BILATERÁLNE MEDZI·TÁTNE PROGRAMY A DOHODY
5. Tzv. vládne bilaterálne ‰tipendiá

EURÓPSKE PROGRAMY
1.

Socrates – program pre oblasÈ vzdelávania
cieºová skupina: ‰tudenti, doktorandi, vysoko‰kolskí uãitelia, vzdelávacie in‰titúcie
cieº: projektová spolupráca a mobilita
kontaktn˘ bod, administruje: Národná agentúra Socrates (SAAIC)
informaãné zdroje: www.saaic.sk

2. Leonardo da Vinci – program pre oblasÈ odborného vzdelávania
a prípravy
cieºová skupina: in‰titúcie z oblasti odborného vzdelávania a prípravy
cieº: mobilita (odborné stáÏe) a pilotné projekty
kontaktn˘ bod, administruje: Národná agentúra Leonardo da Vinci
(SAAIC)
informaãné zdroje: www.saaic.sk
poznámky: projekt nepodáva jednotlivec, ale vÏdy in‰titúcia
3. Doplnkové finanãné mechanizmy
cieºová skupina: rôzne cieºové skupiny
cieº: aj podpora mobility vo vzdelávaní a odbornej príprave
kontaktn˘ bod, administruje: Úrad vlády SR, Odbor koordinácie
predvstupov˘ch fondov a bilaterálnej spolupráce
informaãné zdroje: www.eeagrants.sk
poznámky: sú to napr. finanãné mechanizmy EHP, Nórska, resp.
·vajãiarska
4. Joint Research Centre – JRC - Spoloãné v˘skumné centrum Európskej
komisie
cieºová skupina: doktorandi, postdoktorandi
cieº: tréningové a ‰tipendijné pobyty, hosÈovanie, stále a doãasné pracovné miesta
kontaktn˘ bod, administruje: Centrum pre rozvoj, vedu a technológie (SARC)
informaãné zdroje: www.jrc.cec.eu.int; www.sarc.sk
poznámky: referenãné vedecko-v˘skumné centrum Európskeho
spoloãenstva so sídlom v Bruseli, ktoré si zachováva nezávislosÈ od
komerãn˘ch a národn˘ch záujmov

a) na základe bilaterálnej dohody Slovenska s in˘mi krajinami
cieºová skupina: spravidla doktorandi
úãel: ‰tudijn˘, resp. postgraduálny ‰tudijn˘ pobyt, vedeck˘ alebo
v˘skumn˘ pobyt, letn˘ kurz, úãasÈ na konferenciách, kongresoch
alebo kolokviách, v˘menná stáÏ, umelecké ‰tipendium
kontaktn˘ bod, administrátor: Slovenská akademická informaãná
agentúra (SAIA)
informaãné
zdroje:
www.saia.sk;
www.euroinfo.gov.sk;
http://www.minedu.sk/
poznámky: bilaterálne dohody uzatvára Ministerstvo ‰kolstva SR,
Ministerstvo zahraniãn˘ch vecí SR alebo Ministerstvo kultúry SR
s partnersk˘mi ministerstvami v zahraniãí
b) ‰tipendiá programu Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede
a vzdelávaní
cieºová skupina: ‰tudenti V· a doktorandi
úãel: semestrálny alebo roãn˘ ‰tudijn˘ pobyt, v˘skumn˘ pobyt, letn˘
odborn˘ jazykov˘ kurz, ‰tipendijn˘ pobyt pre doktorandov alebo
univerzitn˘ch uãiteºov
kontaktn˘ bod, administruje: Slovenská akademická informaãná
agentúra (SAIA)
informaãné zdroje: www.saia.sk
poznámky: akciu financuje Ministerstvo ‰kolstva SR a Spolkové ministerstvo pre vzdelávanie, vedu a kultúru Rakúskej republiky
c) Fulbrightov program – Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie
v˘meny v SR
cieºová skupina: obãania SR s trval˘m pobytom v SR: postgraduálni
‰tudenti
kontaktn˘ bod, administruje: Komisia J. W. Fulbrighta pre vzdelávacie
v˘meny v SR
informaãné zdroje: www.fulbright.sk, www.state.gov
poznámky: ‰tipendiá USA
6. ·tipendiá v rámci rôznych neziskov˘ch organizácií a podporn˘ch programov na Slovensku
cieºová skupina: ‰tudenti stredn˘ch a vysok˘ch ‰kôl, absolventi, doktorandi, vedeckí pracovníci
cieº: rôzne (v závislosti od programu)
informaãné zdroje a kontaktné body:
Nadácia otvorenej spoloãnosti – Open Society Foundation
(www.osf.sk)

