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FULBRIGHTOVO ŠTIPENDIUM PRE POSTGRADUÁLNE ŠTÚDIUM V USA 
  

Fulbrightovo štipendium umožňuje úspešným žiadateľom absolvovať šesť- až deväťmesačný výskumný pobyt 
(Visiting Student Researcher) alebo študijný pobyt (Master's Degree Study) na univerzite alebo inej inštitúcii 
v USA v rámci školského roku 2020/2021. Štipendium je určené pre všetky vedecké disciplíny s výnimkou 
klinickej medicíny a programov MBA a LL.M. Termín uzávierky podávania prihlášok na školský rok 2020/2021 
je 30. júna 2019. 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 úhradu školného, resp. školských poplatkov do výšky 19 000 USD priamo hosťovskej inštitúcii. 
V prípade záujmu o študijný pobyt musí uchádzač zdokladovať dostatok finančných prostriedkov na pokrytie 
školného na celú dĺžku štúdia, ktoré prevyšujú vyššie uvedenú sumu 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: office@fulbright.sk. 
 

APVV: ROČNÉ SPRÁVY PROJEKTOV Z VV 2017 A BV SLOVENSKO-KÓREA 
  

Riešitelia všetkých projektov APVV, ktorí neboli povinní odovzdať ročnú správu za rok 2018 do konca januára, 
musia doručiť ročnú správu na APVV do 5.4.2019. Aby Projektové stredisko FCHPT stihlo včas zabezpečiť 
podpis dekana, prosíme Vás o doručenie správy ku nám do štvrtka 4.4.2019 do 14:00. Riešiteľov budeme 
kontaktovať s detailnejšími inštrukciami o konkrétnom postupe odovzdávania. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: http://edugog.com. 

 INFORMAČNÝ SEMINÁR 
K VÝZVAM „WIDENING“ 

V HORIZONTE 2020 
 

Vo štvrtok 21. marca 2019 od 13:30 do 
17:30 sa v priestoroch Centra vedecko-
technických informácií Slovenskej republiky 
na Patrónke uskutoční informačný seminár 
k témam Widening v Horizonte 2020. 
Podujatia sa zúčastnia aj zástupcovia 
Európskej komisie a úspešní slovenskí 
riešitelia na ňom predstavia svoje projekty. 
Tematicky bude priestor venovaný výzvam 
otvoreným v roku 2019 s dôrazom na 
Twinning a Teaming. 
Viac informácií, predbežný program 
podujatia ako aj možnosť zaregistrovať sa 
nájdete na tomto linku. 
Pripomíname, že v prípade výziev z oblasti 
Widening ide o projekty, ktorých hlavným 
riešiteľom musí byť organizácia z vedecky 
slabších štátov EÚ a cieľom je v spolupráci 
s organizáciami z vedecky silnejších štátov 
EÚ zvýšiť kvalitu domáceho výskumu. 
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