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H2020: MARIE SKLODOWSKA CURIE ACTIONS – INDIVIDUAL FELLOWSHIPS 
 

Európska komisia zverejnila tohtoročnú výzvu na podávanie žiadostí o individuálne výskumné štipendiá 
v rámci programu Marie Sklodowska Curie. Týka sa nasledujúcich piatich podprogramov: 

1. European Fellowship: určený výskumníkom prichádzajúcim do niektorého z členských štátov EÚ 
alebo pridruženej krajiny z akejkoľvek krajiny; 

2. Reintegration Panel of the European Fellowships: podpora výskumníkov, ktorí sa vracajú na 
dlhodobú výskumnú pozíciu do Európy; 

3. Career Restart Panel of the European Fellowships: podpora výskumníkov, ktorí prerušili výskumnú 
kariéru (napr. z dôvodu rodičovskej dovolenky) a neboli aktívni minimálne 12 mesiacov pred dňom 
uzávierky pre podávanie žiadostí; 

4. Society and enterprise panel of the European Fellowships: podpora výskumníkov mimo 
akademického prostredia; 

5. Global Fellowship: zahŕňa dočasné vyslanie do krajiny mimo EÚ a pridružených krajín a povinné 12-
mesačné hosťovanie v Európe po návrate. 

Uzávierka pre všetky podprogramy je 12.9.2018 o 17:00 a miera financovania 100 %. Viac informácií nájdete 
priamo na stránke výzvy. Pripomíname, že od tohto roka sa zvýšila šanca na udelenie štipendia, nakoľko 
projekty, v ktorých žiadateľské organizácie pochádzajú z tzv. vedecky slabších krajín (vrátane SR) budú mať 
vyššiu kvótu prostredníctvom novej výzvy Widening Fellowship, do ktorej budú takéto projekty zaradené 
automaticky. Projektové stredisko vám rado poradí a pomôže pri príprave vášho projektu. 
 

FULBRIGHTOVO ŠTIPENDIUM NA VÝSKUM A PREDNÁŠANIE 
 

Uzávierka tohtoročnej edície renomovaného programu Fulbright Scholar Program – Fulbrightovo štipendium 
na výskum a prednášanie bude 12.10.2018. Tento program umožňuje vybraným uchádzačom absolvovať 
plne hradený 3- až 6-mesačný pobyt spojený s výskumom alebo prednášaním na ľubovoľnej univerzite v USA. 
Podmienkou zapojenia sa do výzvy je ukončené PhD. štúdium, výborná znalosť anglického jazyka (certifikát 
sa nepožaduje), overiteľné výsledky výskumnej/prednáškovej činnosti, slovenské občianstvo, trvalý pobyt 
v SR a pozývajúci list z hosťovskej inštitúcie v USA. Súčasťou elektronickej prihlášky musia byť aj 3 
odporúčacie listy a krátky (5-stranový) projekt. 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
   

PRÁCA NA DOHODU: 
NOVÝ POSTUP NA FCHPT 

 

Od 1.5.2018 sa na FCHPT uplatňuje 
nový postup administrácie dohôd 
o práci mimo pracovného pomeru. 
Jeho cieľom je odbremeniť vedenie 
ústavov a pracovísk od 
administratívnych prác spojených 
s touto agendou a všeobecne 
zjednodušiť postup. V stručnosti treba 
odovzdať všetky vyhotovenia Zmluvy 
o dielo alebo Akreditovaného kurzu, 
predkalkulácií, resp. objednávok p. 
Eve Cvečkovej a následne Požiadavku 
na vyhotovenie dohôd o práci mimo 
pracovného pomeru personalistke. 
Jednoduchý návod nájdete na tomto 
linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://2.bp.blogspot.com/-
eHOjSOJfnp4/URh4wU9duOI/AAAAAAAAAKA/TlbN7VcBqsM/s1600/url.jpeg. 
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