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ŠTIPENDIUM DAAD PRE DOKTORANDOV, VYSOKOŠKOLSKÝCH UČITEĽOV A
VÝSKUMNÝCH PRACOVNÍKOV
Nemecká akademická výmenná služba DAAD má 2.5.2022 prvú 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 výskumné pobyty pre vysokoškolských učiteľov a vedeckých pracovníkov (1-3
mesiace).
Úspešným uchádzačom bude v rámci štipendijného pobytu vyplácaný grant vo výške od 1200 eur mesačne
(doktorandi a mladí vedeckí pracovníci) do 2150 eur mesačne (výskumní pracovníci a učitelia), ako aj príspevok
na cestovné. Oprávnení sú uchádzači zo všetkých oblastí vedy. Začiatok pobytu je možný najskôr v decembri
2022.
Kritériom pre výber uchádzačov sú vedecké výsledky a publikačná činnosť za posledné obdobie, ako aj
presvedčivý a dobre pripravený výskumný zámer. Pri doktorandoch je nutné navrhovaný pobyt odôvodniť v
kontexte celého doktorandského štúdia

ÚSPEŠNOSŤ PROJEKTOV VEGA A KEGA
Vedecká grantová agentúra MŠVVaŠ SR a Kultúrna a edukačná grantová agentúra MŠVVaŠ SR vyhodnotili
výsledky minuloročných výziev na projekty so začiatkom riešenia v roku 2022. Vo výzve VEGA získala FCHPT
z 19 podaných 9 nových projektov, z toho 2 v partnerstve so SAV. Vo výzve KEGA podala FCHPT 3 nové projekty
a nezískala žiaden.
Celkový počet aktuálne riešených projektov VEGA na fakulte tak predstavuje 43 a KEGA 4.

CHEMICKÉ HORIZONTY:
PREDNÁŠKA
Vo štvrtok 28.4.2022 o 14:00 sa
prostredníctvom
platformy
Microsoft Teams uskutoční
ďalšia prednáška
z cyklu
Chemické horizonty, ktorý
pravidelne
organizuje
Slovenská
chemická
spoločnosť.
Doc. RNDr. Ivan Potočňák, PhD.
z Ústavu chemických vied
Prírodovedeckej
fakulty
Univerzity Pavla Jozefa Šafárika
vystúpi s príspevkom na tému
Biologicky aktívne paládnaté a
galité komplexy s derivátmi 8hydroxychinolínu.
Prednášku
môžete
bez
predchádzajúcej
registrácie
sledovať na tomto linku.

Ing. Martin Grančay, PhD.
Ing. Jana Závacká, PhD.
Ing. Mgr. Alžbeta Lapšanská
Mgr. Jana Kubátová

vedúci
domáce projekty
štrukturálne fondy
doc., prof., DrSc.
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