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Dôležité prvky programu 

 

 

 
 

 Uznávanie a validácia zručností a kvalifikácií 

 Šírenie a využívanie výsledkov projektov 

 Otvorený prístup k vzdelávacím materiálom,   

  dokumentov, médiám  

 Medzinárodný rozmer 

 Viacjazyčnosť 

 Rovnosť a začlenenie 

 Ochrana a bezpečnosť účastníkov 
 



Akcie programu 
KA1 – Kľúčová akcia 1 Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  

KA103 – medzi krajinami programu 

KA107 - medzi krajinami programu a partnerskými krajinami  

Spoločné študijné programy – Erasmus Mundus 

 

KA2 – Kľúčová akcia 2 

Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených postupov 

Strategické partnerstvá 

Znalostné aliancie 

Budovanie kapacít v oblasti VŠ vzdelávania 

 

KA3- Kľúčová akcia 3  

Podpora reformy politiky 

 

Jean Monet  
 



 

Krajiny zapojené do Erasmus+   

 
 

 

 

  

 

 

Programové krajiny: 

Členské štáty EÚ (28) 

Island, Lichtenštajsko, Nórsko 

Turecko, Macedónsko 

 

 

Partnerské krajiny – 14 regiónov 

(Sprievodca programom Erasmus+) 

Švajčiarsko ako partnerská krajina 
 



KA1 (KA103, KA107) 

Vzdelávacia mobilita jednotlivcov   1. február 2018/NA 

 

Spoločné magisterské    

študijné programy     15. februára 2018/EACEA 

 

KA2 

Strategické partnerstvá           21. marec 2018/NA 

Budovanie kapacít v oblasti 

VŠ vzdelávania           8. február 2018/EACEA 

 

Znalostné aliancie    26. február 2018/EACEA 

 

Jean Monnet     22. február 2018/EACEA  
 

 

Termíny 



Výzva 2018  

pre oblasť VŠ vzdelávania 
 

 

  obnovená agenda pre modernizáciu VŠ vzdelávania 

  nárast rozpočtu 

  zmeny vo financovaní mobilít 

 

 

 



Priority pre oblasť VŠ 
vzdelávania 

  riešenie nesúladu medzi zručnosťami  

     a podpora excelentnosti v rozvoji zručností, 

  podpora ďalšieho rozvoja systémov sledovania absolventov  

     v programových krajinách, 

  podpora odbornej prípravy učiteľov a výmeny s cieľom  

     zvýšiť kvalitu výučby, 

  podpora a odmeňovanie excelentnosti vo výučbe  

     a rozvoji zručností, 

  budovanie inkluzívnych systémov vzdelávania, 

  

 



 

  

 podpora prenosu najnovších výsledkov výskumu späť do  

          vzdelávania /rozvoj výskumných zručností študentov, 

 podpora efektívneho systému financovania a riadenia VŠ, 

 podpora internacionalizácie v súlade s Bolonskými 

princípmi,  

 spolupráca s partnerskými krajinami (mobility mimo Európy, 

          financovanie spoločných diplomov, partnerstvá medzi EÚ a    

          nečlenskými krajinami EU) 
 

 

  

 

Priority pre oblasť VŠ 
vzdelávania 



 

KA1 - Mobilita študentov  

a zamestnancov VŠ medzi 

krajinami programu 

 
Výzva 2018 

Novinky  

a odporúčania 

 



 
Mobilita študentov  

študijný pobyt  

praktická stáž 

 



Študijný pobyt 

 zvýšené sadzby grantov, 

 zmena v rozdelení skupín krajín,  

 kombinované štúdium - môže zahrňovať aj stáž, 

 štúdium musí byť uznané domácou vysokou školou   

    LA – Tabuľka D (Transcript of Records and Recognition at the Sending     

                                               Institution), 

 študent poberajúci sociálne štipendium má nárok na   

   navýšenie grantu na celé obdobie mobility, výška  

   navýšeného grantu 150€/mesiac sa nemení. 

 

 

 



Praktická stáž 

  nová výzva pre vysoké školy! 

     stáž v oblasti „digitálnych zručností“  

    (napr. digitálny marketing, digitálny grafický,  

     mechanicky dizajn,vývoj aplikácií, softvéru, webových    

     stránok a pod.)  

  študent akéhokoľvek študijného odboru 

  príspevok 100€/mesiac nad grant na štúdium sa nemení 

  ak je prijímajúca organizácia VŠ musí mať ECHE 

  stáž budúcich učiteľov  



Absolventská stáž 

 stáž v oblasti „digitálnych zručností“ aj pre   

    absolventov 

 absolventská stáž len medzi programovými krajinami 

 

Definícia podniku 

 akýkoľvek podnik/organizácia vo verejnom alebo    

    súkromnom sektore na trhu práce,  

    okrem vybraných inštitúcií EÚ: 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm 

 

 

 

http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm


Sadzby grantov pre študentov 

Cieľová krajina Sadzba/mesiac 

Dánsko, Fínsko, Island,  Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené 

kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko, 
520 (490) 

Rakúsko,  Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,  Grécko, 

Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko, 
470 (420) 

Bulharsko,  Chorvátsko,  Česká republika, Estónsko,  Litva, 

Lotyšsko,  Maďarsko, Slovensko,  Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, 

FYROM-Macedónsko, Turecko, 

420 (350) 



 

Mobility zamestnancov VŠ  

výučba 

školenie 
 



 
 

  dôraz na tréningové obdobia pre učiteľov vysokých škôl,  

    ktoré im umožnia rozvíjať pedagogické zručnosti/tvorbu    

    študijných programov 

 

Mobility zamestnanca VŠ 



 pri kombinovanej mobilite výučba + školenie je minimálny  

    počet hodín redukovaný na 4 hodiny (aj v prípade kratšej  

    mobility ako jeden týždeň) 

 

  minimálne 8 odučených hodín neplatí pre pozvaných   

    zamestnancov na VŠ z podniku  

  zvýšené sadzby grantov  

  zmena v rozdelení skupín krajín  

  učiteľ sa môže zúčastniť školenia 

 

 

 

Mobility zamestnanca VŠ 



Sadzby grantov pre zamestnancov 

vysokých škôl 

 

Cieľová krajina 
Sadzba/deň 

Dánsko, Fínsko, Island,  Írsko, Luxembursko, Švédsko, 

Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko, 
135 

Rakúsko,  Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko,  

Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko, Malta, Portugalsko, 
120 

Bulharsko,  Chorvátsko,  Česká republika, Estónsko,  Litva, 

Lotyšsko,  Maďarsko, Slovensko,  Slovinsko, Poľsko, 

Rumunsko, FYROM-Macedónsko, Turecko, 

105 

2017 – 120,105,90,75 



Výzva bude vyhlásená v marci 2018. 

Termín predloženia žiadosti VŠ: 30. mája 2018. 

Zmena! 

Denná sadzba pre účastníkov mobility ŤZP – celiakia, diabetes 

 

 

 Výzva 2018 – špeciálne granty 



www.erasmusplus.sk  
 

termín KA1: 1.2.2018 do 12:00 hod. (poludnia)  

 

Príručka programu Erasmus+ 2018 

FAQ 

Administratívna príručka pre vysoké školy 

  

 Facebook - Erasmus SAAIC, Erasmusplus SK  

  

 Čo ďalej ? 



Ďakujem za pozornosť. 

erasmus@saaic.sk 

 

erasmusplus@saaic.sk 
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