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ERASMUS+ K107

Prehľad v číslach
•

Účasť v novom programe Erasmus+ (KA107) s partnerskými krajinami sme iniciovali pri prvej
výzve v roku 2015. Získali sme projekt s rozpočtom viac ako 200 000 EUR na roky 2015-2017
s partnerskými inštitúciami z Brazílie, Bosny a Hercegoviny, Egypta, Srbska a USA (5 krajín).
Program podporí celkovo 49 mobilít študentov, učiteľov a zamestnancov obomi smermi.

•

Celkový rozpočet získaný pre podporu mobilít v rámci programu Erasmus+ (KA107) na obdobie
rokov 2016-2018 z výzvy v roku 2016 (1. a 2. kolo) je viac ako 320 000 EUR a zahŕňa
spoluprácu s partnerskými inštitúciami z Brazílie, Nového Zélandu, Moldavska, USA, Srbska,
Taiwanu, Gruzínska, Maroka a Libanonu (9 krajín). Program podporí viac ako 100 mobilít
študentov, učiteľov a zamestnancov obomi smermi.

•

Celkový rozpočet získaný pre podporu mobilít v rámci programu Erasmus+ (KA107) na obdobie
rokov 2017-2018 je viac ako 420 000 EUR a zahŕňa spoluprácu s partnerskými inštitúciami
z Brazílie, Indie, Japonska, Ruskej Federácie, Srbska, Ukrajiny a USA (7 krajín). Program
podporí viac ako 100 mobilít študentov, učiteľov a zamestnancov obomi smermi.

Výzvy:
 Nadviazanie spolupráce s partnermi a aktívna komunikácia – kontakt so
zahraničnými oddeleniami, resp. len jednotlivcami – nie je to len podpis medziinštitucionálnych bilaterálnych dohôd Erasmus + (MOU, zdĺhavý proces –
spolupráca s naším legislatívno-právnym úsekom – opakované vysvetľovanie čo
je to program Eramus+ a jeho pravidiel - template, platby za štúdium).
 Partneri (1) vyplývajú z už existujúcej spolupráce na fakultách (pri úspešnej
prihláške automaticky jej opakované podávanie a prihlasujú sa ich
spolupracujúce univerzity v partnerskej krajine) – spoločné projekty,
partnerstvá, konferencie, workshopy, dvojité diplomy alebo (2) nás oslovujú
priamo sami s ponukou
 Univerzitné predpisy – smernica na TUKE a jasné kompetencie členov Erasmus+
komisie (ako vzor pre partnerské inštitúcie)
 Tím - Univerzitní a fakultní koordinátori – spolupráca (podávanie projektov,
administrácia učiteľských, zamestnaneckých a študentských mobilít
prichádzajúcich aj odchádzajúcich)

Prichádzajúci a odchádzajúci učitelia a zamestnanci
 Výzvy na web stránky (vrátane formulárov) a informácie o programe
Erasmus

 Výberový proces, zloženie komisie a rozhodnutie

 Úspešní kandidáti – vízum, overenie pozvánok na cudzineckej polícii, cesta,
poistenie, ubytovanie, zadávanie do mt, program – optimálne 2-3 týždne
STA a 1 týždeň STT, zmluva o grante a prevod financií (zakladanie účtov v
bankách na Slovensku)

Prichádzajúci a odchádzajúci študenti:
 Výzvy na web stránky (vrátane formulárov) a informácie o programe
Erasmus

 Výberový proces, zloženie komisie a rozhodnutie (jazyková pripravenosť)

 Úspešní kandidáti – vízum, cudzinecká polícia, cesta, poistenie, ubytovanie
na internátoch – Erasmus kvóta, zadávanie údajov do mt, individuálne
konzultácie pre 2. ročník magisterského alebo PhD štúdium, zmluva o
grante a prevod financií (zakladanie účtov v bankách na Slovensku)

