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Fulbrightov program
 Program pomenovaný na počesť senátora J. Williama Fulbrighta
 Schválený Kongresom Spojených štátov amerických v roku 1946

 Cieľom je zvyšovať vzájomné porozumenie medzi občanmi Spojených štátov
amerických a iných krajín
 Celosvetové pravidlá na princípoch otvorenej súťaže, akademickej kvality
a profesionality, Rada Fulbrightovho programu vo Washingtone, D.C.
 160 krajín sveta, v 50-tich krajinách Komisie na základe medzivládnych dohôd

Komisia J. W. Fulbrighta
pre vzdelávacie výmeny v Slovenskej republike
 1994 na základe medzivládnej dohody medzi vládami SR a USA
 Podporovanie a rozvíjanie spolupráce v oblasti vzdelávania a výskumu
 Vlády SR a USA spolufinancujú program
 Komisia nie je vládnou agentúrou bez ohľadu na výšku vládnych dotácií
 Mandát Komisie: identifikovať najlepších kandidátov v oboch krajinách a
angažovať ich do programov v rámci bilaterálnej spolupráce
 Bilaterálna rovnocennosť, štipendiá pre SR a US občanov

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium
(Fulbright Scholarship for Graduate Studies)
 6-9 mesačné pobyty za účelom nezávislého výskumu alebo štúdia na
univerzitách a inštitúciách v USA

 Všetky vedecké disciplíny s výnimkou klinickej medicíny
a programov MBA a LLM
 Ukončené magisterské štúdium pred termínom podávania prihlášok

 Slovenské občianstvo a trvalý pobyt v SR, prednosť majú uchádzači bez
súvislej akademickej alebo pracovnej skúsenosti v USA
 Vynikajúce študijné výsledky (priemer B+ alebo do 1,5)

Fulbrightovo štipendium pre postgraduálne štúdium
(Fulbright Scholarship for Graduate Studies)
 Jazykový test ibTOEFL - skóre 95, príp. testy GRE alebo GMAT
 Komisia uhrádza:
- mesačné štipendium na pokrytie životných nákladov
- poplatky spojené so výskumným či študijným pobytom
do výšky $19,000.-,
v prípade záujmu o štúdium (Master’s Study) - preukázanie
finančných prostriedkov na pokrytie školného na celú dĺžku štúdia
- spiatočná letenka, príspevok na profesionálne vybavenie,
zdravotné poistenie
 Uzávierka 30. júna 2017 na školský rok 2018-19

Fulbrightov program pre odborníkov
(Fulbright Scholar Program)
 Výskumný a/alebo prednáškový pobyt pre všetky vedecké disciplíny
okrem klinickej medicíny na inštitúciách v USA v rozpätí 3 -6 mesiacov
 Ukončené doktorandské štúdium (alebo ekvivalentná odborná
kvalifikácia), prednosť majú uchádzači bez súvislej študijnej a pracovnej
skúsenosti v USA
 Odborná kvalifikácia, medzinárodná spolupráca a publikačná činnosť

 Výborná znalosť angličtiny
 Nevyhnutnou súčasťou prihlášky je pozývajúci list hosťovskej inštitúcie
v USA

Fulbrightov program pre odborníkov
(Fulbright Scholar Program)

 Mesačné štipendium, príplatok na rodinných príslušníkov,
spiatočná letenka, príspevok na profesionálne vybavenie,
zdravotné poistenie

 Uzávierka 12. októbra 2017 na školský rok 2018-19

Fulbright -Schuman Program
 Program pre občanov Európskej únie
 Štúdium, výskum alebo prednášky o témach týkajúcich sa translatlantických
vzťahov medzi USA a EU. Výsledky musia byť relevantné aspoň pre dva členské
štáty EU.
 Mesačné štipendium € 3.000 pre uchádzačov s ukončeným PhD. štúdiom, resp.
€ 2.000 pre študentov PhD. štúdia, zdravotné poistenie
 Informácie, komunikáciu a výberové konanie zabezpečuje Komisia pre
vzdelávacie výmeny medzi USA , Belgickom a Luxemburgom, www.fulbright.be
 Termín podávania prihlášok na školský rok 2018-2019 bude vyhlásený na jeseň
2017

INÉ PROGRAMY
 Fulbright Specialist Program
Slovenská akademická inštitúcia môže pozvať odborníka z USA na 2 až
6-týždňové pracovné pobyty (prednášky, semináre a pracovné
stretnutia, hodnotenie inštitucionálnych potrieb, evaluácia učebných
osnov alebo študijných materiálov). Žiadosť treba podať aspoň 3
mesiace pred požadovaným nástupom odborníka.
 Krátkodobé hosťovanie odborníka z USA
(Inter-Country travel)
Slovenská inštitúcia môže pozvať amerických odborníkov, ktorí v rámci
Fulbrightovho programu pôsobia v danom školskom roku v Európe,
prednášať alebo zúčastniť sa na sympóziách. Komisia môže uhradiť
cestovné náklady a ubytovanie na maximálne 2 noci.

