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ŠTIPENDIÁ A GRANTY SAIA 2020/2021 
  

Slovenská akademická informačná agentúra zverejnila novú verziu svojej brožúrky zhrňujúcej grantové 
a štipendijné možnosti v akademickom roku 2020/2021 v celom svete, a to tak pre študentov, ako aj pre 
doktorandov, výskumníkov a vysokoškolských pracovníkov. Dostupná je na tomto linku. 

 

VÝZVA NA PREDKLADANIE NÁVRHOV PILOTNÉHO PROJEKTU IDENTIFIKÁCIE 
EXCELENTNÝCH TVORIVÝCH TÍMOV NA STU V BRATISLAVE – ČASTÉ OTÁZKY 

  

Ako sme Vás informovali v Newslettri 24/2019, rektor STU vyhlásil výzvu na predkladanie Návrhov pilotného 
projektu identifikácie excelentných tvorivých tímov na STU s uzávierkou odovzdávania návrhov do 16.9.2019 
o 13:00 na Projektovom stredisku FCHPT. Rektorát k výzve zverejnil odpovede na časté otázky, týkajúce sa 
najmä obdobia posudzovania publikácií (konkretizované na 5-ročné obdobie 2014-2018) a spôsobu 
posudzovania citácií. 
Pripomíname, že tím má pozostávať (spravidla) z najmenej štyroch vysokoškolských učiteľov a vedeckých 
pracovníkov zamestnaných na STU na ustanovený týždenný pracovný čas pôsobiacich v určitej oblasti 
výskumu. Najmenej jeden člen tímu musí byť mladší ako 35 rokov a musí sa podieľať na časti excelentných 
výstupov tímu. Tím musí školiť aspoň jedného doktoranda/doktorandku. Jedna osobnosť môže byť členom len 
jedného excelentného tvorivého tímu. Špičkové tímy vyhodnotené a akceptované v rámci výziev Akreditačnej 
komisie sa v rámci tejto výzvy nehodnotia, členovia takýchto tímov sú z výzvy vylúčení. Podpora sa poskytne 
na 2 roky. 
Viac informácií o výzve vrátane konkretizácie náležitostí žiadosti nájdete na tejto internej stránke STU v jej 
dolnej časti. 

 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 
Prameň: https://s3.amazonaws.com/lowres.cartoonstock.com/animals-sharks-seaside-

holidays-vacations-shark-cgan2600_low.jpg. 

 VEDECKÝ KVALIFIKAČNÝ 
STUPEŇ I A IIA 

 

Komisia SAV pre posudzovanie 
vedeckej kvalifikácie zamestnancov 
rozhoduje o priznaní vedeckých 
kvalifikačných stupňov IIa a I, a to 
spravidla dvakrát ročne. V prípade, že 
máte záujem o nadobudnutie jedného 
z daných vedeckých kvalifikačných 
stupňov, materiály je nutné preložiť 
Atestačnej komisii STU.  
Plné znenie výzvy SAV nájdete na 
tomto linku. Vyplniť treba nasledovné 
prílohy: 

 Úvodný list návrhu. 

 Prehľad výstupov (VKS IIa). 

 Prehľad výstupov (VKS I). 
Plné znenie kritérií pre priznávanie 
VKS nájdete tu. 
Požadované materiály sa odovzdávajú 
na Projektovom stredisku FCHPT u Ing. 
Silvii Karatini do 6.9.2019, ktorá je 
v danej záležitosti aj kontaktnou 
osobou na fakulte. 

 

mailto:martin.grancay@stuba.sk
mailto:jana.zavacka@stuba.sk
mailto:silvia.karatini@stuba.sk
https://www.saia.sk/_user/documents/bulletin/bulletin2019/S_a_G_2019_web.pdf
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Projektove_stredisko/Newslettre_PS/NL2019/Newsletter_2019-24_JUN_17.pdf
https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_veda_vyskum/Excel_tvorive_timy/FAQ.pdf
https://www.stuba.sk/sk/zamestnancov/aktuality-a-informacie.html?page_id=191
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Projektove_stredisko/Formulare/VKS/vyzva__na_rok_2019.doc
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Projektove_stredisko/Formulare/VKS/STU_VKS_IIa_navrh_vzor_2019.doc
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Projektove_stredisko/Formulare/VKS/Prehlad_vystupov_IIa_-_priloha_c.2.doc
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Projektove_stredisko/Formulare/VKS/Prehlad_vystupov_I_-_priloha_c.2.doc
https://www.fchpt.stuba.sk/buxus/docs/Projektove_stredisko/Formulare/VKS/Kriteria_-_priloha_c._3-3.doc

