
Erasmus + 2014 -2020 

Mobilita jednotlivcov („credit mobility“) 

ŠTUDENTI + ABSOLVENTI 

-  štúdium 3-12 mesiacov 

-   stáž (traineeship) 2-12 mesiacov 

 Počas štúdia - možnosť zúčastniť sa Erasmus+ počas každého stupňa 
vzdelávania po dobu 12 mesiacov (Bc., Ing., PhD.)  

 Pri výpočte dĺžky mobility Erasmus+ sa BERÚ do úvahy predchádzajúce 
Erasmus mobility z LLP! 

 ostáva pravidlo, že študent môže ísť na stáž už od prvého roku VŠ štúdia, na 
štúdium až v druhom roku svojho štúdia, 
 

 študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom mimo SR, sa 
nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má  trvalý pobyt.  

 
NOVINKA !  
Po štúdiu - stáže sa môže zúčastniť aj absolvent VŠ: 

  výber študenta/budúceho absolventa v poslednom roku štúdia,  
  stáž musí absolvovať do 1 roku po absolvovaní VŠ, 
  dĺžka stáže je závislá od dĺžky mobilít v poslednom stupni vzdelávania, 
 možnosť vysielať absolventov, ktorí končia v roku 2017. 

 
Možnosť pre bakalárov - absolventov vycestovať na stáž pred zápisom na magisterský 
stupeň! 

 
PRACOVNÍCI  VŠ 
 

 mobilita 2 dni až 2 mesiace, vynímajúc cestu, 
 v prípade výučby minimálne 8 odučených hodín za každý načatý týždeň (aj v 

prípade, že sa učiteľ zúčastní kratšieho pobytu ako týždeň, musí min. 8 hodín 
odučiť!),  

 zachované pôvodné aktivity okrem účasti na konferenciách, 
 účasť na konferenciách nie je povolená. 

 

 

 



Mobilita študentov 

Pred mobilitou 

• vybraný študent má právo na poradenstvo ohľadom prijímajúcej inštitúcie alebo 
podniku, víz, poistenia, pomoc pri hľadaní ubytovania – zdroje informácií a kontakty  

• vybraný študent absolvuje pred pobytom jazykový test (k dispozícii bude test z AJ, 
NJ, FJ, TJ, ŠJ), aby mu vysielajúca inštitúcia mohla ponúknuť jazykovú prípravu, ak 
je to potrebné 

 
Počas mobility 

• Študent by mal využiť všetky príležitosti na vzdelávanie a snažiť sa uspieť vo 
všetkých skúškach a iných formách hodnotenia. Študent musí rešpektovať pravidlá 
prijímajúcej inštitúcie/podniku. 

• Študent môže žiadať o zmeny v LA len vo výnimočných prípadoch a do 2 týždňov po 
začatí štúdia/stáže. Musí zabezpečiť, aby tieto zmeny boli schválené vysielajúcou i 
prijímajúcou VŠ do 2 týždňov po podaní žiadosti a uchovať si kópiu schválenia (stačí 
elektronicky). 

• Prijímajúca inštitúcia/podnik bude zaobchádzať so študentom rovnako ako so svojimi 
študentmi /zamestnancami. Študent by sa mal snažiť začleniť do nového prostredia. 

• Prijímajúca inštitúcia nebude pýtať od študenta poplatky za zápis, skúšky, prístup do 
laboratória a do knižnice. Prijímajúca VŠ môže žiadať drobné poplatky na poistenie, 
študentské spolky a používanie rôzneho materiálu, ktoré vyžaduje aj od domácich 
študentov.  
 

Po ukončení mobility 
• Študent má právo získať úplné uznanie štúdia za úspešne ukončené aktivity v súlade s 

LA. 
• Prijímajúca inštitúcia vydá študentovi najneskôr do 5 týždňov po záverečnom 

hodnotení Transcript of Records. Vysielajúca inštitúcia do 5 týždňov po obdržaní 
Transcript of Records vydá študentovi Recognition sheet. Uznané kurzy budú 
zaznamenané v Dodatku k diplomu 

• V prípade stáže vydá podnik študentovi Traineeship certificate, v ktorom sú zhrnuté 
vykonané úlohy a ich hodnotenie. Ak stáž nie je súčasťou kurikula, bude zaznamenaná 
aspoň v Dodatku k diplomu a ak si študent praje aj v Europasse. 

