
Informačné stretnutie

ERASMUS+
2014-2020

Mgr. Lucia Oboňová, Erasmus Institutional Office, Matej Bel University, Banská Bystrica, 11. 02. 2014



Program, ktorý zlučuje predošlé aktivity, sa bude spoločne 
nazývať Erasmus+, ale pre zrozumiteľnosť sa naďalej budú 
označovať aj pôvodné aktivity:
• "Erasmus+: Erasmus", the field of higher education and targeting Programme Countries; - Referát 

medzinárodnej spolupráce na R-UMB

• "Erasmus+: Comenius", the field of school education;

• "Erasmus+: Erasmus Mundus", the Joint Masters Degrees;

• "Erasmus+: Leonardo da Vinci", the field of vocational education and training;

• "Erasmus+: Grundtvig", the field of adult learning;

• "Erasmus+: Youth in Action", the field of youth non-formal and informal learning;

• "Erasmus+: Jean Monnet", the field of European Union studies;

• "Erasmus+: Sports", the field of sport.



Štruktúra ERASMUS+

KAPITOLY: AKCIE:

� Vzdelávanie  - KA1, KA2, KA3
� Mládež - KA1, KA2, KA3
� Šport (zanedbateľné minimum) KA1, KA2, KA3

AKCIE SÚ:

KA1 - mobility

KA2 – strategické partnerstvá: Comenius, Leonardo, Grundtvig...

KA3 – akcia, ktorej sa budú môcť zúčastňovať len ministerstvá – politika, 
zákony



KA 1 – Vzdelávacia aktivita jednotlivcov
podporuje

mobilitu jednotlivcov („credit mobility“) –R-UMB

spoločné mgr. študijné programy („degree mobility“) -Brusel

študentské pôžičky na celé mgr. štúdium v zahraničí - Brusel

Prípravné návštevy už neexistujú.



Krajiny programu
� 28 členských krajín EÚ
� EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko)
� kandidátske krajiny: Turecko, Macedónsko

Partnerské krajiny (cca. 150)
� ostatné – regióny 1-12
� mobilita do partnerských krajín v a.r. 2014/2015 nie je ešte možná

Zapojené krajiny



Začiatok akcie KA1 v rámci Erasmus+ je 

1. júl 2014 !!!!
Projekt bude trvať pravdepodobne 24 mesiacov.

Každá vysoká škola v rámci projektu musí byť držiteľkou ECHE = 
Erasmus charty pre vysokoškolské vzdelávanie, a to pri všetkých 
aktivitách (štúdium, stáž, školenia, výučba)

Pre všetky projekty v rámci Erasmus+ platí jednotné PIC
(Participant Identification Code) za celú UMB.

Prísnejší prístup k dodržiavaniu pravidiel Erasmus+: Národná 
agentúra pri nerešpektovaní pravidiel môže udeliť pokutu, alebo 
znížiť grant! 



MOBILITY ŠTUDENTOV a STÁŽE
Veľkou novinkou oproti predošlému programu 
je, že študent bude môcť na mobilitu 
vycestovať v každom stupni štúdia 
opakovane, dokopy kombinovane so stážou 
maximálne na 12 mesiacov (vrátane jeho 
vycestovania v predošlom programe), aj ako 
absolvent do určitého obdobia po ukončení 
posledného ročníka. 

Pri výpočte dĺžky mobility Erasmus+ sa NEBERÚ do úvahy mobility Leonardo da Vinci z LLP!



štúdium 3-12 mesiacov

stáž (traineeship) 2-12 mesiacov

(potreba sledovať každého účastníka osobitne)

� 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, s trvalým pobytom

mimo SR, nemôže ísť na mobilitu do svojej krajiny

� študent/absolvent sa už môže zúčastniť stáže na ambasádach



Príklady:

Študent magisterského stupňa sa v 1. ročníku zúčastnil v rámci LLP 8 mesačného 
študijného pobytu. Na akú dlhú mobilitu môže vycestovať v rámci programu 
Erasmus+ v magisterskom stupni? 4 mesiace

Študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP v 1. ročníku na 3-mesačnej stáži, 
v 2. ročníku na 7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný pobyt môže 
realizovať v rámci programu Erasmus+ v 3. ročníku? Na študijný pobyt už 
nemôže vycestovať, lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa akurát 
zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace .

Študent sa zúčastnil na bakalárskom stupni 3-mesačnej stáže a 7-mesačného 
štúdia. Na ako dlho môže vycestovať ako absolvent na stáž? Na 2 mesiace.



Finančné pravidlá –študenti
Jednotné 
granty pre 
všetkých 
študentov v SR 

podľa sadzby 
národnej 
agentúry :

3 skupiny krajín



• Študenti získavajú +100€ na stáž, alebo ako sociálne 

štipendium (zdokladované)

• Možnosť nulových grantov ostáva zachovaná

• Mení sa výpočet grantov = zatiaľ nie je jasné akým 

spôsobom

1 mesiac = 30 dní



� EILC teraz on-line kurzy z AJ, NJ, ŠJ, FR, TJ

� pre študentov, ktorí pôjdu študovať kamkoľvek v uvedených 

jazykoch

� Forma povinného on-line testu, ktorého výsledok neovplyvní 

výber uchádzača na mobilitu, 

� PREDaj POmobilite

� Neúspešný vstupný test = on-line jazykový kurz

Jazyková príprava - študenti



1) Finančná zmluva
2) Learning Agreement forStudies
3) Learning Agreement forTraineeship
4) Erasmus charta študenta + IIA – bývalá bilaterálka
5) Záverečná správa účastníka cez Mobility Tool

LA bude 8-stranový dokument, ktorý bude kolovať 
elektronicky, ako sken. 

3 časti:  Pred mobilitou, Počas mobility, Po mobilite

LA sa viaže na novú príručku ECTS!

Procedúra mobilít - študenti



- Dohodnú sa predmety, ktoré študent absolvuje na 
prijímajúcej inštitúcii, a ktoré na vysielajúcej inštitúcii

- Všetkosa bude musieť uznať → vrátenie pomerného grantu
- Výber predmetov podľa katalógu predmetov na web stránke

(SKONTROLOVAŤ katalóg predmetov na každej fakulte)
- Zmeny v LA do 2 týždňov od podpisu, schválenie do 2 

týždňov

Osobitné časti LA:
� Transcript of Records
� Proof of Recognition



MOBILITY PRACOVNÍKOV
o Mobilita v rovnakom trvaní pre všetkých pracovníkov 

UMB, cesta sa vyníma

o minimálne 8 odučených hodín

o zachované pôvodné aktivity okrem účasti na 
konferenciách

o odborníci z praxe – zo zahraničného podniku – zaradení k 
učiteľom (zatiaľ nepoznáme spôsob!) – DOVÝBERY K 
PRIHLÁŠKE! 



Finančné pravidlá – pracovníci 1
Jednotné 
pobytové granty 
pre všetkých 
pracovníkov v 
SR 

podľa sadzby 
národnej 
agentúry :

4 skupiny krajín



Finančné pravidlá – pracovníci 2

Jednotné cestovné granty pre všetkých pracovníkov v SR 

podľa počítadla prístupného na stránke Európskej komisie:

- Km z bodu A do bodu B (nie tam aj naspäť)

- Počet km v rámci určitej sadzby



Grant = pobytový + cestovný na pokrytie mobility:

- Finančná zmluva pre Erasmus+ medzi UMB a pracovníkom
- Dokladovanie uskutočnenej mobility
- Nulový príkaz na pracovnú cestu a nulové vyúčtovanie
- Mobility agreement
- IIA – bývalá bilaterálka
- Záverečná správa účastníka cez Mobility Tool

Procedúra mobilít - pracovníci



Ďakujem za pozornosť.

lucia.obonova@umb.sk
erasmus@umb.sk


