
ERASMUS+
nové programmové obdobie 

2021-2027
- priority vo vysokoškolskom vzdelávaní :
inklúzia, diverzita, digitalizácia, zelený Erasmus



Program Erasmus+

• program EÚ v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a 
športu, zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a 
podporu modernizácie vzdelávania, odbornej prípravy a 
systémov práce s mládežou.

• cieľom programu Erasmus+ je modernizácia a zvyšovanie 
kvality vysokoškolského vzdelávania v Európe a inde vo svete. 
Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva možnosť 
zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa 
po skončení štúdia.



Štatistika za ostatné programové obdobie 
ERASMUS+ (2014-2020)

vyslaných bolo celkovo                z 33 vysokých škôl

45 473 študentov                      na Slovensku



Ciele programu Erasmus+ 

• zvyšuje kvalitu poskytovaného vzdelávania prostredníctvom 
mobilít a medzinárodnej spolupráce

• prispieva k vytvoreniu Európskeho vzdelávacieho priestoru

• je inkluzívny a rozmanitý 

• prioritizuje životné prostredie

• dáva dôraz na digitalizáciu (digitálne zručnosti)

• buduje spoločné hodnoty, občiansku angažovanosť a aktívne 
európske občianstvo



Možnosti v rámci programu ERASMUS+

mobility študentov, čerstvých absolventov a doktorandov : 

ŠTÚDIUM STÁŽE 

študenti 1., 2. a 3. stupňa, čerství absolventi do 12 mesiacov od 
ukončenie štúdia



Erasmus+ ŠTÚDIUM

• študuješ svoj študijný odbor na zahraničnej univerzite, s ktorou máme 
aktívnu bilaterálnu spoluprácu v rámci programu Erasmus+

• štúdium : min. 2 – max. 12 mesiacov (za každý stupeň štúdia)

• účasť od 1.ročníka štúdia

• kombinácia fyzickej (5 - 30 dní) a virtuálnej mobility

• platí len pre PhD. študentov :

• krátkodobá mobilita (štúdium): 5 – 30 dní

• dlhodobá mobilita (štúdium): 2 – 12 mesiacov



Granty Erasmus+ štúdium

Cieľová krajina Sadzba/mesiac

Študenti s 

nedostatkom 

príležitostí

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, 

Luxembursko, Švédsko, Lichtenštajnsko, 

Nórsko

520,- EUR 770,- EUR

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, 

Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, 

Holandsko, Malta, Portugalsko

520,- EUR 770,- EUR

Bulharsko, Chorvátsko, Český republika, 

Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné 

Macedónsko, Turecko, Srbsko

470,- EUR 720,- EUR

- možnosť jednorazového príspevku na zelené cestovanie vo výške 50,- EUR



Erasmus+ ŠTÁŽ

• teoretické skúsenosti v študijnom odbore prenesené do praxe    
na zahraničnej hosťujúcej inštitúcii (univerzita, firma, podnik)

• stáž : min. 2 – max. 12 mesiacov (za každý stupeň štúdia)

• účasť od 1.ročníka štúdia

• platí len pre PhD. študentov :

• krátkodobá mobilita (stáž): 5 – 30 dní

• dlhodobá mobilita (stáž): 2 – 12 mesiacov



Granty Erasmus+ stáž

Cieľová krajina Sadzba/mesiac

Študenti s 

nedostatkom 

príležitostí

Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, 

Luxembursko, Švédsko, Lichtenštajnsko, 

Nórsko

670,- EUR 1070,- EUR

Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, 

Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, 

Holandsko, Malta, Portugalsko

670,- EUR 1070,- EUR

Bulharsko, Chorvátsko, Český republika, 

Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, 

Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné 

Macedónsko, Turecko, Srbsko

620,- EUR 1020,- EUR

- možnosť jednorazového príspevku na zelené cestovanie vo výške 50,- EUR



Užitočné platformy - www.uniag.sk



Univerzitný Facebook - https://www.facebook.com/SPUNitra



Prihlasovanie na mobility Erasmus+
www.studyabroad.sk



Prihlasovanie na mobility Erasmus+

• Prihlasovanie prebieha online cez portál :

www.studyabroad.sk

➢ na štúdium Erasmus+ v januári 

➢ na stáž Erasmus+ v marci

Pozor, prihlasovanie prebieha vždy na ďalší akademický rok !!!

http://www.studyabroad.sk/


Fakultní koordinátori Erasmus+
• FAPZ :  prof. Radovan Kasarda, PhD. – prodekan pre zahr. / fakultný                                  

koordinátor programu E+

Ing. Eva Demjanová, PhD. – kontaktná osoba     

• FBP :   Ing. Ľubomír Belej - fakultný koordinátor programu E+

• FEM :   prof. Natália Turčeková, PhD. - prodekanka pre zahr. / fakultná 
koordinátorka programu E+

Ing. Iveta Košovská, PhD. – prodekanka pre štúdium

• FEŠRR : doc.JUDr. Lucia Palšová, PhD. - fakultná koordinátorka programu E+

Ing. Veronika Dalkovičová – kontaktná osoba

• FZKI :   Ing. Mária Bihúňová, PhD. - prodekanka pre zahr. / fakultná 
koordinátorka programu E+

• TF :      Ing. Katarína Kollárová, PhD. - prodekanka pre zahr. / fakultná 
koordinátorka programu E+



Používané pojmy v programe Erasmus+

➢Bilaterálna zmluva ( IIA - Inter Institutional Agreement)

➢Zmluva o štúdiu ( E+ Learning agreement for study)

➢Zmluva o stáži ( E+ Learning agreement for traineeships)

➢OLS ( Online Lingusitic Support ) 

➢Erasmus+ app

➢Online Learning agreement



Benefity programu Erasmus+

✓ samostatnosť, asertivita, analytické myslenie, empatia 

✓ lepšie uplatnenie na pracovnom trhu ( dodatok k diplomu )

✓ konkurencieschopnosť

✓ zlepšenie jazykových zručností

✓ nadobudnutie odborných zručností vo svojom študijnom odbore

✓ podporuje kreativitu

✓ záujem o spoločenské a politické otázky



Kancelária zahraničných vzťahov SPU v 
Nitre

Ďakujem za pozornosť

Zuzana Kunová

koordinátor študentských mobilít Erasmus+

Pavilón AE, 3.poschodie, č.dverí 304

zuzana.kunova@uniag.sk

037/ 641 5482

mailto:zuzana.kunova@uniag.sk