 Hubert H. Humphrey Fellowship



10-mesačný študijno-odborný pobyt určený pre odborníkov z
verejnej správy, súkromného sektora alebo neštátnych
organizácií



štipendiá v oblastiach udržateľný rozvoj, tvorba demokratických
inštitúcií, vzdelávanie a verejné zdravotníctvo

 najmenej 5-ročné skúsenosti v príslušnom odbore a vynikajúce
jazykové znalosti z angličtiny potvrdené testom TOEFL

 záverečný výber uchádzačov prebieha na MZV USA
Uzávierka programu je 8. septembra 2017
na školský rok 2018-2019

 Semináre o amerických štúdiách
(Summer Institutes on American Studies)
 6- týždňové semináre o amerických štúdiách na univerzitách v
USA počas mesiacov jún – august, resp. január – február
 Súhrn prednášok, diskusií a exkurzií na danú tému
(Národná bezpečnosť; Zahraničná politika; Súčasná americká
literatúra; Náboženský pluralizmus; USA a globálny ekonomický
systém; Americké politické myslenie; Seminár pre stredoškolských
pracovníkov)

Uzávierka programu je v januári na mesiace jún - august

 Letné školy pre európskych študentských lídrov
(Summer Institutes for European Student Leaders)
 5- týždňové semináre na témy občianska angažovanosť, ochrana
životného prostredia a sociálne podnikanie
 na univerzitách v USA počas mesiacov jún – august
 súhrn prednášok, diskusií a exkurzií na danú tému
 určené pre vysokoškolských študentov vo veku 18 až 25 rokov s
minimálne jedným semestrom do ukončenia bakalárskeho štúdia
 prednosť majú uchádzači so slabším sociálnym zázemím alebo
zo sociálne znevýhodneného prostredia (etnické menšiny,
zdravotne postihnutí občania a pod.)

Uzávierka programu je v januári na mesiace jún- august

 Ronald and Eileen Weiser Professional Development Award Program

Krátkodobé pobyty (4 týždne alebo 3 mesiace) na University of
Michigan, Ann Arbor, USA


Vysokoškolskí pracovníci, ktorí predložia projekty vo všetkých
oblastiach výskumu a výučby v spolupráci s odborníkmi či
pracoviskami univerzity



Štipendium pokrýva cestovné náklady, ubytovanie, zdravotné
poistenie a diéty.

Termín uzávierky podania prihlášky je 15. septembra 2017
na obdobie február – máj 2018 alebo september – november 2019

Poradenské centrum
 Súčasťou celosvetovej siete nazývanej EducationUSA
 Presné, úplné, aktuálne, a neskreslené informácie o vzdelávacích
možnostiach v USA a v SR
 Katalógy o vzdelávaní na všetkých stupňoch, informácie o finančnej
pomoci, vízových podmienkach, rôznych druhoch štipendií,
zdravotného poistenia, atď.
 Poradenstvo pri hľadaní vhodnej inštitúcie, procesu prihlásenia,
prípravy na odchod do USA
 Prípravné materiály na štandardizované testy (TOEFL, SAT, GRE...)

 Služby a materiály sú poskytované bezplatne

 Za 23 rokov bolo slovenským uchádzačom udelených 330 štipendijných
pobytov
 Viac ako 50 disciplín
 ekonómia, TESOL, umenie, amerikanistika, politológia, medicína,
chémia, psychológia, fyzika, architektúra, práva, biológia... Zoológia,
etnológia, parazitológia, botanika, drevárstvo...
 so štipendistami cestujú aj rodinní príslušníci – cca 200
 Vyše 80 hosťovských inštitúcií
 Yale, UC Berkeley, George Wshington University, Stanford University,
Princeton University, Penn State University, New York University, MIT,
John Hopkins University, Harvard University, Cornell University,
Columbia University, Evergreen State College, Arizona State University

www.fulbright.sk
office@fulbright.sk
https://www.facebook.com/FulbrightSlovakRepublic

