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PROJEKTY MLADÝCH STU - PRIPOMIENKA 
 

Pripomíname mladým vedeckým pracovníkom do 30 rokov, ktorí sú dennými študentmi doktorandského 
štúdia alebo od ich nadobudnutia titulu PhD. neuplynuli viac ako 3 roky, že do 15.2.2018 do 13:00 možno na 
Projektovom stredisku FCHPT podávať projekty mladých s rozpočtom od 200 eur do 1000 eur. Do tohto 
termínu je nutné na Projektovom stredisku FCHPT odovzdať 2 originály projektu i s prílohami a elektronickú 
verziu zaslať na jana.zavacka@stuba.sk. Viac informácií i formulár žiadosti nájdete na tejto stránke dole v časti 
„Program na podporu mladých výskumníkov“. 
   

VÝZVA APVV SLOVENSKO-ČÍNA RD 2018 UŽ OTVORENÁ 
 

Už skôr avizovaná výzva APVV Slovensko-Čína RD 2018 bola oficiálne otvorená. Projekty sa podávajú výlučne 
v anglickom jazyku. Termín bol predĺžený na 3.4.2018, upozorňujeme však, že ide iba o kozmetickú zmenu, 
nakoľko do 2.4.2018 je Veľká noc. Podmienkou je mať s čínskym partnerom podpísanú zmluvu, ktorej vzor je 
i s ďalšími informáciami dostupný priamo na stránke výzvy. 
   

REGISTRÁCIA EXPERTOV NA HODNOTENIE PROJEKTOV H2020 
 

Európska komisia neustále ponúka možnosť stať sa hodnotiteľom projektov Horizont 2020. Zaregistrovať sa 
možno v jej databáze hodnotiteľov prostredníctvom online systému. V súčasnosti sa špeciálne hľadajú 
hodnotitelia na akcie Mare Sklodowska-Curie. Ak máte záujem, vyplňte (alebo aktualizujte) svoj profil experta 
v online systéme Európskej komisie a nahláste svoje číslo experta do 20.2.2018 prostredníctvom tohto linku 
národnému kontaktnému bodu za SR, aby vás mohli nominovať. 
   

ŠTIPENDIJNÉ VÝSKUMNÉ POBYTY PRE DOKTORANDOV V KAZACHSTANE A IZRAELI 
 

V najbližšom období bude uzávierka niekoľkých programov ponúkajúcich financovanie výskumných pobytov 
v zahraničí pre doktorandov. Zaujímavé môže byť napríklad štipendium na 1- až 3-mesačné pobyty na 
Univerzite v Tel Avive v Izraeli (uzávierka 15.4.2018) alebo štipendium na 3- až 10-mesačný výskumný pobyt 
v Kazachstane (uzávierka 13.3.2018). Širšiu ponuku štipendií (nielen) pre doktorandov nájdete priamo na 
stránke SAIA. 
 

KARIÉRNY RAST: VEDECKÉ 
KVALIFIKAČNÉ STUPNE IIA A I 

 

Komisia Slovenskej akadémie vied pre 
posudzovanie vedeckej kvalifikácie 
zamestnancov, ktorá rozhoduje 
o priznaní vedeckých kvalifikačných 
stupňov IIa a I aj tento rok vyhlásila 
výzvu na predloženie návrhov. 
O návrhoch bude komisia rozhodovať 
v máji a novembri 2018. Kompletný 
návrh treba v súlade s postupmi STU 
odovzdať do štvrtka 8.3.2018 na 
Projektové stredisko FCHPT STU Ing. 
Silvii Karatini. 
Viac informácií o podmienkach udelenia 
uvedených kvalifikačných stupňov 
nájdete v tomto liste. Šablóny 
dokumentov na predloženie si stiahnete 
tu. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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