POKYN PRE REALIZÁĆIA PROGRAMU ERASMUS+ na Trnavskej univerzite
V novembri 2013 Európsky parlament schválil nový program EU Erasmus+, ktorý zahŕňa oblasť
vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu. Tento sedemročný program nahradil doposiaľ
fungujúci program celoživotného vzdelávania, ktorého súčasťou bol aj program LLP ERASMUS. Nový
program ERASMUS+ je zameraný na posilnenie zručností, zamestnateľnosti a podporu modernizácie
vzdelávania, odbornej prípravy a systémov práce s mládežou.
Program Erasmus+ zlučuje všetky doterajšie programy EÚ pre vzdelávanie, odbornú prípravu, mládež a
šport vrátane programu celoživotného vzdelávania (Erasmus, Leonardo da Vinci, Comenius, Grundtvig),
programu Mládež v akcii a piatich programov medzinárodnej spolupráce (Erasmus Mundus, Tempus,
Alfa, Edulink a program pre spoluprácu s industrializovanými krajinami).
Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu 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.
Program ERASMUS + umožňuje:
a)
Pre študentov vysokých škôl:
Štúdium v zahraničí – študent môže absolvovať študijný pobyt na vysokej škole v zahraničí v dĺžke
3-12 mesiacov alebo absolvovať celé magisterské štúdium v zahraničí,
Stáže pre študentov – študent môže absolvovať prax v podniku v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov.
b)

Pre zamestnancov vysokých škôl:
Výučba na vysokej škole – vysokoškolskí pedagógovia môžu vyučovať na partnerskej vysokej
škole alebo vysoká škola môže pozvať pracovníkov z partnerského podniku v zahraničí aby vyučovali na
vysokej škole a odovzdali praktické skúsenosti študentom.
Školenia zamestnancov vysokých škôl – učitelia a ostatní zamestnanci vysokých škôl môžu
absolvovať stáž alebo školenie v podniku alebo na vysokej škole v zahraničí.
c)
Spolupráca vysokých škôl:
- Príprava programov Spoločného magisterského štúdia (JMD – Joint Master Degrees)
- Projektová spolupráca – vysoké školy a podniky sa môžu zapojiť do rôznych typov projektov:
- Strategické partnerstvá
- Projekty zamerané na budovanie kapacít
- Znalostné aliancie
d)
Spolupráca s krajinami mimo EÚ: Možnosti spolupráce s vysokými školami zo susedných
krajín, Afriky, Ázie a Latinskej Ameriky prostredníctvom projektov zameraných na zlepšenie kompetencií
a rozvoj vysokoškolských inštitúcií. Podporujú sa dva typy projektov:
Spoločné projekty – zamerané na modernizáciu kurikúl, učebných metód a materiálov,
Štrukturálne projekty – rozvíjajú a reformujú vysokoškolské inštitúcie a systémy v partnerských
krajinách.
e)
Jean Monnet Akcia Jean Monnet sa zameriava na podporu excelentnosti vo vyučovaní a
výskume v oblasti európskych štúdií. Aktivity sa zameriavajú na podporu dialógu medzi akademickou
obcou a tvorcami politík, najmä na podporu riadenia politík Európskej únie.

Univerzity, ktoré sa chceli zapojiť do nového programu, podávali v priebehu roka 2013 žiadosť o udelenie
ERASMUS+ univerzitnej charty. Trnavská univerzita úspešne obstála v hodnotení Európskej
komisie a v decembri získala Erasmus+ univerzitnú chartu, ktorá jej zabezpečuje účasť na
programe.
V rámci nového programu ERASMUS+, sa môžu študenti Trnavskej univerzity od akademického roku
2014/2015 zúčastňovať praktických stáží( Traineeships) v zahraničí. Prioritou TU je sprostredkovanie
stáží tým študentom, u ktorých je stáž súčasťou ich študijného programu.
Praktické stáže (Traineeships) umožňujú študentom zúčastniť sa dlhodobého pobytu v zahraničí,
s cieľom získať okrem jazykových skúseností aj sociálnu a profesionálnu európsku skúsenosť.
Kritériá praktických stáží:
Praktickej stáže ERASMUS+ sa môže zúčastniť:
a/ každý študent TU, ktorý je zapísaný do bakalárskeho, magisterského, alebo doktorandského
študijného programu. Dĺžka trvania stáže je od 2 do 12 mesiacov v každom stupni vzdelávania.
Študent môže ísť na stáž už od prvého ročníka štúdia.
Študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastni mobility do
krajiny, kde má trvalý pobyt.

