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FULBRIGHTOV PROGRAM: WEISER FELLOWSHIP 
  

Fulbrightova komisia na Slovensku vyhlásila 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, a to v období február-apríl 2020 alebo september-november 
2020. 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 2019. Viac informácií nájdete na tejto stránke. 

 

FELLOWSHIPY ACADEMY OF FINLAND 
  

Academy of Finland je najvýznamnejším fínskym poskytovateľom grantového a štipendijného financovania. 
Každoročne vyhlasuje minimálne 2 výzvy, ktoré sú síce primárne určené pre fínske inštitúcie, fellowshipy sú 
však otvorené aj pre zahraničných účastníkov. 
Program Academy Research Fellow držiteľom poskytuje financovanie mzdy na 5 rokov (5000 eur mesačne) 
ako aj prostriedky na samotný výskum. Žiadateľ musí mať titul PhD. získaný v období od 25.9.2010 do 
25.9.2016 (výnimkou z tohto pravidla môže byť napr. rodičovská dovolenka), pričom nemôže zastávať pozíciu 
profesora. Výskum sa musí uskutočňovať vo Fínsku, a to v období 1.9.2020-31.8.2025. 
Tohtoročná uzávierka programu je 25.9.2019 o 16:15 fínskeho času (SEČ + 1). Viac informácií nájdete na 
stránke Academy of Finland a priamo v texte výzvy. 

 

SCHOLAR AWARD PRE MLADÝCH POSTDOKTORANDOV 
  

Bola otvorená možnosť prihlásiť sa do súťaže Skolar Award, ktorá umožňuje mladým postdoktorandom (do 
5 rokov od získania titulu PhD. so štandardnou výnimkou aplikovanou na rodičovskú dovolenku) získať 100-
tisíc eur na svoj výskum. Súťaž je otvorená pre akúkoľvek oblasť vedy a spočíva v 3-minútových 
prezentáciách výskumných nápadov, a to bez ohľadu na to, či patria do základného výskumu, aplikovaného 
výskumu alebo vývoja. Tohtoročná uzávierka je 18.9.2019 o 12:00. 
Finalisti budú svoje nápady prezentovať 22.11.2019 na podujatí Slush v Helsinkách. Viac informácií nájdete 
na oficiálnej stránke súťaže. 
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

Prameň: https://www.cs.vu.nl/~frankh/cartoons.html 

 NAJČASTEJŠIE CHYBY PRI 
PREDKLADANÍ ŽIADOSTÍ 

O NFP 
 

Výskumná agentúra pripravila 
Prehľad najčastejších nedostatkov 
pri predkladaní Žiadostí o 
nenávratný finančný príspevok 
(ŽoNFP) zo štrukturálnych fondov. 
Chyby sa týkajú vypĺňania samotnej 
žiadosti, ako aj jej príloh, prípadne 
formulára výskumno-vývojového 
zámeru. 
Celý dokument, ktorý je vypracovaný 
vo forme prehľadného tabuľkového 
zoznamu, nájdete na tomto linku. 
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