckové

 príspevok na knihy a študijnú cestu



AKCIA RAKÚSKO – SLOVENSKO

DIPLOMANTI

1 – 3 mes.

DOKTORANDI

3 – 6 mes.

POSTDOCS

3 – 6 mes. 

KRÁTKE POBYTY

3 dni

LETNÉ NEMECKÉ
KURZY

2018 – prírodné 
vedy



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- 6 mesiacov): 
- na realizáciu výskumného pobytu

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

uzávierka: 15.  marec a 20. október



ŠTIPENDIÁ NA KRÁTKODOBÉ POBYTY

- kontaktné stretnutie pre pedagogických, 
vedeckých pracovníkov  a doktorandov

- max. 3 dni

- termín: priebežne (60 dní pred plánov. cestou)

- vekový limit: 60 rokov 

- štipendium:  90 €/deň na ubytovanie, bez  
cestovného 



ŠTIPENDIÁ NA LETNÉ JAZYKOVÉ KURZY

- v 2018 pre študentov a doktorandov z oblasti 
prírodných vied

- 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) 

 publikačn
á  činnosť

 „negatívny 
zoznam“

 PostDocs
– osobný 
pohovor

http://www.scholarships.at/


CEEPUS

študenti a
doktorandi

semestrálny 
pobyt

3 – 10 mesiacov

krátkodobý pobyt 
(vypracovanie ZP)

1 – 2 mesiace

VŠ učitelia 
prednáškové 

pobyty 
5 dní - 1 mesiac

Albánsko, Bosna a Hercegovina, Bulharsko, ČR, Čierna Hora, 
Chorvátsko, Macedónsko, Maďarsko, Moldavsko, Poľsko, 

Rakúsko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Kosovo



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)

www.ceepus.info

 v rámci sietí uzávierka: 31.10.2017
 v kategórii freemover uzávierka: 30.11.2017

http://www.ceepus.info/


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)



ZÁKLADNÉ OTÁZKY

• KAM? (kontinent, krajina, mesto, UNIVERZITA)

• KEDY? (LS, ZS, mimo vyučovania na Alma mater...)

• Na AKO DLHO? (týždeň, dva, mesiac, semester, rok, 
doktorandské štúdium?)

• ZA ČO A CEZ AKÚ organizáciu? 

(štipendium, grant.../ SAIA, univerzita, ....)

• AKÉ sú PODMIENKY získania štipendia/grantu? 

• KTO mi s tým pomôže? (SAIA, referát pre 
medzinárodné vzťahy, pedagógovia, kamaráti, 
bývalí absolventi....)

• KEDY je UZÁVIERKA podávania žiadostí???



PRVÉ KROKY

toto informačné stretnutie / 
konzultácia

známi, ktorí na mobilite už boli

www.saia.sk

referát pre medzinárodné vzťahy / 
koordinátor ERASMUS +

zahraniční  študenti na univerzite

sociálne siete / FB skupiny / Study in... 
fóra

http://www.saia.sk/


AKO ZAČAŤ? 

1. kliknutím na DATABÁZU ŠTIPENDIÍ A GRANTOV:   www.saia.sk

2. NÁJDEŠ PRÍLEŽITOSŤ: program, výzvu, uzávierku...

3. VYHĽADÁŠ si univerzitu v zahraničí: http://univ.cc/ 

4. KONTAKTUJEŠ vybratú univerzitu / univerzity

5. Získaš AKCEPTAČNÝ LIST A ODPORÚČANIA

6. VYPLNÍŠ ŽIADOSŤ o grant/ štipendium + PRÍLOHY

7. PODÁŠ  Ž I A D O S Ť  DO TERMÍNU UZÁVIERKY

8. dohodneš si ŠTUDIJNÝ PLÁN s ECTS koordinátorom na domácej 
fakulte 

http://www.saia.sk/


MOŽNOSTI

 SAIA, n.o.
 Erasmus+ /realizácia cez ALMA MATER/

 Visegrad Scholarship Program
 Marie Skłodowska-Curie actions 

 Fulbright - Schuman Program /USA
 Fulbrightovo štipendium
 CIMO Fellowship /Fínsko/

 Grantový program Tatrabanky a Nadácia VÚB
 Eifelove štipendiá excelentnosti

 CEU – Stredoeurópska univerzita v Budapešti –
napríklad štipendium na letnú školu

 AIESEC, IAESTE, MLADIINFO, ADEL, INEX, SYTEV, 
KERIC

 INTERSTUDY, UNILINK



EURAXESS



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







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

SAIA, n.o. reginálne 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 


