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FELLOWSHIP NA UNIVERSITY OF MICHIGAN-ANN ARBOR, USA 
 

Fulbrightova komisia na Slovensku vyhlasuje aj tento rok výzvu programu Ronald and Eileen Weiser 
Professional Development Award, ktorý umožňuje vysokoškolským pedagógom alebo výskumným 
pracovníkom stráviť 4 týždne až 3 mesiace výučbou alebo výskumom na University of Michigan-Ann 
Arbor. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach výskumu a výučby, je však dôležité 
vopred kontaktovať vybraného odborníka z univerzity a získať od neho pozývací list. 
Podávanie projektu je administratívne nenáročné a popri štandardných prílohách treba z vedeckého 
hľadiska predložiť iba 2-stranovú motivačnú esej. 
Uzávierka podávania prihlášok je 15. septembra 2017. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 

   

H2020: BROKERAGE EVENT – NANOTECHNOLÓGIE A POKROČILÉ MATERIÁLY 
 

V Mníchove sa 17. novembra 2017 uskutoční brokerage event v oblasti nanotechnológií 
a pokročilých materiálov, kde si záujemcovia môžu nájsť partnerov pre projekty Horizont 2020. Účasť 
na podujatí je bezplatná, je sa však nutné registrovať. Viac informácií a registráciu nájdete na tejto 
stránke. 

   

FELLOWSHIP V CERN-E 
 

4. septembra 2017 je tohtoročná uzávierka žiadostí o fellowship v CERN-e. Medzi vhodných 
kandidátov patria (okrem iných) aj občania Slovenskej republiky, ktorí nezískali inžiniersky titul pred 
viac ako 10 rokmi a v ideálnom prípade získali aj titul PhD. Fellowshipy sú okrem časticovej fyziky 
možné aj v iných vedných odboroch, sú platené a ich dĺžka je stanovená na 6 až 36 mesiacov. Viac 
informácií a link na prihlášku nájdete na tejto stránke. 

   

SEMINÁR O CHYBÁCH 
PRI PÍSANÍ PROJEKTOV 

INTERREG 
 

Spoločný technický sekretariát 
projektov Interreg SK-CZ pripravil 
pre všetkých žiadateľov 
o nenávratný finančný príspevok 
v rámci programu spolupráce 
Interreg V-A Slovenská republika 
– Česká republika seminár 
s témou zameranou na 
najčastejšie chyby vyskytujúce sa 
v predložených žiadostiach a 
možnosti ako ich eliminovať. 
Seminár sa uskutoční 18.7.2017 
v Bratislave. Viac informácií 
a kontakt nájdete na tejto stránke. 
Bratislavský kraj je z týchto výziev 
síce vylúčený, podmienky sú však 
podobné ako pri ostatných 
programoch Interreg. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/food-drink-
school_canteen-canteen-school-chemistry_lesson-chemistry_experiment-

jwhn83_low.jpg. 
   

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
http://www.fulbright.sk/o-nas/aktuality/101-pozor-ronald-and-eileen-professional-development-award-2018
https://www.b2match.eu/nmp2017/sign_up
https://www.b2match.eu/nmp2017/sign_up
http://jobs.web.cern.ch/join-us/fellowship-programme
http://www.sk-cz.eu/sk/aktuality/&id=295

