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Program Akcia Rakúsko – Slovensko, 
spolupráca vo vede a vzdelávaní, 
je fi nancovaný Ministerstvom školstva, 
vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 
a Spolkovým ministerstvom pre vzdelávanie, 
vedu a výskum Rakúskej republiky.

Čo je Akcia Rakúsko – Slovensko?
Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní, je bilaterálny
program na podporu spolupráce medzi Rakúskom a Slovenskom v oblasti 
vysokého školstva, vedy a výskumu. Akcia je fi nancovaná rovnakým 
dielom zo strany Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 
republiky a Spolkového ministerstva pre vzdelávanie, vedu a výskum 
Rakúskej republiky. Správnym orgánom Akcie je 10-členné grémium – päť 
členov grémia menuje minister školstva Slovenskej republiky a päť členov 
spolkový minister pre vzdelávanie, vedu a výskum Rakúskej republiky.

Z histórie programu
V máji 1992 podpísali ministri zodpovední za vysoké školstvo a vedu 
Dr. Erhard Busek a prof. Ján Pišút, DrSc., medzivládny program 
„Akcia Rakúsko – Slovensko, spolupráca vo vede a vzdelávaní“ 
na roky 1992 – 1996. Na základe dosiahnutých výsledkov a obojstrannej 
spokojnosti rozhodli obe strany o pokračovaní v spolupráci v oblasti 
vzdelávania a vedy. Dňa 22. novembra 2001 štátny tajomník Ministerstva 
školstva SR Martin Fronc a rakúska veľvyslankyňa na Slovensku Gabriele 
Matznerová-Holzerová podpísali v Bratislave Protokol o pokračovaní 
Akcie Rakúsko – Slovensko na roky 2002 až 2007. Následne bol program 
predlžovaný už niekoľkokrát, naposledy na 5. zasadnutí Zmiešanej 
slovensko-rakúskej komisie v Bratislave v júni 2019, v rámci ktorého sa 
rozhodlo o pokračovaní spolupráce na programové obdobie od 1. januára 
2020 do 31. decembra 2025.

Od začiatku existencie programu získalo štipendium vyše 1 800 študentov, 
vysokoškolských učiteľov a výskumníkov zo Slovenska a z Rakúska. 
Rovnako bolo podporených vyše 870 spoločných projektov medzi 
slovenskými a rakúskymi inštitúciami.

Štipendiá Akcie
Štipendiá pre diplomantov (1 – 3 mesiace)

Štipendiá pre doktorandov (3 – 6 mesiacov)

Štipendiá pre postdoktorandov (3 – 6 mesiacov)

Štipendiá na krátkodobé pobyty (1 – 3 dni)

Štipendiá na letný jazykový kurz (1 mesiac)

Kancelária Akcie
Rakúsko – Slovensko

Kontaktné miesto 
Akcie Rakúsko – Slovensko 

v Rakúsku 



Slovenskí uchádzači (pobyty v Rakúsku)

Štipendiá Akcie pre diplomantov
Trvanie pobytu: 1 – 3 mesiace
Štipendium pre diplomantov má poskytnúť študentom možnosť využívať 
pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto 
dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Žiadosť o toto štipendium si môžu 
podať študenti, ktorí ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali 
minimálne jeden semester svojho štúdia v 2. stupni vysokoškolského štúdia. 
Pobyt musí jasne súvisieť s témou diplomovej práce štipendistu.
Výška štipendia: max. 1 150  €/mes.
Uzávierka: 15. marec, 15. október

Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov
Trvanie pobytu: 3 – 6 mesiacov
Žiadosť o toto výskumné štipendium si môžu podať doktorandi,
ktorí ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne 
jeden semester doktorandského štúdia. O štipendium sa môžu uchádzať 
doktorandi zo všetkých vedných odborov.
Výška štipendia: max. 1 150  €/mes.
Uzávierka: 15. marec, 15. október

Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov
Trvanie pobytu: 3 – 6 mesiacov
O toto výskumné štipendium sa môžu uchádzať postdoktorandi s výbornými 
výsledkami svojej výskumnej činnosti, ktorí ešte nie sú habilitovaní 
a u ktorých od udelenia titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu) neubehlo 
k termínu uzávierky viac ako 10 rokov. O štipendium sa môžu uchádzať 
postdoktorandi zo všetkých vedných disciplín. Súčasťou výberového konania 
je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi.
Výška štipendia: max. 1 400  €/mes.
Uzávierka: 15. marec, 15. október

Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty
Trvanie pobytu: 1 – 3 dni
O toto štipendium sa môžu uchádzať pedagogickí/vedeckí pracovníci 
a doktorandi. Štipendium možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne 
kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). 
Cieľom tohto programu je prehĺbenie existujúcich kontaktov a podnietenie 
novej projektovej spolupráce v rámci Akcie. Uzávierka je priebežne počas 
roka; začiatok pobytu možno plánovať najskôr 60 dní od podania žiadosti.
Výška štipendia: 90 €/deň
Uzávierka: priebežne

Štipendiá Akcie na letné jazykové školy
Trvanie pobytu: 1 mesiac
Cieľom podpory je zlepšiť jazykovú kompetenciu študentov (vrátane doktorandov) 
z určitých študijných/vedných odborov. Každoročne určí Riadiace grémium 
Akcie odbor, ktorého študenti sa môžu uchádzať o štipendium. Štipendium 
sa viaže na určitú konkrétnu letnú jazykovú školu. Podrobnosti o mieste 
a termíne jazykovej školy budú oznámené úspešným uchádzačom po schválení 
štipendia.
Výška štipendia: 750  €, hradený kurz a ubytovanie
Uzávierka: 15. marec

Rakúski uchádzači (pobyty na Slovensku)

Štipendiá Akcie pre diplomantov
Trvanie pobytu: 1 – 3 mesiace
Štipendium pre diplomantov má poskytnúť študentom možnosť využívať 
pri príprave svojej diplomovej práce aj zdroje v partnerskej krajine, a takto 
dosiahnuť lepšiu kvalitu svojej práce. Žiadosť o toto štipendium si môžu podať 
študenti, ktorí ku dňu uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne 
jeden semester svojho štúdia v 2. stupni vysokoškolského štúdia. Pobyt musí 
jasne súvisieť s témou diplomovej práce štipendistu.
Výška štipendia: 1 150  €/mes.
Uzávierka: 15. marec, 15. október

Výskumné štipendiá Akcie pre doktorandov
Trvanie pobytu: 3 – 6 mesiacov
Žiadosť o toto výskumné štipendium si môžu podať doktorandi, ktorí ku dňu 
uzávierky na podávanie žiadostí absolvovali minimálne jeden semester 
doktorandského štúdia. O štipendium sa môžu uchádzať doktorandi 
zo všetkých vedných odborov.
Výška štipendia: 1 150  €/mes.
Uzávierka: 15. marec, 15. október

Výskumné štipendiá Akcie pre postdoktorandov
Trvanie pobytu: 3 – 6 mesiacov
O toto výskumné štipendium sa môžu uchádzať postdoktorandi s výbornými 
výsledkami svojej výskumnej činnosti, ktorí ešte nie sú habilitovaní 
a u ktorých od udelenia titulu PhD. (alebo jeho ekvivalentu) neubehlo 
k termínu uzávierky viac ako 10 rokov. O štipendium sa môžu uchádzať 
postdoktorandi zo všetkých vedných disciplín. Súčasťou výberového konania 
je aj osobný pohovor s vybranými uchádzačmi.
Výška štipendia: 1 400 €/mes.
Uzávierka: 15. marec, 15. október

Štipendiá Akcie na krátkodobé pobyty
Trvanie pobytu: 1 – 3 dni
O toto štipendium sa môžu uchádzať pedagogickí/vedeckí pracovníci 
a doktorandi. Štipendium možno využiť na krátku študijnú cestu, prípadne 
kontaktné stretnutie s kolegami z partnerskej krajiny (max. 3 dni). 
Cieľom tohto programu je prehĺbenie existujúcich kontaktov a podnietenie 
novej projektovej spolupráce v rámci Akcie. Uzávierka je priebežne počas 
roka; začiatok pobytu možno plánovať najskôr 60 dní od podania žiadosti.
Výška štipendia: 90 €/deň
Uzávierka: priebežne

Štipendiá Akcie na letné jazykové školy
Trvanie pobytu: 1 mesiac
Štipendiá sa udeľujú na „Letnú školu slovenského jazyka a kultúry 
– Studia Academica Slovaca“ (viac informácií na www.fphil.uniba.sk/sas). 
Letná škola sa spravidla koná v auguste v Bratislave. O toto štipendium sa 
môžu uchádzať iba študenti (vrátane doktorandov).
Výška štipendia: hradený kurz ako aj náklady spojené s pobytom
Uzávierka: 30. apríl

Podávanie žiadostí o štipendiá prebieha cez 
www.scholarships.at

Bližšie informácie o štipendiách Akcie Rakúsko – Slovensko na
www.aktion.saia.sk, www.grants.at

Štipendiá Akcie Rakúsko – Slovensko

www.aktion.saia.sk | www.grants.at