Britská rada (www.britishcouncil.sk,
http://www.britcoun.org/Slovakia)
Nadácia Charta 77 (mailto:charta77@rainside.sk)
Nadácia Michala Kováãa a Václava Havla
(http://www.prezident.sk/?nadacia-1)
poznámky: ‰tipendijné programy jednotliv˘ch organizácií sú rozdielne, niektoré organizácie ponúkajú viacero programov rôzneho
zamerania

11. ·tipendijn˘ program UNESCO-ASCHBERG na podporu umelcov
cieºová skupina: mladí umelci z oblastí: v˘tvarné umenie, hudba,
cieº: ‰koliace aktivity (ìal‰ia odborná príprava) v ‰pecializovan˘ch in‰titúciách
kontaktn˘ bod, administruje: UNESCO
informaãné zdroje: www.unesco.org/culture/ifpc
poznámky: zaloÏen˘ na bilaterálnej spolupráci v rámci siete partnersk˘ch in‰titúcií; záujemcovia sa môÏu prihlásiÈ priamo, bez podpory
oficiálnej in‰titúcie

MULTILATERÁLNE PROGRAMY
7. Program CEEPUS II – Central European Exchange Programme for
University Studies (Stredoeurópsky v˘menn˘ program pre univerzitné
‰túdiá)
cieºová skupina: vysoké ‰koly a ich ‰tudenti, doktorandi, pedagógovia
a odborníci
cieº: vytváranie spolupráce (sietí) medzi vysok˘mi ‰kolami, profesionálne jazykové a odborné kurzy, exkurzie a mobilita ‰tudentov, doktorandov, vysoko‰kolsk˘ch pedagógov, odborníkov, atì.
kontaktn˘ bod, administruje: Národná kancelária programu CEEPUS
(SAIA)
informaãné zdroje: www.saia.sk; www.ceepus.info
poznámky: do programu registruje ‰kolu vysoko‰kolsk˘ uãiteº so
súhlasom ‰tatutárneho zástupcu ‰koly, ãinnosÈ ìalej koordinuje
zahraniãné oddelenie univerzity alebo fakulty; uchádzaã o ‰tipendium nemusí byÈ zo ‰koly, ktorá je zapojená (kategória freemover)
8. Vi‰egrádsky ‰tipendijn˘ program
cieºová skupina: obãania krajín V4: doktorandi alebo absolventi
magisterského ‰túdia
cieº: akademické v˘meny, ‰túdium alebo v˘skum v krajinách V4 alebo
mimo nej; projektová spolupráca v oblasti kultúry, vedy, vzdelávania;
cezhraniãná spolupráca
kontaktn˘ bod, administruje: International Visegrad Fund
informaãné zdroje: www.visegradfund.org
poznámky: program Medzinárodného vi‰egrádskeho fondu
9. ·tipendium Svetovej banky
cieºová skupina: obãania ãlensk˘ch krajín Svetovej banky
cieº: ‰tipendiá na vybrané druhy ‰túdia, tzv. master’s study
kontaktn˘ bod, administruje: The World Bank
informaãné zdroje: www.worldbank.org/wbi/scholarships
poznámky: neudeºuje sa na program MBA, M.Phil a PhD, ani na ‰túdium práva formou J.D., L.L.M. alebo S.J.D. (v˘nimkou je ‰túdium ºudsk˘ch práv)
10. CERN – Európske centrum pre ãasticovú fyziku
cieºová skupina: doktorandi, PhD., vedeckí pracovníci
cieº: ‰tipendiá a vedecké pracovné príleÏitosti
kontaktn˘ bod, administruje: CERN – Európske centrum pre ãasticovú fyziku
informaãné zdroje: www.cern.ch

