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DAAD: ŠTIPENDIÁ PRE DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV 
A VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV 

 

Nemecká akademická výmenná služba DAAD má 15.11.2021 uzávierku svojich tohtoročných programov, ktoré 
umožňujú doktorandom, vysokoškolským učiteľom a výskumným pracovníkom absolvovať pobyt na nemeckej 
univerzite. Zaujímavé sú predovšetkým nasledovné programy: 

 Štipendium DAAD na krátkodobý výskumný pobyt pre doktorandov a mladých vedeckých pracovníkov 
(1-6 mesiacov). 

 Štipendium DAAD na dlhodobý výskumný pobyt pre doktorandov (7-12 mesiacov). 

 Štipendium DAAD na výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (1-3 
mesiace). 

Úspešným uchádzačom bude v rámci štipendijného pobytu vyplácaný grant od 1200 eur mesačne (doktorandi) 
do 2150 eur mesačne (výskumní pracovníci a učitelia). Oprávnení sú uchádzači zo všetkých oblastí vied. 
Začiatok pobytu je možný najskôr v júni 2022, resp. októbri 2022 (tento termín platí pre dlhodobé pobyty 
doktorandov). 
V tejto súvislosti organizuje SAIA v pondelok 11.10.2021 o 14:00 informačný webinár, kde detailne predstaví 
pravidlá programu. Pozvánku a adresu na pripojenie nájdete na tomto linku. 
 

HORIZONT EURÓPA: WEBINÁR O TRANSFERE TECHNOLÓGIÍ V PROJEKTOCH 
 

V rámci projektu Medzinárodného vyšehradského fondu spoluorganizuje Projektové stredisko FCHPT STU v 
Bratislave v spolupráci so zahraničnými partnermi v stredu 20.10.2021 o 10:00 webinár na tému „Technológia 
a hodnotenie potenciálu trhu pre projekty zamerané na prenos technológií“. Hlavným rečníkom bude 
Antonín Králík (Univerzita Karlova). 
Viac informácií o podujatí a možnosť prihlásiť sa nájdete tu. 
Zoznam v budúcnosti plánovaných seminárov v rámci tejto akcie nájdete na tomto linku. 
 

MOŽNOSŤ PUBLIKOVAŤ VÝSLEDKY 
VEDECKEJ ČINNOSTI NA PORTÁLI 

AKTUALITY.SK 
 

STU v Bratislave bola oslovená s ponukou 
publikovať výsledky vedecko-výskumnej 
činnosti na portáli www.aktuality.sk  v 
rubrike „Veda a výskum - naša šanca". Na 
tomto portáli doteraz nebol publikovaný 
žiadny príspevok z STU v Bratislave.  
Vzhľadom na vysokú čítanosť a renomé 
predmetného portálu považujeme za vhodné 
prezentovať výsledky výskumu dosiahnuté na 
STU aj takouto populárnou formou.  
Uverejnenie článkov je bezplatné a ich 
priemerná čítanosť je 11-tisíc. 
Články môžete posielať p. Márii Búciovej 
z rektorátu STU v Bratislave 
(maria_buciova@stuba.sk) a priamo prof. 
Moczovi (peter.moczo@fmph.uniba.sk), 
ktorý ich bude redakčne upravovať a po 
odsúhlasení zverejňovať na portáli. 
 

 

 ÚSMEV NA PONDELOK 
 

 

Prameň: https://m.loupak.fun/obrazky/vlastni/1034895/. 
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