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FULBRIGHTOVO ŠTIPENDIUM NA VÝSKUM A PREDNÁŠANIE: 
FULBRIGHT SLOVAK SCHOLAR PROGRAM 

 

Uzávierka tohtoročnej výzvy renomovaného programu Fulbright Slovak Scholar Program – Fulbrightovo 
štipendium na výskum a prednášanie – bude v stredu 14. októbra 2021. Tento program umožňuje vybraným 
uchádzačom absolvovať v akademickom roku 2022/2023 plne hradený 3- až 6-mesačný pobyt spojený 
s výskumom alebo prednášaním na ľubovoľnej univerzite v Spojených štátoch amerických. Podmienkami 
zapojenia sa do výzvy sú: 

 Štátne občianstvo Slovenskej republiky. 

 Ukončený tretí stupeň vysokoškolského štúdia (PhD.) alebo podobná úroveň pre uchádzačov z 
akademického prostredia, alebo rozsiahle odborné skúsenosti pre uchádzačov mimo akademického 
prostredia. 

 Vynikajúce akademické, odborné alebo umelecké výsledky alebo iné dosiahnuté výsledky, ktoré 
uchádzača kvalifikujú na realizáciu navrhovaného projektu v USA. 

 Odborná znalosť anglického jazyka zodpovedajúca navrhovanému projektu. 
Súčasťou elektronickej prihlášky musia byť 3 odporúčacie listy a krátky projekt (max. 5 strán, max. 3500 slov). 
Nutnosťou je tiež pozývací list z akreditovanej vysokoškolskej alebo výskumnej inštitúcie v USA. 
Viac informácií nájdete na tomto linku. 
 

FELLOWSHIP V CERN-E 
 

Ženevský CERN má aj tento rok otvorené výzvy na 6- až 36-mesačný výskumný fellowship v rôznych oblastiach 
vied (t.j. nielen fyzika), vrátane informačných technológií a inžinierstva. V závislosti od typu programu sa 
o fellowship môžu uchádzať mladí alebo stredne skúsení výskumníci najviac 10 rokov od získania inžinierskeho 
(alebo ekvivalentného) titulu. Uzávierka prihlášok je 1.9.2021. Program je rozdelený na dve hlavné súčasti: 

 Junior Fellowship Programme – pre žiadateľov, ktorí ešte nemajú titul PhD. Ponúkaná výška štipendia 

je 5305-6586 CHF mesačne v čistom. 

 Senior Applied Fellowship Programme – pre žiadateľov, ktorí už majú titul PhD. alebo majú 4-10 rokov 

výskumnej praxe. Ponúkaná výška štipendia je 7201-8178 CHF mesačne v čistom. 

Viac informácií o jednotlivých druhoch fellowshipov vrátane presných kvalifikačných kritérií nájdete na tomto 
linku. 
 

WEBINÁRE  
K HORIZONTU EURÓPA 

 

S rozbiehajúcim rámcovým programom 
Horizont Európa sa v najbližšom období 
uskutoční niekoľko zaujímavých 
webinárov. 
Napr 15.6. organizuje Európska komisia 
webinár o chybách pri vykazovaní 
personálnych nákladov, 15.6. organizuje 
Národná kancelária Horizontu v SR 
informačný webinár k výzvam ERA 
2021-2022 a pod. 
Pravidelne aktualizovaný zoznam 
najbližších seminárov a webinárov 
k rôznym oblastiam a aspektom 
rámcového programu Horizont Európa 
nájdete na stránke ERA portálu. 

 
 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
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