
Erasmus+ K2 
Spolupráca s 
tretími krajinami  

Mobility for learners and 
staff 

Higher Education Student and 
Staff Mobility 



3 svetadiely 

(Juhovýchodná Ázia, 
Západný Balkán, 

Amerika  

7 krajín  

Thajsko, Indonézia, 

Čierna Hora, Albánsko, 

USA, Mexiko 

10 univerzít 

18 študentov  

2. stupeň 5  

3. stupeň - 13 

36 pedagogických 
zamestnancov - tréningy 

32 pedagogických 
zamestnancov - výučba  

Náš projekt 



  

- Podpora internacionalizácie univerzity 

- Podpora bilaterálnej spolupráce medzi pedagogickými pracovníkmi 
partnerských univerzít 

- Podpora mobility študentov (najmä študentov doktorandského 
štúdia) 

- Dôraz na pridanú hodnotu („value for money“) a zabezpečenie 
udržateľnosti výsledkov projektu 

- Vytvorenie predpokladov pre rozvoj ambicióznejších foriem 
spolupráce s partnerkými inštitúciami 

Ciele projektu  



• Kontraktuálne aspekty 
projektu 

• Nominácie študentov a 
pracovníkov  

• Príprava mobilít 
• Implementácia mobilít  

EUBA 

• Inter-inštitucionálne 
zmluvy 

• Nominácie študentov a 
pracovníkov 

• Príprava  mobilít 
• Implementácia mobilít 

Partneri 

Proces implementácie 



1. Komplexnosti pri príprave podpisu Interinštitucionálnych zmlúv 

2. Interkultúrne rozdiely medzi EUBA a niektorými partnerskými inštitúciami, nedostatočné skúsenosti niektorých 
partnerov s programami Európskej Únie  

3. Náročnosť prepojiť pedagogických pracovníkov z hľadiska ich odborného zamerania, časových možností zúčastniť 
sa mobilít 

4. Dĺžka mobilít študentov pre doktorandov často príliš dlhá 

5. Komplexnosť  a administratívna náročnosť koordinácie aktivít  - nutnosť komunikovať s partnermi individuálne a 
reflektovať špecifiká spolupráce s jednotlivými  partnerkými  inštitúciami 

6. Vyvolanie záujmu o projekt a projektovú schému na univerzite – predpoklad pre podanie ambiciózneho projektu v 
ďalšej výzve 

Prvé skúsenosti s implementáciou projektu 



 
Dear Prof. Anetta Caplanova,  
 
Thank you very much for the information. I'm very glad to hear that my 
application was approved by your institution. It's just like my dream come 
true.  
 
I will contact Mr. XY to discuss my academic aspect and also Mr. XY to arrange 
my mobility and visa arrangements, soon.  I also will fill the necessary 
documents and send it back to you. 
 
Thank you very much again Prof. Anetta. Hope we can meet in Bratislava next 
year.  
 
Sincerely yours, 
 
Hasnawati, Jakarta, Indonesia, 25.11.2015 

Takéto maily dokumentujú, že naša práca má  význam 



 Záver: Ide o novú unikátnu možnosť 
pre rozvoj spolupráce s tretími 
krajinami, ktorá je zaujímavá pre 
slovenské vysoké školy, jej 
pracovníkov, študentov, ako aj pre 
zahraničných partnerov. 



Our first students  participating in the Erasmus+ mobility  
within this project  
 
Niti and Vorrappa,  
International College, NIDA, 
Bangkok, Thailand 
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