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AKTUÁLNE ŠTIPENDIJNÉ MOŽNOSTI DAAD 
  

Nemecká akademická výmenná služba (DAAD) ponúka každoročne desiatky rôznych typov štipendií pre 
krátkodobé aj dlhodobé výskumné a študijné pobyty v Nemecku. 15.11.2019 budú mať uzávierku nasledovné 
programy: 

 1- až 6-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov v ľubovoľnej oblasti vedy (850-1200 eur/mesiac). 

 7- až 10-mesačný výskumný pobyt pre doktorandov v ľubovoľnej oblasti vedy (850-1200 eur/mesiac). 

 1- až 3-mesačný výskumný pobyt pre učiteľov vysokej školy a výskumných pracovníkov v ľubovoľnej 
oblasti vedy (2000-2150 eur/mesiac). 

Žiadosti o štipendium DAAD sa podávajú výlučne on-line na nemeckej stránke www.funding-guide.de! Viac 
informácií nájdete na stránkach SAIA tu, tu a tu.  
 

ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 Prameň: https://ih1.redbubble.net/image.478287103.6545/sn,x1000-
pad,750x1000,f8f8f8.u1.jpg 

 ELSEVIER / SCOPUS WORKSHOP NA 
STU 

 

Už zajtra, v utorok 22.10.2019 sa v Aule Dionýza 
Ilkoviča na STU bude konať seminár s názvom 
Elsevier Publishing and Scopus Research Data 
Quality Workshop. Program workshopu je 
nasledovný: 

 9:30 – Ako úspešne publikovať a získať 
vedecké uznanie? 

 12:00 – Scopus údaje – zber a použitie. 
Prihlásiť sa môžete na tomto linku. Podujatie 
môže byť zaujímavé predovšetkým pre 
doktorandov a mladých výskumníkov. 

 

H2020: OFICIÁLNA PUBLIKÁCIA 
O NAJČASTEJŠÍCH CHYBÁCH 

 

Európska komisia zverejnila krátky dokument 
s najčastejšími chybami pri čerpaní finančných 
prostriedkov z projektov Horizont 2020 a radami 
ako sa im vyhnúť. Venuje sa predovšetkým 
osobným nákladom, ktoré predstavujú až 70 % 
všetkých chýb v projektoch odhalených auditmi 
komisie. 
Dokument je k dispozícii na tomto linku. 
 

IRELAND POSTDOCTORAL 
FELLOWSHIP PROGRAMME 

 

Írska vláda opäť otvorila svoj program umožňujúci 
mladým vedcom s titulom PhD. získaným medzi 
31.5.2015 a 31.5.2020 uchádzať sa o 12- až 24-
mesačné fellowshipy (so začiatkom 1.10.2020) na 
írskych vysokých školách, a to v ľubovoľnej oblasti 
vedy. 
Uzávierka programu je 27.11.2019. 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
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