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SASPRO2: INFORMATÍVNY WEBINÁR
Už tretí rok prebieha projekt SASPRO2, kde popri SAV ako hlavnom riešiteľovi spoluriešiteľskú úlohu zohráva
aj STU. Pri riešení každodennej administratívy spojenej s pobytom hosťujúcich vedcov na jednotlivých
fakultách často vyvstávajú otázky rôzneho typu. Z tohto dôvodu sa vo štvrtok 10.3.2022 o 10:00
prostredníctvom platformy ZOOM uskutoční informatívny webinár o administratíve SASPRO2.
Registrovať sa možno vyplnením dotazníka, ktorý je k dispozícii na tomto linku. Po vyplnení dotazníka Vám
deň pred samotnou udalosťou na Váš e-mail bude zaslaný link, cez ktorý sa bude možné pripojiť. Na webinári
sa zúčastnia aj zamestnanci dekanátu.

UNESCO-L´OREÁL PRE ŽENY VO VEDE: NOVÝ ROČNÍK SÚŤAŽE
Už pozajtra, 9.3.2022 bude spustený nový ročník pravidelnej súťaže UNESCO-L´Oreál Pre ženy vo vede, ktorú
spoluorganizujú aj SAV a SOVVA. Projekt bol založený v Paríži v roku 1998 za účelom podpory žien-vedkýň a
kladie si za cieľ oceňovať úspechy už etablovaných vedkýň, ako aj poskytovať podporu mladým vedkyniam na
začiatku ich kariéry. Program sa postupne rozšíril do mnohých svetových krajín a vyznamenal viac ako 3 500
žien zo 118 krajín.
K účasti na projekte stačí vedkyniam prihlásiť svoju vedeckú prácu do 15.5.2022. Tento rok si tri víťazky
rozdelia sumu 15 000 EUR na podporu ich profesionálnej kariéry. Súťaže sa môžu zúčastniť ženy-vedkyne
s titulom PhD., ktoré 31.10.2022 nebudú staršie ako 40 rokov. Existuje aj obmedzenie vednej oblasti
pôsobenia, no to by mali spĺňať všetky vedkyne pôsobiace na FCHPT.
Viac informácií o programe a možnosť zaslať prihlášku nájdete na tomto linku.

NÁRODNÝ ŠTIPENDIJNÝ
PROGRAM
Národný štipendijný program Slovenskej
republiky vyhlásil svoju novú výzvu na
podávanie žiadostí o štipendijné pobyty
v akademickom
roku
2022/2023
s uzávierkou 30.4.2022 o 16:00. Žiadosti sa
podávajú výlučne elektronicky.
Žiadať možno o pridelenie štipendia
v nasledovných kategóriách:
 Študijný pobyt pre študentov 1.
a 2.stupňa – 1-2 semestre.
 Výskumný
pobyt
na
napísanie
diplomovej práce – 3-6 mesiacov.
 Študijný alebo výskumný pobyt pre
doktorandov – 1-10 mesiacov.
 Výskumný pobyt pre postdoktorandov
(do 10 rokov od získania titulu PhD.) – 36 mesiacov.
 Študijný pobyt v SR pre zahraničných
uchádzačov – 1-2 semestre.
 Výskumný pobyt doktorandov, VŠ
učiteľov alebo výskumných pracovníkov
– 1-10 mesiacov.
Viac informácií nájdete priamo na stránke
Národného štipendijného programu.
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