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PÔŽIČKY Z PROGRAMU ERASMUS+ NA MAGISTERSKÉ ŠTÚDIUM 
(Master Loans) 
- Príručka programu s. 105 (SK verzia) 
- info na stránke EK: 
http://ec.europa.eu/education/opportunities/higher-
education/masters-loans_en.htm 
 
ECTS – Európsky systém prenosu a akumulácie kreditov 
- informácie a Príručka 2015, videá 
http://ec.europa.eu/education/ects/ects_en.htm 
 
Egracons (European Grade Conversion System) 
- nástroj na prevod známok 
http://egracons.eu/page/about 
 
 
 



Staffmobility.eu 
- databáza – vyhľadávanie školení pre zamestnancov VŠ 
- staff weeks, job shadowing  
http://staffmobility.eu/staff-week-search 
 
Erasmus Intern.org 
- stáže – databáza podnikov a študentov 
http://erasmusintern.org/ 
 
School Education Gateway  
- databáza – hlavne školské vzdelávanie – hľadanie partnerov, 
vzdelávacích kurzov, job shadowing, hostiteľské školy pre budúcich 
učiteľov/absolventov - stáže 
http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/tools/mobility.cfm 
 



ERACON 2016 
Grécko, THESSALONIKI, 10.-14. mája 2016  
www.eracon.info 
- termín na prihlásenie: 30. apríl 2016   
 
 
- medzinárodná konferencia pre Erasmus koordinátorov na vysokých 
školách  
-  veľtrh 
-  súťaž – Plagáty Erasmus+ (ERASMUS POSTER DESIGN COMPETITION) 
 
-  vyhlasovanie Erasmus Ministrov – administratívnych a akademických 
 (nominácie do 31. marca 2016)  
 
 



112 – Európske núdzové telefónne číslo 
Informačná kampaň 
 
112 Európsky deň - 11. február 2016 
 
- zameraný na Erasmus študentov 
- informačné aktivity   
- Foto súťaž – Zvýšenie povedomia o 112 (21.1.-11.2.2016) 
http://www.eena.org//pages/photo-contest-2016#.VpTS4LbhDs0 
 
Info: 
www.112day.eu 
www.112.sk 



Diseminačná platforma programu Erasmus+  
 
→ nástroj/webová stránka Európskej komisie zameraná na šírenie informácií a 
výsledkov projektov realizovaných v rámci programu Erasmus+, 

→ realizátori projektov sú povinní vložiť do daného nástroja informácie o 
svojom projekte, projektových partneroch, aktivitách a projektové výsledky, 

→ možnosť vyhľadávania – realizované projekty, výsledky projektov, príklady 
dobrej praxe, kľúčové slová 

http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/projects/ 
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Vizuálna identita Erasmus+ 
The Graphic Design User Guide for Erasmus+ 
-  pravidlá, logá, letáky 
http://ec.europa.eu/dgs/education_culture/promotional_en.htm  
 

IATE – Viacjazyčná terminologická databáza EÚ  
http://iate.europa.eu/SearchByQueryLoad.do;jsessionid=41TMJGHN
7HLMTHQ1MyczWf011V96lJCVh1DbdDzyJrGWk6JpF11M!-
410036854?method=load 
 
 
 
 



Facebook Erasmus+ 
 
     Erasmus SAAIC 
      - informácie zamerané na vysokoškolský sektor 
 
 
     Erasmusplus SK 
     - informácie o programe Erasmus+ 
     - výzvy, odkazy, informačné semináre 
     - zaujímavosti 
 



Ďakujem za pozornosť! 
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