
Študenti môžu získať štipendium EÚ poskytované 
v programe Erasmus+ najskôr po ukončení prvého 
ročníka bakalárskeho štúdia. 
Štipendium môžu získať aj opakovane v každom 
stupni štúdia. Osobitne sú poskytované štipendiá 
na študijné pobyty a na pracovné stáže.

Ísť na Erasmus znamená vystúpiť z radu a prekonať 
svoje vlastné hranice. 

Daniela Schuchmannová, FA
Sint-Lucas Architectuur, Brusel

Nové názory, širší rozhľad, nové kontakty, jedna 
veľká párty. Jedinečná možnosť. 

Arnold Kitta, FA
Universidade de Belas Artes, Lisabon

Erasmus bolo pre mňa jedno z najkrajších období 
v živote, ale malo to jednu chybičku – že to trvalo 
len jeden semester :-) 

Adriana Žiačková, SvF
Universidad de Granada

Vďaka Erasmu som cestoval do Prahy, ale vďaka 
kamarátom, čo som na Erasme stretol, budem 
cestovať oveľa ďalej... 

Ján Žilka, SvF
ČVUT, Praha

viac informácií: 
http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici

Študenti môžu absolvovať výmenné študijné pobyty 
na partnerských univerzitách, s ktorými má STU 
uzatvorenú dohodu o výmene študentov. 
Zoznam partnerských univerzít je zverejnený na 
internetovej stránke STU. 

viac informácií: 
www.stuba.sk/sk/zahranicne-partnerske-institucie 

PARTNERSKÉ UNIVERZITY

GRANTY

Granty na podporu štúdia v zahraničí sú poskytované 
rôznymi inštitúciami zo Slovenska aj zahraničia. 
Granty sú určené na štúdium nielen v Európe, ale aj 
napr. v USA, Austrálii, Japonsku, Číne. 
Základný prehľad grantov určených pre študentov 
STU je zverejnený na internetovej stránke STU. 

viac informácií: 
www.granty.stuba.sk

Kontakt: 
Slovenská technická univerzita v Bratislave 
Rektorát 
Útvar medzinárodných vzťahov 
Vazovova 5, blok B (3. poschodie) 
812 43 Bratislava
e-mail: international@stuba.sk

MOBIL ITY  ŠTUDENTOV

Využi  možnosti  a z ískaj  štipendium

Pridaj sa k nám a rozšír si svoje štúdium 
o medzinárodnú skúsenosť

PRÍPRAVA NA TVOJU KARIÉRU
V GLOBÁLNOM SVETE



ŠTIPENDIÁ A GRANTY

Študenti STU majú možnosť realizovať časť štúdia 
v zahraničí. 
Štúdium v zahraničí sa uskutočňuje väčšinou 
v angličtine, alebo v jazyku prijímajúceho štátu. 
Na štúdium v zahraničí môžu získať aj finančnú 
podporu vo forme štipendií a grantov.

Základná ponuka štipendií: 
• Erasmus+ 
• CEEPUS 
• Národný štipendijný program SR 
• Medzinárodný vyšehradský fond 
• Akcia Rakúsko - Slovensko 
• Švajčiarsko-slovenský štipendijný fond 
• Štipendijný program EHP - Slovensko 
• partnerské univerzity

Výberový prehľad grantov:
• Nadácia SPP 
• Nadácia Tatra banky 
• ENEL – Slovenské elektrárne 
• Kia Motors Slovakia 
• Fulbright Scholar Program 
• Hooker-Kubik Endowment 
• Vulcanus 
• GO8 Australia 
• Endeavour Awards 
• Canon Foundation 
• Deutscher Akademischer Austausch Dienst 

Štipendijné pobyty na univerzitách 
 v 14 stredoeurópskych štátoch v rozsahu 1 – 10 
mesiacov pre študentov po ukončení prvého ročníka 
bakalárskeho stupňa štúdia. 

viac informácií: www.ceepus.info

Študenti môžu získať štipendium poskytované vládou 
SR v druhom a treťom stupni štúdia do ktoréhokoľvek 
štátu sveta. Študijný pobyt môže trvať 1 – 12 mesiacov. 

viac informácií: www.stipendia.sk

Štipendium je určené pre študentov druhého a tretieho 
stupňa štúdia.  Študijný pobyt môže trvať 1 – 2 
semestre v stredoeurópskych štátoch zapojených 
do programu. 

viac informácií: http://visegradfund.org/scholarships

Štipendium je určené pre diplomantov, doktorandov 
a postdoktorandov v rozsahu 1 – 6 mesiacov na 
vysokoškolských inštitúciách v Rakúsku. 

viac informácií: www.aktion.saia.sk

Štipendium je určené pre doktorandov 
a postdoktorandov v rozsahu 6 – 13 mesiacov na 
výskumných školiacich pracoviskách vo Švajčiarsku. 

viac informácií: www.sciex.sk/sk

Štipendium je určené pre všetkých študentov vysokých 
škôl. Študijný pobyt môže trvať 1 – 2 semestre na 
partnerských univerzitách v štátoch EHP. 

viac informácií: http://spehp.saia.sk


