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Vzdelávanie, študijné pobyty, podujatia
Štúdium vo Francúzsku

Master 2

Francúzske veľvyslanectvo na Slovensku ponúka slovenským 
študentom štipendiá pre Master 2 (program odborného alebo 
 vedeckého štúdia), ktoré môžu čerpať počas ročnej špecializácie 
vo Francúzsku, a to v oblastiach: technológia, exaktné a inžinier-
ske vedy, prírodné vedy, sociálne vedy, právo a ekonomické vedy, 
humanitné vedy.
Trvanie: 10 mesiacov

Časový plán

29. február 2012: posledný termín na odovzdanie prihlá-
šok. Prihlášky zasielajte elektronickou poštou v jednej zásielke 
M. Saganovej na adresu martina.saganova@diplomatie.gouv.fr
Marec – apríl 2012: záujemcovia, ktorí budú vybraní, prídu obhájiť 
svoju žiadosť po francúzsky pred komisiou.
Máj 2012: výsledky výberových pohovorov
1. september 2012: odchod do Francúzska

Žiadosti si stiahnite na stránke: http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/
doc/Formulaire_BGF11.doc

Štipendium na kombinované doktorandské štúdium 
vo Francúzsku a na Slovensku

Štipendiá na kombinované doktorandské štúdium sú určené 
mladým slovenským vedeckým pracovníkom, ktorí chcú mať pre 
svoju doktorandskú prácu slovenského aj francúzskeho garanta. 
Výskumnú prácu vedú spoločne francúzsky aj slovenský vedecký 
garant. Doktorand počas troch rokov strávi šesť mesiacov v roku na 
jednej vysokej škole a druhých šesť mesiacov na druhej. Počas tých 
troch šesťmesačných pobytov vo Francúzsku bude doktorand čerpať 
štipendium francúzskej vlády.

Trvanie: 3 roky (striedavo 6 mesiacov vo Francúzsku a 6 mesiacov 
na Slovensku)
Oblasti: technológia, exaktné a inžinierske vedy, prírodné vedy, 
sociálne vedy, právo, politické a ekonomické vedy, humanitné vedy

Časový plán

29. február 2012: posledný termín na odovzdanie prihlášok (spolu 
s prísľubom francúzskeho aj slovenského vedúceho doktorandskej 
práce, že zabezpečenia vedenie doktorandskej práce). Tieto doklady 
treba poslať elektronickou poštou v jednej zásielke M. Saganovej 
(martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)

Nasledujúce mesiace: výberová komisia

Poznámka k úrovni francúzštiny, ktorú majú uchádzači mať: 
Uchádzači o štipendium pre kombinované doktorandské štúdium 
vo Francúzsku a na Slovensku nemusia hovoriť po francúzsky, 
ale v takom prípade musia mať potvrdenie od svojho francúzskeho 
 vedúceho práce, že to nebude problémom. Vtedy bude uchádzač 
svoju žiadosť pred výberovou komisiou obhajovať po anglicky. 
Zároveň sa však uchádzač musí zaviazať, že sa po francúzsky naučí 
počas svojich troch 6-mesačných pobytov vo Francúzsku.

Žiadosti si stiahnite na stránke: http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/
doc/Formulaire_BGF11.doc

Štipendium na výskumný projekt

Štipendiá na stáž na výskumný projekt sú vyhradené slovenským 
pedagógom a výskumným pracovníkom. Nejde o jazykovú stáž, 
sú určené na pokrytie nákladov na pobyt vo Francúzsku uchádza-
čom so špecifickými potrebami, napríklad naučiť sa vo Francúzsku 
techniku, ktorá na Slovensku ešte neexistuje, oboznámiť sa 
vo Francúzsku s publikáciami, ktoré na Slovensku nedostať alebo 
absolvovať vo Francúzsku časovo obmedzený špeciálny kurz.

Oblasti: technológia, exaktné a inžinierske vedy, prírodné vedy, 
 sociálne vedy, právo, politické a ekonomické vedy, humanitné vedy
Trvanie: od 1 do 6 mesiacov
Obdobie: najskôr – september 2012, najneskôr – apríl 2013

Časový plán

29. február 2012: posledný termín na odovzdanie prihlá-
šok. Prihlášky posielajte elektronickou poštou v jednej zásielke 
M. Saganovej (martina.saganova@diplomatie.gouv.fr)
Marec – apríl 2012: výberová komisia
Žiadosti si stiahnite na stránke: http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/
doc/Formulaire_BGF11.doc

Program COPERNIC

COPERNIC je program postgraduálneho štúdia manažmentu  určený 
absolventom vysokej školy (5-ročného vysokoškolského štúdia) 
najmä vedeckých a technických smerov zo strednej a východnej 
Európy. Ďalšie informácie vám poskytne M. Saganová (martina.
saganova@diplomatie.gouv.fr).

