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FELLOWSHIPY ACADEMY OF FINLAND 
 

Academy of Finland je najvýznamnejším fínskym poskytovateľom grantového a štipendijného 
financovania. Každoročne vyhlasuje minimálne 2 výzvy, ktoré sú síce primárne určené pre fínske 
inštitúcie, fellowshipy sú však otvorené aj pre zahraničných účastníkov. 
Program Academy Research Fellow držiteľom poskytuje financovanie mzdy na 5 rokov (5000 eur 
mesačne) ako aj prostriedky na samotný výskum. Žiadateľ musí mať titul PhD. získaný v období od 
27.9.2008 do 30.9.2014 (výnimkou z tohto pravidla môže byť napr. rodičovská dovolenka), pričom 
nemôže zastávať pozíciu profesora. Výskum sa musí uskutočňovať vo Fínsku, a to v období 1.9.2018-
31.8.2023. 
Tohtoročná uzávierka programu je 27.9.2017 o 16:15 fínskeho času (SEČ + 1). Viac informácií nájdete 
na stránke Academy of Finland a priamo v texte výzvy. 
   

GRANT NADÁCIE TATRA BANKY – KVALITA VZDELÁVANIA 
 

Aj tento rok bude vyhlásený grant Nadácie Tatra banky Kvalita vzdelávania, tentokrát s uzávierkou 
v piatok 20.10.2017. Jeho cieľom je finančne prispieť ku skvalitneniu výučby konkrétneho študijného 
programu, predmetu, témy alebo oblasti vzdelávania tak, aby sa vyučovanie obohatilo o nové 
moderné poznatky a informácie z prostredia domácej či zahraničnej vedy. Hlavným kritériom 
udelenia grantu je inovatívnosť projektu, pozitívne sa hodnotí medzinárodná spolupráca, prepojenie 
na prax a udržateľnosť zmien. Podávanie projektu prebieha online. Maximálna výška grantu je 5000 
eur.  
Viac informácií nájdete na tejto stránke. Pre inšpiráciu si môžete pozrieť zoznam víťazných projektov 
z minulého roka. 
   

APVV AKTUÁLNE INFORMÁCIE 
 

Podľa aktuálnych informácií je distribúcia zmlúv k projektom APVV, ktoré mali začať svoje riešenie 

k 1.7.2017 pozastavená. Rovnako ešte nie je jasné, či a kedy bude v tomto roku vyhlásená všeobecná 

výzva. V prípade nových informácií vás budeme informovať. 

 

NOC VÝSKUMNÍKOV 
2017 

 

Tohtoročný, už 11. ročník 
Noci výskumníkov, sa bude 
konať 29.9.2017 
v priestoroch Starej tržnice 
na Námestí SNP v Bratislave. 
Ide o výbornú príležitosť 
prezentovať svoju vedeckú 
prácu populárno-náučným 
spôsobom širokej verejnosti 
a v neposlednom rade aj 
potenciálnym záujemcom 
o štúdium na našej fakulte 
z radov stredoškolákov. 
Prihlasovanie aktivít je 
možné do 5.9.2017 na tomto 
linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: http://onlinephys.haplosciences.com/carbon14.jpg. 
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