• Študent absolvuje on-line jazykové hodnotenie (AJ, NJ, FR, TJ, ŠJ) – monitorovanie 
progresu 

• Študent vyplní záverečnú správu-dotazník za účelom spätnej väzby. K správe bude 
mať prístup vysielajúca i prijímajúca VŠ, NA vysielajúcej aj prijímajúcej krajiny a 
EK. 

• Študent sa môže zapojiť do Erasmus+ higher education alumni association a zdieľať 
svoje skúsenosti s kamarátmi, inými študentmi, zamestnancami VŠ, novinármi, atď. 

 



Zmeny vo financovaní 

Mobilita študentov - štúdium 

• rovnaké fixné granty pre všetkých študentov podľa cieľových krajín, 

• možnosť pridelenia nulového grantu, 

• zvýhodnenie študentov poberajúcich sociálne štipendiá. 

• Zmena:          1 mesiac = 30 dní 

      - pri neúplnom mesiaci výpočet podľa počtu dní 

 - Mobility Tool 

SR - SKUPINY KRAJÍN – výška grantu na mesiac v EUR na akad. rok 2016/2017: 

1  

 

Mobilita študentov – stáž 

 +100 EUR/ mesiac k fixnému grantu podľa cieľovej krajiny 

 

 

 

 

Skupina 1                                    

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, 
Írsko, Taliansko, Lichtenštajnsko, 
Nórsko,  Švédsko, Švajčiarsko, Spojené 
kráľovstvo

450

Skupina 2                                     

Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, 
Cyprus, Nemecko, Grécko, Island, 
Luxembursko, Holandsko, Portugalsko, 
Slovinsko, Španielsko, Turecko

400

Skupina 3                                        

Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko, FYROM- 
Macedónsko

350



Mobilita pracovníkov VŠ 

Grant – 2 časti: 

• Pobytové náklady   

• Cestovné náklady 

- rovnaké paušálne sumy na deň pre všetkých pracovníkov VŠ podľa cieľových krajín – bez 
dní cesty (pobytové náklady), 

- rovnaké paušálne sumy ako príspevok k cestovným nákladom podľa vzdialenosti od 
cieľového miesta, 

- možnosť pridelenia nulového grantu 

SR - SKUPINY KRAJÍN – príspevok na pobytové náklady na deň v EUR na akad. rok 
2016/2017: 

 

 

• Dĺžka mobility:   2 – 60 dní (bez dní cesty) 

• Pobytové náklady iba na dni práce/aktivity v zahraničí 

 Výpočet: 

   2.– 14. deň              podľa tabuľky 

   15. – 60. deň       70% sumy uvedenej v tabuľke pre SR 

 

Skupina 1 Dánsko, Írsko, Holandsko, Švédsko, 
Spojené kráľovstvo 120

Skupina 2

Rakúsko, Belgicko, Bulharsko, Cyprus, 
Česko, Fínsko, Francúzsko, Grécko, 
Maďarsko, Island, Taliansko, 
Lichtenštajnsko, Luxembursko, Nórsko, 
Poľsko, Rumunsko, Švajčiarsko, 
Turecko

105

Skupina 3
FYROM- Macedónsko, Nemecko, 
Lotyšsko, Malta, Portugalsko, Slovensko, 
Španielsko 

90

Skupina 4 Chorvátsko, Estónsko, Litva, Slovinsko 75



Príspevok na cestovné náklady v EUR: 

 

 

 

V prípade akýchkoľvek otázok týkajúcich sa Erasmus Mobility kontaktujte Erasmus 
koordinátora. 

Ing. Lucia Somorovská 

 Tel.č.: 055/ 720 41 72 

E – mail: erasmus@vsbm.sk 

   

Vzdialenosť Suma v EUR

100 - 499 km 180

500 - 1 999 km 275

2 000 - 2 999 km 360

3 000 - 3 999 km 530

4 000 - 7 999 km 820

8 000 km a viac 1100


