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FULBRIGHTOVO ŠTIPENDIUM PRE POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM V USA 
 

Štipendium umožňuje šesť až deväťmesačný výskumný (Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt 
(Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii v USA  v rámci vyhláseného školského roku. 
Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny a programov MBA a LL.M. 
Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2019-2020 je 30. júna 2018. 
Všeobecné podmienky pre kandidátov sú: 

• Ukončené úplné vysokoškolské vzdelanie na magisterskej úrovni (resp. inžinierskej). 
• Výborné študijné výsledky. 
• Výborná znalosť anglického jazyka (jazykový test TOEFL - skóre 95/IELTS - skóre 7,5). 
• Prednosť majú uchádzači bez súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA. 
• Slovenské štátne občianstvo a trvalý pobyt v Slovenskej republike. 

Štipendium pokrýva mesačné životné náklady, základné zdravotné poistenie a spiatočnú letenku. Štipendium 
tiež zahŕňa aj úhradu školného, resp. školských poplatkov do výšky 19 000.- USD priamo hosťovskej inštitúcii. 
V prípade záujmu o študijný pobyt (Master's study) musí uchádzač zdokladovať dostatok finančných 
prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia, ktoré prevyšujú sumu 19 000.- USD (hradenú 
štipendiom). Komisia nezabezpečuje ubytovanie v USA, ale štipendista je schopný si ho finančne pokryť zo 
štipendia. 
Všetky kritériá, online prihlášku ako aj podrobné inštrukcie nájdete na tomto linku. Ďalšie informácie môžete 
získať na adrese: dasa@fulbright.sk. 
   

12TH INTERNATIONAL SCIENTIFIC FORUM, ISF 2018 
 

Európsky vedecký inštitút (European Scientific Institute - ESI), ktorý zhromažďuje  akademických pracovníkov 
z celého sveta a uľahčuje ich spoluprácu prostredníctvom vytvárania sietí v pracovných skupinách založených 
na spoločných záujmoch, organizuje v Prahe jednu zo svojich konferencií. Konferencia sa bude konať v 
dňoch 26.-27.04.2018. Svoje príspevky na túto multidisciplinárnu konferenciu môžete podávať do 14.4.2018. 
Akademický pracovníci z celého sveta, môžu predstaviť svoje príspevky v rôznych akademických oblastiach, 
ktorých súčasťou je taktiež chémia, biológia, inžinierstvo, IT, fyzika a matematika. 
Viac informácií nájdete na stránke podujatia. 

 

APVV – MONITOROVACIE A ROČNÉ 
SPRÁVY 

 

Pripomíname riešiteľom blížiace sa termíny 
podávania správ v rámci projektov APVV: 

• Monitorovacie správy ukončených 
projektov sa odovzdávajú na 
projektové stredisko do 26.3.2018. 

• Ročné správy VV2014, VV2016, SVK-
SRB sa odovzdávajú na projektové 
stredisko do 4.4.2018. 

Prosíme, zoberte do úvahy, že tieto termíny 
navzájom kolidujú a  veľkonočné sviatky 
pripadajú tento rok na termín 30.3.-
2.4.2018.  
Podrobnejšie informácie budú poslané 
všetkým hlavným riešiteľom e-mailom. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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