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PRIPOMIENKA: EXCELENTNÉ TÍMY MLADÝCH 
  

Pripomíname záujemcom, že už tento piatok, t.j. 29.3.2019 o 13:00 je uzávierka výzvy na predkladanie 
projektov v rámci Programu na podporu excelentných tímov mladých výskumníkov v podmienkach STU 
v Bratislave. Podmienky a bližšie informácie možno nájsť v Newslettri 8/2019. 
Projektová žiadosť sa odovzdáva na Projektovom stredisku FCHPT. Odovzdáva sa tlačená verzia projektu so 
všetkými prílohami a elektronická verzia na CD. V tlačenej verzii musí byť podpis žiadateľa, spoluriešiteľov aj 
vedúceho pracoviska. Podpis dekana zabezpečíme. 
Pripomíname, že podľa nového kritéria musia byť tento rok na projekte zúčastnení mladí vedeckí pracovníci 
z minimálne dvoch fakúlt STU. Dokumenty však podpisuje iba vedúci pracoviska a dekan hlavného riešiteľa. 
Prosíme, aby ste nám dali vedieť aj o Vašich prípadných účastiach v projektoch iných fakúlt. 
 

ŠTIPENDIUM DAAD NA KRÁTKODOBÝ VÝSKUMNÝ POBYT PRE MLADÝCH 
  

Už 30.4.2019 bude tohtoročná uzávierka programu Štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre 
doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov. Pobyt je možné uskutočniť na štátnych (a štátom uznaných) 
vysokých školách a výskumných inštitútoch v Nemecku v dĺžke trvania 1-6 mesiacov v ľubovoľnej oblasti 
vedy. Výška grantu je 850 – 1200 eur na mesiac + cestovné a poistenie. Pobyt možno absolvovať 
v nemeckom alebo v anglickom jazyku. Doktorandi musia v čase uchádzania sa o štipendium byť študentmi 
doktorandského stupňa štúdia max. 3 roky; postdoktorandi musia mať v čase uchádzania sa o štipendium 
ukončené doktorandské štúdium pred max. 4 rokmi; iná veková hranica neexistuje. Vyžaduje sa pozývací list 
od nemeckého partnera a separátne doručené odporúčanie od jedného vysokoškolského učiteľa s titulom 
PhD. na predpísanom formulári. 
Viac informácií nájdete na stránke SAIA. 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://getsomelaughs.com/wp-content/uploads/2016/01/eleven-feet-

short.jpg. 

 SEMINÁRE O PROJEKTOCH 
EURÓPSKEHO VÝSKUMNÉHO 

PRIESTORU (H2020, COST, LIFE, 
ERASMUS+...) 

 

Počas najbližších piatich týždňov 
organizuje Centrum vedecko-
technických informácií SR sériu 2-
dňových seminárov o európskych 
projektoch pod názvom Tour de ERA. 
Ich cieľom je pomôcť účastníkom 
zorientovať sa v programoch 
európskeho výskumného priestoru so 
zreteľom na Horizont 2020 a poskytnúť 
aj workshop, kde s odborným 
školiteľom budú riešiť konkrétne 
problémy a nedostatky pri písaní 
projektov H2020. V Bratislave sa 
podujatie uskutoční 29.-30.4.2019. 
Okrem toho sa organizujú semináre 
v Žiline (26.-27.3.), Banskej Bystrici (4.-
5.4.), Košiciach (16.-17.4.) a Nitre (25.-
26.4.). 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
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