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AKTUALITY
Erasmus+ webináre

Zisti ako funguje program Erasmus+, kam môžeš vycestovať na štúdium, aký získaš grant a ako sa

prihlásiť. Zapni si jeden z našich online webinárov a zistíš aj to, aké skúsenosti mali študenti, ktorí

Erasmus už absolvovali. Webináre budú prebiehať: 

9.11. o 14:00 primárne pre študentov SvF, FAD a ÚM - Kliknutím sem sa pripojíte na webinár,

10.11. o 14:00 primárne pre študentov FIIT a FEI - Kliknutím sem sa pripojíte na webinár,

11.11. o 14:00 primárne pre študentov SjF, FCHPT a MTF - Kliknutím sem sa pripojíte na webinár,

23.11. o 14:00 pre všetkých študentov - Kliknutím sem sa pripojíte na webinár.

Výberové konanie Erasmus+ na akademický rok 2021/2022

Naplánuj si budúci rok už teraz a prihlás sa na Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022.

Výberové konanie bude prebiehať od 01.12.2020 do 31.01.2021 na všetkých fakultách. Prihlášku

nájdeš v AIS v “portáli študenta - podanie prihlášky na výmenný pobyt" a všetky informácie o

prihlasovaní na WEBE.

"Svedectvá študentov" pri príležitosti medzinárodného dňa učiteľov francúzskeho jazyka 

Študoval si francúzsky jazyk a máš s tvojim učiteľom nezabudnuteľný zážitok? Natoč krátke video, v

ktorom predstavíš svojho učiteľa a porozprávaš svoj príbeh. Projekt organizuje Francúzsky inštitút na

Slovensku a Francúzske veľvyslanectvo 26.11.2020. Viac info nájdeš TU alebo na

marine.gobet@institutfrancais.sk.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_OTQxZDBjNTktZjg5Ni00ZmM0LWE1NDgtOGQyMjgzZTUyNWJl%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%252225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252263bd6f61-bb18-445b-8310-e4cc0ab847e2%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=5b8c3b58-ed3c-4372-9eeb-52f92c2a5dc0&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=true
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTBjMzIyN2EtNzBkMS00NzJlLWI3NTYtM2JlMzdjZDNjODZj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%22%2c%22Oid%22%3a%2263bd6f61-bb18-445b-8310-e4cc0ab847e2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NjcwOGIyZjMtY2Q3OS00NWFlLWIyZmItMWFjNTQ3MjY4MTlj%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%22%2c%22Oid%22%3a%2263bd6f61-bb18-445b-8310-e4cc0ab847e2%22%7d
https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_ZDJkMzhmNDItNWJlYS00N2MzLTkyMjAtNjUyNjNlZjU3ZmU5%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%2225733538-6b16-4aa3-8ed6-297eb79b8e06%22%2c%22Oid%22%3a%2263bd6f61-bb18-445b-8310-e4cc0ab847e2%22%7d
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818
https://institutfrancais.sk/medzinarodny-den-ucitelov-francuzstiny-2020/


“Bolo však zaujímavé, že na každom predmete som bol vždy

s inými ľuďmi. Raz som mal plné cvičenie Francúzov, inokedy

Pakistancov po 30tke. Robil som projekt so skupinou Nemcov

alebo prezentáciu s 30 ročným Nigérijcom. Všetka táto práca

so zahraničnými študentami je na nezaplatenie a je to skvelá

príprava pre budúcnosť.” (Bc. Daniel Kováčik, študent MTF)

Danielov Erasmus príbeh si prečítate TU.

international@stuba.sk

Facebook/Instagram: @stu.international

PONUKY

Š T U D E N T I

Štipendium ESKAS na výskumný pobyt vo Švajčiarsku pre

doktorandov. Výška štipendia je 1920 CHF na mesiac, trvanie

pobytu je 6 až 12 mesiacov. Uzávierka prihlasovania je

12.11.2020 do 15:00. Viac info TU.

Štipendium ESKAS na výskumný pobyt vo Švajčiarsku pre

postdoktorandov. Výška štipendia je 3500 CHF na mesiac,

trvanie pobytu je 6 až 12 mesiacov. Uzávierka prihlasovania je

12.11.2020 do 15:00. Viac info TU.

Štipendium DAAD na magisterské štúdium v Nemecku pre

absolventov všetkých odborov. Výška štipendia je 861€ na

mesiac + príspevok na cestovné/poistenie/študijný materiál.

Uzávierka prihlasovania je 16.11.2020. Viac info TU. 

Štipendium DAAD na letný jazykový kurz nemeckého

jazyka v Nemecku je určené pre študentov bakalárskych a

magisterských/inžinierskych programov. Letný kurz trvá 3 až

4 týždne a výška štipendia je 950€ + príspevok na poistenie

/cestovné. Uzávierka prihlasovania je 1.12.2020. Viac info TU. 

Štipendium pre inžinierske/magisterské/doktorandské

programy na vysokoškolských inštitúciách v Bavorsku.

Výška štipendia je 853 € na mesiac. Je možné získať aj

financovanie na 1-ročné študijné pobyty, ktoré sú súčasťou

PhD štúdia v domácej krajine. Uzávierka prihlasovania je

1.12.2020. Viac info TU.

Virtual Exchange Program Tec de Monterrey, Mexico

ponúka online kurzy v španielčine a angličtine pre študentov

bakalárskych programov v letnom semestri 2021. Zoznam

kurzov TU. Registrácia prebieha od 9.11. do 11.12.2020. V

prípade záujmu kontaktujte international@stuba.sk. Viac Info

o ďalších možnostiach štúdia TU.

CEEPUS štipendium do krajín strednej a juhovýchodnej

Európy pre učiteľov VŠ. Trvanie pobytu je minimálne 5 dní.

Výšky štipendií pre jednotlivé krajiny môžete nájsť TU.

Uzávierka prihlasovania je 30.11.2020. Viac info TU.

SHIPCON spustilo prihlasovanie na kurzy v rozličných

oblastiach v rámci programu Erasmus+ na obdobie 2021/2022.

Všetky informácie o kurzoch nájdete TU.

DOREA Educational Institute ponúka online kurzy, počas

ktorých máte možnosť naučiť sa a zdieľať svoje nápady s

lektormi a kolegami po celej Európe. Kurzy trvajú 5 dní a po

absolvovaní účastník získa certifikát Europass. Viac info TU.

Rôzne ponuky školení v zahraničí môžete priebežne sledovať

na webovej stránke http://staffmobility.eu/.

Z A M E S T N A N C I

Hľadáte zaujímavú stáž, štipendium či školenie? Pozrite si aktuálnu ponuku:

https://www.stuba.sk/
https://www.stuba.sk/
https://www.mtf.stuba.sk/sk/odbory/oddelenie-zahranicnych-projektov-a-zahranicnych-vztahov-1/mobility/skusenosti-zo-studentskych-mobilit/tallinn-estonia-tallinn-university-of-technology.html?page_id=15023
https://www.stuba.sk/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=469
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=47
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=64
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=49
https://www.uni-regensburg.de/bayhost/english-1/bayhost/english/scholarships/study-in-bavaria/index.html
https://sites.google.com/tec.mx/onlinecourses/home
https://studyinmexico.tec.mx/
https://www.ceepus.info/#nbb
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=327
https://shipcon.eu.com/erasmus-ka1-training-courses/
https://dorea.org/erasmuscourses/
http://staffmobility.eu/