Časový plán

http://www.cdi.fr/copernic
Žiadosti stiahnite na: http://ifb.ambafrance-sk.org/IMG/pdf/
DOSSIER_DE_CANDIDATURE.pdf
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VULCANUS – štipendiá pre študentov 
EÚ v Japonsku

EU-JAPAN Centre for Industrial Cooperation vyhlasu-
je výzvu na podávanie žiadostí študentov z Európskej 
únie na štipendiá programu VULCANUS. Študenti v rámci tohto 
programu absolvujú:
• jednotýždňový seminár o Japonsku,
• štvormesačný intenzívny kurz japonského jazyka,
• osemmesačný tréningový pobyt vo vybranej japonskej 

spoločnosti.

Ciele pobytu:
• štúdium pokročilých technológií, ktoré využívajú popredné 

 japonské spoločnosti,
• naučiť sa japonský jazyk, spoznať japonskú kultúru,
• zlepšiť svoje pracovné príležitosti v súvislosti s japonskými 

 podnikateľmi a firmami.

Projektu sa môže zúčastniť každý mladý človek, ktorý je obyvateľom 
EÚ a študuje maximálne v treťom ročníku na niektorej univerzi-
te v rámci EÚ. Študijný odbor môže byť: počítačové technológie, 
strojárstvo, chémia, elektronika, biotechnológie, elektrotechnika, 
fyzika, telekomunikácie, jadrová technika, výrobné systémy ap.
Uzávierka na poslanie prihlášok: 20. januára 2012.

Všetky informácie o štipendijnom programe a dokumentoch, ktoré 
sú predkladané študentom, sa nachádzajú na internetovej stránke 
programu http://www.eu-japan.eu/global/vulcanus-in-japan.html.

Jednoročné štipendiá pre študentov a výskumných 
pracovníkov na univerzity v Bavorsku

Bavorské Ministerstvo pre vedu, výskum a umenie 
sponzoruje študijné pobyty pre akademický rok 
2012/2013. O štipendium sa môžu uchádzať absol-
venti z Bulharska, Chorvátska, Českej republiky, Maďarska, Poľska, 
Rumunska, zo Srbska, Slovenska a z Ukrajiny. Štipendium je určené 
na financovanie doktorandského alebo postgraduálneho štúdia na 
niektorej z Bavorských univerzít. Jednoročné štipendium môže byť 
dvakrát predĺžené maximálne na tri roky. Štipendium je vyplácané 
mesačne (700 €), pričom suma za rok je 8 400 €. Študenti s deťmi 
alebo nezamestnanými partnermi a maximálne s jedným dieťaťom 
dostávajú mesačne 860 € mesačne, t. j. 10 320 € za rok.
Uzávierka na poslanie prihlášok: 15. 2. 2012 (dátum prijatia!)

Podrobnosti sú uvedené na http://www.uni-r.de/bayhost/english/
stipendien_en/incoming_en/index.html.

Titul EUR ING a register európskych inžinierov 
FEANI

Titul Európsky inžinier (EUR ING) sú oprávnené nosiť všetky  osoby 
vedené v registri európskych inžinierov Európskej federácie inžinier-
skych zväzov (FEANI, www.feani.org). Tento titul  uznala aj Európska 
komisia, ktorá k tomu vydala vyhlásenie publikované v oficiál-
nom bulletine EK (Official Journal of the European Communities, 
Information and Notices, C 268 Volume 37, No. C 268/38 
– Eng. Ed. 1994).

