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VÝSLEDKY HODNOTENIA PROJEKTOV VEGA 
 

Predsedníctvo Vedeckej grantovej agentúry prerokovalo a schválilo výsledky vstupného hodnotenia 
projektov VEGA s plánovaným začiatkom riešenia v roku 2018. Zoznam aj s bodovým hodnotením 
podľa jednotlivých komisií je k dispozícii na tomto linku. Jednotliví zodpovední riešitelia majú po 
prihlásení sa do on-line systému e-VEGA k dispozícii slovné stanovisko komisie a výsledné bodové 
hodnotenie daného projektu. V tejto fáze boli úspešné všetky projekty FCHPT a každý z nich postúpil 
do ďalšieho kola rozhodovania. 
Upozorňujeme, že ešte nejde o zoznam financovaných projektov. Ten bude zverejnený v roku 2018 
(podľa skúseností z minulých rokov zrejme v marci) a závisí od celkovej výšky rozpočtových 
prostriedkov, ktoré budú vyčlenené na projekty VEGA v roku 2018. Financovaná bude iba časť 
projektov s najvyšším bodovým počtom v každej komisii. 
V najbližšej dobe sa očakáva aj zverejnenie výsledkov hodnotenia projektov Kultúrnej a edukačnej 
grantovej agentúry (KEGA). 
   

ŠTIPENDIÁ PRE HOSŤUJÚCICH PROFESOROV V IZRAELI 
 

Weizmann Institute of Science so sídlom v Izraeli vyhlasuje aj tento rok výzvu na 2- až 12-mesačné 
štipendijné výskumné pobyty pre profesorov v mnohých oblastiach vedy. Podávanie žiadostí má 
uzávierku 31.12.2017. 
Program je určený výlučne pre držiteľov akademickej pozície „profesor“ z akejkoľvek krajiny sveta. 
Uchádzať o stáž sa možno na každej z fakúlt inštitútu, t.j. v biológii, biochémii, chémii, fyzike aj 
matematike a počítačových vedách. Stáž sa musí uskutočniť medzi októbrom 2018 a septembrom 
2019. 
Žiadosti sa podávajú elektronicky, je však nutné mať pozývací list od izraelského partnera a súhlas 
dekana fakulty, na ktorej sa plánovaná stáž uskutoční. 
Viac informácií o programe nájdete na tomto linku. 
   

H2020: INFORMAČNÝ DEŇ 
PRE OBLASŤ SC6 

Centrum vedecko technických 
informácií SR organizuje 13.12.2017 
o 9:00 vo svojej budove na 
Patrónke ďalší z informačných dní 
k novému pracovnému programu 
H2020, tentokrát k oblasti SC6 
“Európa v meniacom sa svete: 
inkluzívne, inovatívne a reflexívne 
spoločnosti“ (výzvy pre 
spoločenské a humanitné vedy). 
Program pozostáva z predstavenia 
plánovaných výziev, ako aj 
z univerzálnych prezentácií 
o podávaní projektov, etike a open 
access, ktoré sa dajú aplikovať na 
akúkoľvek výzvu v rámci Horizontu 
2020. 
Viac informácií aj link na registráciu 
nájdete na tejto stránke. 
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Prameň: http://4.bp.blogspot.com/-KjY2yqocg1o/UDu2gRtN8BI/ 

AAAAAAAAC4o/_tLJL637kCU/s400/Disagreement2.png. 
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