b/ čerstvý absolvent( do 1 roka od ukončenia štúdia), pričom stáž musí absolvovať do 1 roku po
absolvovaní VŠ a dĺžka stáže je závislá od dĺžky mobilít v poslednom stupni vzdelávania.
Výberového konania sa musí zúčastniť ešte ako riadny študent TU!
Výberové konanie a nominácia študentov

Výberové konania pre obsadenie miest na prax sú v kompetencii jednotlivých fakúlt. Fakulty výberové
konania vyhlasujú, zaisťujú rovnaký prístup a transparentný výber študentov. Študenti sa hlásia do
výberových konaní podľa stanovených podmienok výberovej komisie. Podmienky výberového konania
musia byť oficiálne zverejnené na stránkach fakúlt v dostatočnom časovom priestore. Študent predkladá
k na výverové konanie nasledovné prílohy: Prihláška na stáž, motivačný list, akceptačný list
z prijímajúcej organizácie, CV – životopis, výpis známok za celé štúdiu (vytlačený z MAISu).
Výsledkom výberového konania je zoznam úspešných uchádzačov, ktorý je fakulta povinná doručiť na
zahraničné oddelenie rektorátu najneskôr do 20.februára aktuálneho roku. Zoznam musí byť zverejnený
na webových stránkach jednotlivých fakúlt. Výsledky výberového konania musia obsahovať jasné dôvody
schválenia ako aj zamietnutia.
Trnavská univerzita v Trnave má vypracovanú smernicu, ktorá zabezpečuje realizáciu programu v zmysle
pokynov Európskej komisie. „Smernica“ má platnosť aj pre nový program ERASMUS+.
Oproti pôvodnej smernici sa menia iba pravidlá poskytovania grantov pre mobilitu zamestnancov a študentov
Trnavskej univerzity nasledovne:

Grantová podpora mobility zamestnancov TU:
Trnavská univerzita musí uzatvoriť s účastníkom mobility:
a) Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory(vypracuje rektorát). V zmluve je stanovená výška
grantu na základe paušálov pre individuálnu podporu pobytových nákladov( dĺžka mobility
a cieľová krajina) a cestovné náklady( vzdialenostné pásma) podľa kalkulácie EK.(erasmusplus.sk)

b)

Príkaz na zahraničnú pracovnú cestu( vypracovávajú fakulty) . Ak je počet dní vyšší ako je
stanovené v zmluve, resp. náklady na ZPC sú vyššie, Podľa §10a, Zákona o cestovných
náhradách doplatí fakulta účastníkovi rozdiel medzi príspevkom a skutočnými výdavkami na
mobilite.
Minimálna dĺžka pri mobilite zamestnancov sú 2 dni, max. 2 mesiace. Pobytové náklady
sú preplácané iba na dni aktivity, dni cesty sa nepreplácajú. Na TU maximálna dĺžka dní aktivity
pre Poľsko, Maďarsko, Rakúsko, Česko sú 3 dni(bez cesty), pre ostatné krajiny 5 dní(bez cesty).
Minimálne je treba odučiť 8 hodín za týždeň, alebo akéhokoľvek kratšieho pobytu . Ak zamestnanec
potrebuje predĺžiť pobyt z určitého relevantného a odôvodniteľného dôvodu na viac ako je
povolených dní stanovených v“ Zmluve o poskytnutí finančnej podpory ERASMUS+“, alebo
je finančný príspevok vyšší podľa platných cestovných náhrad, je povinný predložiť
k vystavenému cestovného príkazu písomné vyjadrenie svojho pracoviska, resp. fakulty,
z akých zdrojov budú vykryté zvyšné náklady na pracovnú cestu.
Grantová podpora mobility študentov na TU:
Študenti Trnavskej univerzity môžu získať grant EÚ ako príspevok na cestovné náklady a diéty počas
obdobia štúdia alebo stáže v zahraničí. Príslušné paušálne sumy sú stanovené Národnou agentúrou
na základe objektívnych a transparentných kritérií. Presné sumy sú zverejnené na webovej stránke:
erasmusplus.sk
Trnavská univerzita v Trnave prideľuje študentovi poberajúcemu sociálne štipendium ďalší
príspevok nad úroveň grantov na štúdium vo výške 100 EUR/mesiac.
Študenti absolvujúci stáže získajú z grantu EÚ dodatočné doplnenie vo výške 100 EUR mesačne.
Pre študentov, ktorí pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, sa v takomto prípade neuplatňuje
príspevok nad stanovenú úroveň grantu.

V Trnave, 25.11. 2014