Register európskych inžinierov bol zriadený s cieľom umožniť voľný 
pohyb a výkon povolania odborníkov v inžinierskych povolaniach 
v rámci Európy a vytvoriť bázu na vzájomné uznávanie kvalifikácie 
inžinierov v rôznych krajinách. V registri sú vedené údaje o odbor-
níkoch v inžinierskych disciplínach z rôznych krajín Európy, ktorí 
spĺňajú stanovené kvalifikačné požiadavky. Odborníci, ktorí boli 
prijatí do FEANI registra, sú oprávnení oficiálne používať titul EUR 
ING (európsky inžinier alebo aj euroinžinier) za menom rovnako 
ako iné akademické tituly alebo hodnosti. Tento titul je zárukou, 
že jeho nositeľ spĺňa jazykové, vzdelanostné a profesionálne štan-
dardy prijaté členskými štátmi. Pre zamestnávateľov je titul EUR 
ING u kandidátov na zamestnanie garanciou kvality a odbornosti. 
Nositeľ titulu tým získava zvýhodnené postavenie na trhu práce. 
Na udelenie titulu sa nevyžadujú dodatočné skúšky.

Slovenský národný komitét FEANI (SNKF)

Zväz slovenských vedecko-technických spoločností (www.zsvts.sk) 
ako združenie spájajúce odborníkov vedy a techniky na Slovensku 
zriadil ako jeden zo svojich výborov Slovenský národný komi-
tét FEANI (SNKF), ktorého úlohou je zastupovať zväz vo FEANI. 
SNKF je od 1. 1. 1995 členom FEANI za Slovenskú republiku. 
V  rámci SNKF pracuje Slovenský monitorovací komitét (SMK), ktorý 
 spolupracuje s Európskym monitorovacím komitétom pri udeľovaní 
titulu EUR ING slovenským odborníkom. Slovenský monitorovací 
 komitét FEANI je zložený z prominentných zástupcov vysokých škôl 
a technickej praxe na Slovensku. SMK zabezpečuje, aby odborníci 
zo Slovenska mohli pri splnení kritérií získať rovnocenné postavenie 
s odborníkmi z iných európskych krajín pri uchádzaní sa o titul EUR 
ING.

Požiadavky na slovenských uchádzačov o titul EUR ING

Základné požiadavky na uchádzačov o titul EUR ING formulu-
je všeobecne dokument „Guide To the FEANI Register EUR ING“ 
schválený valným zhromaždením FEANI. Národným monitorovacím 
komitétom umožňuje bližšie špecifikovať, prípadne doplniť ďalšie 
požiadavky podľa lokálnych potrieb. Všeobecne sa od uchádzačov 
očakáva, že spĺňajú požiadavky v týchto oblastiach a smeroch:
• uvedomenie si svojich záväzkov voči spoločnosti a životnému 

prostrediu, rešpektovanie etických noriem vo svojej odbornosti,
• využívanie základných exaktných vied (vrátane matematiky) 

v inžinierskej praxi,
• poznanie základov správnej inžinierskej praxe (Good Engineering 

Practice),
• aplikácia teoretických a praktických metód pri analýze a riešení 

inžinierskych problémov,
• ovládanie základov inžinierskej ekonómie, riadenia kvality, využí-

vania technických informácií a štatistických metód,
• schopnosť práce v multidisciplinárnych tímoch,
• využitie existujúcich aj vznikajúcich technológií a procesov 

vo svojej odbornej práci,
• schopnosť viesť ľudí spolu s manažérskymi, technickými 

a  finančnými aspektmi,
• komunikačné schopnosti a záväzok udržovať si odbornosť 

 neustálym profesionálnym vývojom (Continuous Professional 
Development),

• znalosť štandardov a noriem vo svojej špecializácii,
• uvedomovanie si neustáleho vývoja a nutnosť hľadania nových 

postupov a tvorivého prístupu pri riešení úloh,
• zvládnutie európskych jazykov s možnosťou efektívnej komuni-

kácie v celej Európe.

S ohľadom na všeobecné inštrukcie Európskeho monitorovacieho 
komitétu stanovil Slovenský monitorovací komitét FEANI pri ZSVTS 
tieto minimálne požiadavky pre slovenských uchádzačov o titul 
EUR ING:
• uchádzač musí byť absolventom technickej univerzity, ktorá 

je akreditovaná vo FEANI, a fakulty, ktorá je zapísaná v indexe 
FEANI, a obhájil titul „inžinier“,

• uchádzač musí mať minimálne 2-ročnú inžiniersku prax 
vo  svojom odbore,

• uchádzač musí ovládať aspoň jeden z troch jazykov (anglický, 
francúzsky, nemecký) na úrovni štátnej skúšky alebo na úrovni 
inštitúcie, ktorá je akreditovaná.

Aktuálny zoznam akreditovaných univerzít a fakúlt na Slovensku 
je na www.feani.org a www.zsvts.sk.
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