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AKTUALITY
Výberové konanie Erasmus+

Už sa vám nechce tráviť čas doma a chceli by ste niekam vycestovať? Prihláste sa na Erasmus+

štúdium a zažite letný semester v zahraničí. Výberové konanie bude prebiehať od 28.09.2020 do

11.10.2020 na všetkých fakultách. Nezabudnite poslať prihlášku, ktorú nájdete v AIS.  

Chcete popri štúdiu získať aj pracovné skúsenosti? Či už študujete na bakalárskom, inžinierskom

alebo doktorandskom stupni máte možnosť skúsiť Erasmus+ stáž. Inštitúciu, v ktorej budete stážovať

si vyberáte sami. Prihlášku, ktorú nájdete na webe, môžete posielať do 15.11.2020 na

international@stuba.sk.

Nábor Erasmus Student Network STUBA

Ešte sa na vlastný Erasmus necítite, alebo ste sa práve z Erasmu vrátili a chcete zažiť a spoznávať svet

aj na Slovensku? Ak chcete využiť svoj voľný čas naplno, spoznať nových ľudí a zlepšiť svoje líderské či

jazykové schopnosti, neváhajte a pridajte sa k študentskej organizácií ESN STUBA, a zažite Erasmus

na Slovensku!  Prihlásiť sa môžete na stuba.nabor@esn.sk.

Virtuálny Deň otvorených dverí do sveta štipendií

Chcete mať informácie o ďalších mobilitných možnostiach z prvej ruky? Pripojte sa 30. septembra

2020 medzi 9:00 a 14:00 na virtuálnom Dni otvorených dverí SAIA. Pripojiť sa môžete cez platformu

MS TEAMS: https://bit.ly/2ZQeFn4.

https://bit.ly/2ZQeFn4


“Verte si, pretože sami neveríte v to, čo dokážete keď

si uveríte! – hej, toto mi napadlo len tak, keď som

chcela v skratke napísať, že v živote som neverila, že

to všetko s prehľadom zvládnem!”

(Bc. Denisa Magdaléna Kuchťáková)

Celý Erasmus+ príbeh študentky MTF si prečítate TU

international@stuba.sk

Facebook/Instagram: @stu.international

PONUKY

Š T U D E N T I

Národný štipendijný program SR pre

inžinierske/magisterské/doktorandské programy v rôznych

krajinách sveta. Štipendium je určené na pokrytie životných

nákladov a cestovného. Uzávierka prihlasovania je 31.

október 2020. Viac info: https://www.stipendia.sk/

Štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk

zahraničných vlád pre inžinierske/magisterské/doktorandské

programy v cca 30 krajinách, ktoré uzavreli dohodu s MŠVVaŠ.

Štipendium je určené na pokrytie nákladov na štúdium a letné

jazykové kurzy. Uzávierka prihlasovania závisí od jednotlivých

krajín. Viac info: https://granty.saia.sk/

CEEPUS Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné

štúdiá pre bakalárske/inžinierske/magisterské/doktorandské

programy v 15 krajinách strednej a juhovýchodnej Európy.

Štipendium je určené na pokrytie nákladov a cestovné.

Uzávierka prihlasovania je 31.10.2020 (30.11.2020

freemoveri). Viac info: https://ceepus.saia.sk/

Akcia Rakúsko - Slovensko pre

inžinierske/magisterské/doktorandské programy a

postdoktorandov. Štipendium je určené na bilaterálnu

spoluprácu vo vede a vzdelávaní. Uzávierka prihlasovania je

15. októbra 2020. Viac info: https://www.aktion.saia.sk/

Ponuka stáží pre študentov a absolventov v rôznych štátoch

Európy. Viac info: https://www.trainingexperience.org/ 

Stáž na oddelení medzinárodnych vzťahov BOKU University

vo Viedni pre študentov. Začiatok stáže je február 2021 a

trvanie 3 až 6 mesiacov. Uzávierka prihlasovania je 10.

októbra 2020. Viac info:

placement_at_international_office@boku.ac.at 

https://boku.ac.at/international

Národný štipendijný program SR pre učiteľov a vedeckých

pracovníkov v rôznych krajinách sveta. Štipendium je určené

na pokrytie životných nákladov a cestovného. Uzávierka

prihlasovania je 31. október 2020. Viac info:

https://www.stipendia.sk/

Štipendiá na základe medzivládnych dohôd a ponúk

zahraničných vlád pre učiteľov a vedeckých pracovníkov v cca

30 krajinách, ktoré uzavreli dohodu s MŠVVaŠ. Štipendium je

určené na pokrytie nákladov na štúdium a letné jazykové

kurzy. Uzávierka prihlasovania závisí od jednotlivých krajín.

Viac info: https://granty.saia.sk/

CEEPUS Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné

štúdiá pre učiteľov v 15 krajinách strednej a juhovýchodnej

Európy. Štipendium je určené na pokrytie nákladov a

cestovné. Uzávierka prihlasovania je 31.10.2020 (30.11.2020

freemoveri). Viac info: https://ceepus.saia.sk/

Twente LET'S GO! 2020  je online program pre partnerské

univerzity organizovaný University of Twente v Holandsku.

Program zahŕňa  prezentácie univerzity, workshopy,

networking či virtuálnu prehliadku univerzity. Viac info:

https://www.utwente.nl/en/ces/letsgo/for-

partners/Programme/#monday16-november-2020-partner-

day. V prípade záujmu zúčastniť sa kontaktujte UMV STU na

international@stuba.sk.

Rôzne ponuky školení v zahraničí môžete sledovať tu:

http://staffmobility.eu/

Z A M E S T N A N C I
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