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H2020: SEMINÁR K VÝZVE MSCA INDIVIDUAL FELLOWSHIP 
 

Kancelária národných kontaktných bodov Horizontu 2020 organizuje dňa 17. júla 2018 o 9:00 v Centre 
vedecko-technických informácií na Patrónke seminár k výzve MSCA Individual Fellowship 2018. 
Schéma MSCA IF podporuje výskumný tréning založený na medzinárodnej alebo aj medzisektorovej mobilite 
pre výskumnikov na postdoktorandskej a vyššej úrovni. 
Účastníci seminára budú mať príležitosť konzultovať prípadné otázky priamo s hodnotiteľkou a držiteľkou 
MSCA IF. Program podujatia aj možnosť prihlásiť sa nájdete tu. 
 

H2020: ZDROJE INFORMÁCIÍ K RÔZNYM TÉMAM ADMINISTROVANIA PROJEKTOV 
 

Administrovanie projektov H2020 je v porovnaní s inými medzinárodnými projektmi pomerne jednoduché, 
treba však pozorne aplikovať niektoré pravidlá. Medzi najdôležitejšie zdroje informácií o pravidlách 
financovania a riešeniach prípadných problémov patria: 

 Anotovaná grantová dohoda. 

 Prezentácie CVTI SR z workshopov venujúcich sa projektom H2020. 

 Prezentácie vypracované v rámci projektu COST BestPrac, ktorý sa venuje špeciálne tejto téme. 

 Národné kontaktné body Peter Beňo, Barbora Kubíková a Viera Petrášová. 
V prípade akýchkoľvek otázok sa môžete obrátiť na koordinátorku tejto oblasti pre STU (tzv. LEAR) Luciu 
Uhorskaiovú alebo na nás na Projektovom stredisku FCHPT. 
 

FELLOWSHIP NA UNIVERSITY OF MICHIGAN-ANN ARBOR, USA 
 

Fulbrightova komisia na Slovensku vyhlasuje aj tento rok výzvu programu Ronald and Eileen Weiser 
Professional Development Award, ktorý umožňuje vysokoškolským pedagógom alebo výskumným 
pracovníkom stráviť 4 týždne až 3 mesiace výučbou alebo výskumom na jednej z popredných amerických 
univerzít, University of Michigan-Ann Arbor. Uchádzači môžu predložiť projekty vo všetkých oblastiach 
výskumu a výučby, je však dôležité vopred kontaktovať vybraného odborníka z univerzity a získať od neho 
pozývací list. Podávanie projektu je administratívne nenáročné a popri štandardných prílohách treba 
z vedeckého hľadiska predložiť iba 2-stranovú motivačnú esej. Úspešní uchádzači budú mať uhradenú 
spiatočnú letenku do Michiganu, odpustené poplatky spojené s výskumom na univerzite, zabezpečené 
kvalitné ubytovanie, poistenie a vyplatené štipendium podľa dĺžky pobytu. 
Uzávierka podávania prihlášok je 15. septembra 2018. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 
   

FELLOWSHIP V CERNE 
 

Ženevský CERN má aj tento rok 
otvorené výzvy na 6- až 36-mesačný 
výskumný fellowship v rôznych 
oblastiach vied (t.j. nielen fyzika), 
vrátane IT a inžinierstva. V závislosti 
od typu programu sa o fellowship 
môžu uchádzať mladí alebo stredne 
skúsení výskumníci najviac 10 rokov 
od získania inžinierskeho (alebo 
ekvivalentného) titulu. 
Uzávierka prihlášok je 3.9.2018. Viac 
informácií vrátane kvalifikačných 
kritérií a finančných podmienok 
programu nájdete na tomto linku. 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://huddle.eurostarsoftwaretesting.com/wp-

content/uploads/2014/06/project-management.jpeg. 
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