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AKCIE RAKÚSKO-SLOVENSKO V ROKU 2022
V roku 2022 sa v rámci Akcie Rakúsko-Slovensko žiadatelia môžu uchádzať o nasledujúce štipendiá:
 Výskumné pobyty doktorandov na 3-6 mesiacov (1 050 €/mesiac).
 Výskumné pobyty excelentných postdoktorandov na 3-6 mesiacov (1 400 €/mesiac).
 Pobyty diplomantov v súvislosti s prípravou inžinierskej alebo magisterskej diplomovej práce v dĺžke
1-3 mesiace (800 €/mesiac).
 Krátkodobé pobyty pre pedagogických a vedeckých pracovníkov a doktorandov s dĺžkou max. 3 dni
(90 €/deň).
Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí o štipendium je 15. 3. 2022. Výnimkou sú krátkodobé pobyty,
ktoré majú uzávierku priebežne. Viac informácii nájdete na tomto linku.
V prípade projektov sa možno aktuálne uchádzať o financovanie v nasledujúcej kategórii:
 Projekt typu II. Podpora iniciatívnych projektov v rámci Akcie – v rámci tejto oblasti podpory si
projektoví partneri samostatne zvolia témy a aktivity, ktoré potrebujú pre naplnenie svojich cieľov
(tzv. „bottom-up“ prístup), pričom tieto projekty musia byť v súlade s cieľmi Akcie. Dĺžka podpory je
12 mesiacov (rozpočet max. 6 000 €/rok).
Najbližšia uzávierka na predkladanie žiadostí je 15. 3. 2022. Viac informácií nájdete na tomto linku.

ZMENY V EVIDENCII PUBLIKAČNEJ ČINNOSTI A OHLASOV
Od 1.2.2022 sa kompletne zmenila kategorizácia evidencie publikačnej činnosti a ohlasov. Medzi hlavné
zmeny patria:
 Ukončenie evidovania dizertačných a habilitačných prác v CREPČ.
 Ukončenie rozdeľovania publikácií na domáce a zahraničné.
 Pre evidenciu budú potrebné scientometrické údaje ako aj študijný odbor.
 Evidencia publikácií sa mení na kategórie: V – vedecký výstup, O – odborný výstup, P – pedagogický
výstup, D – duševné vlastníctvo, I – iný výstup a U – umelecký výstup. Napr. všetky vedecké články
budú v kategórii V3, pričom rozdelenie na indexované a neindexované bude vyjadrené príznakom.
 Evidencia ohlasov sa mení na tri kategórie: 1 – indexované, 2 – neindexované, 3 – recenzia/kritika.
Viac informácií nájdete na stránke fakulty.

LOTYŠSKO: ŠTIPENDIÁ VLÁDY
LOTYŠSKEJ REPUBLIKY
Vláda Lotyšskej republiky ponúka aj tento
rok štipendiá v nasledujúcich kategóriách:
 Študijné pobyty pre VŠ študentov 1.
a 2. stupňa a doktorandov na celý
semester
(maximálne
10-11
mesiacov) – štipendium 500 resp.
700 €/mesiac.
 Letné školy pre VŠ študentov 1. a 2.
stupňa, doktorandov a učiteľov VŠ
(štipendium 711 €/osobu počas
trvania letnej školy).
Výzva na podávanie žiadostí bola
spustená 1.2.2022 a uzávierka pre
podávanie žiadostí je 1.4.2022.
Viac informácií nájdete priamo na stránke
programu.
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