ëAL·IE MOÎNOSTI ZÍSKANIA ·TIPENDIA
12. ·tipendiá na základe bilaterálnych dohôd medzi slovensk˘mi a zahraniãn˘mi univerzitami, resp. poskytované zahraniãnou organizáciou
priamo na univerzite alebo fakulte na Slovensku
cieºová skupina: ‰tudenti, príp. absolventi V·
kontaktn˘ bod, administruje: zahraniãné oddelenia rektorátov V·;
zahraniãné oddelenia vedeck˘ch ústavov
informaãné zdroje: zahraniãné oddelenia rektorátov, resp. dekanátov
V· a vedeck˘ch ústavov; periodiká a publikácie agentúr, ktoré sprostredkúvajú ‰tipendiá; internetové stránky
poznámky: okrem univerzity, ktorá ‰tipendium ponúka, si podmienky v˘beru stanovuje aj slovenská univerzita alebo vedeck˘ ústav; ‰tudenti sa uchádzajú individuálne a postupujú podºa pokynov zahraniãného oddelenia
13. ·tipendiá ponúkané zahraniãn˘mi univerzitami konkurznou formou
cieºová skupina: ‰tudenti
informaãné zdroje: priamo na univerzitách alebo ich webstránkach;
niektoré uverejÀuje aj SAIA (www.saia.sk)
poznámky: ‰tipendiá vypisujú univerzity v rámci svojho ‰tipendijného
programu; ‰tudenti sa o nich uchádzajú individuálne
14. ·tipendiá v rámci rôznych zahraniãn˘ch organizácií a podporn˘ch
programov
cieºová skupina a cieº: rôzne
kontaktn˘ bod: daná organizácia (zoznam na www.saia.sk)
informaãn˘ zdroj: www.saia.sk (podºa krajín)
databázy so ‰tipendiami v jednotliv˘ch krajinách:
http://grantsdb.oead.ac.at - databáza rakúskych ‰tipendií
www.stiftungsindex.de - databáza nemeck˘ch ‰tipendií
www.internationalscholarships.com - stránka s vyhºadávaãom ‰tipendií v zahraniãí
15. ·tipendiá súkromn˘ch firiem
cieºová skupina: rôzne
cieº: rôzne
kontaktn˘ bod, administruje: priamo firmy (Siemens, Slovenská sporiteºÀa, Slovnaft, ai.)
poznámky: ‰tipendijné programy jednotliv˘ch organizácií sú rozdielne, niektoré organizácie ponúkajú viacero programov rôzneho
zamerania

Úspe‰ní ‰tudenti s ambíciou doplniÈ si svoje ‰túdium
v zahraniãí môÏu na pokrytie zv˘‰en˘ch nákladov získaÈ nenávratn˘ finanãn˘ príspevok z rôznych zdrojov.
Spravidla ide o absolvovanie ãasti vzdelávania alebo
odbornej prípravy v zahraniãí do jedného roka.
Hlavn˘m finanãn˘m nástrojom sú súãasné európske programy
SOCRATES a LEONARDO DA VINCI. Od roku 2007 to bude nov˘
„integrovan˘" program v oblasti celoÏivotného vzdelávania. Tieto
programy sa v‰ak poskytujú prostredníctvom projektov vzdelávacích in‰titúcií v SR. ·túdium Ïiakov stredn˘ch ‰kôl v zahraniãí zatiaº
nie je finanãne podporované, ale existuje moÏnosÈ ich odbornej
praxe v podnikoch v EÚ.
DôleÏité sú programy a dohody uzatvorené na medzi‰tátnej
úrovni medzi Slovenskou republikou a in˘m ‰tátom Európskej
únie, na základe ktor˘ch sa môÏe prispieÈ aj k financovaniu celého
‰túdia v zahraniãí. Delia sa na bilaterálne (podpísané medzi SR
a ìal‰ou krajinou) alebo multilaterálne, podpísané vzájomne
medzi viacer˘mi krajinami.

Oficiálny partner:

www.euroinfo.gov.sk
bezplatná infolinka do Bruselu
v slovenskom jazyku:
EUROPE DIRECT 00 800 6 7 8 9 10 11
bezplatná infolinka pre volania v sieti
SLOVAK TELEKOM: 0800 103 104
bezplatná infolinka pre volania v sieti
ORANGE SLOVENSKO: 38 76

·tipendiá
a granty
pre ‰tudentov
Úrad vlády Slovenskej republiky
2006

Nezabudnite sa informovaÈ aj na iné ‰tipendijné zdroje poskytované na základe rozhodnutia súkromn˘ch spoloãností, ktoré môÏu
pokryÈ ‰pecifické poÏiadavky ‰tudentov. Poskytujú ich priamo vzdelávacie in‰titúcie a univerzity v snahe získaÈ ‰piãkov˘ch ‰tudentov
alebo aj súkromné spoloãnosti ako súãasÈ stratégie tvorby firemného mena. Podmienky tak˘chto ‰tipendií sú vyslovene individuálne
a informujú o nich dotknuté in‰titúcie.

