
štúdium Stáž

grant 
navyše

otázky a odpovede

kontakty

kultúrne 
kompetencie

jazykové 
kompetencie

samostatnosťpraktické  
skúsenosti

odborný 
rast

formovanie 
názorov

* Programové krajiny (krajiny programu) = 32 krajín v Európe: všetky členské štáty EÚ 
(s výnimkou Slovenska, keďže mobilita môže byť realizovaná len v zahraničí) 
+ Severné Macedónsko, Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, Turecko, Srbsko.
**Partnerské krajiny = ostatné krajiny sveta oprávnené zapojiť sa do programu Erasmus+ 

uznávanie kreditov

kam
- programové krajiny*
- partnerské krajiny**

- programové krajiny
- partnerské krajiny

výška 
grantu- partnerské krajiny 700 € / mes. - partnerské krajiny 700 € / mes. 

Účasť
v ZIPZmiešaný intenzívny program: áno

odkedy od 1. ročníka bakalárskeho štúdiaod 1. ročníka bakalárskeho štúdia

uZnávanIeuznávanie kreditov/predmetov

PrIjímajÚce 
PracovIsko

zahraničné firmy, výskumné inštitúcie, 
veľvyslanectvá, univerzity atď.

partnerské univerzity fakúlt/
katedier/ústavov študenta

min. 2 mesiace, max. 12 mesiacovmin. 2 mesiace, max. 12 mesiacov dĺžka

uznávanie kreditov/predmetov

Zmiešaný intenzívny program: nie

príležitostí, príspevok za zelené cestovanie

- programové krajiny 570-520 € / mes. - programové krajiny 670-620 € / mes.

navýšenie pre študentov s nedostatkomnavýšenie pre študentov s nedostatkom

2022 / 2023

príležitostí, príspevok za zelené cestovanie

Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín.
Propagačné materiály vznikli vďaka spolupráci s maďarskou národnou agentúrou Tempus.



zahranicná 
skúsenost 

znamená výhodu 
pri hladaní 

pracovného 
miesta

rozvinieš si 
sebaistotumôže si ta 

nájst láska

naucíš sa 
prat a varit

môžeš celit 
gastronomickým 

výzvam

môžeš žit 
v multikultúrnom 
prostredí a získat 
mnoho priatelov

môžeš si 
vybudovat siet 
kontaktov pre 

celý život

naucíš sa 
prezentovat 

v cudzom 
jazyku

môžeš 
porovnat rozdiely 

v študentskom 
živote doma 
a v zahranicí

môžeš byt 
súcastou života 

inej krajiny 
na dlhší cas

môžeš sa 
nauciT plynulo 
komunikovat 

v cudzom jazyku

už nebudeš 
mat obavu 
vybrat sa 
do sveta

otvoríš 
svoj život 

možnostiam

vzniknú príbehy 
na celý život

naucíš sa šetrit

získaš väcší 
nadhlad nad 

tým, co sa deje 
vo svete

dostaneš sa na 
miesta, ktoré 

možno nikdy viac 
nenavštíviš

zistíš, že tvoje 
rozhodnutia 

ovplyvNujú smer 
tvojho života

môžeš sa 
zúCastniT 

špeciálnych 
kurzov

získaš 
obrovskú rutinu 

v písaní esejí

najlepších vecí 
v programe erasmus +

Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín.
Propagačné materiály vznikli vďaka spolupráci s maďarskou národnou agentúrou Tempus.



1 2 +1  
 tIPov

ako sa PrIPravIť 
na ErasMUs+  
MobIlItU

4. získaj
čo najviac informácií 

o krajine

5. prejdi si
stránky univerzít, 

s ktorými má tvoja 
fakulta/katedra/ústav 
Erasmus+ spoluprácu

6. zmapuj si
očakávané výdavky  

na bežné náklady  
počas mobility

7. informuj 
sa o možnostiach 

ubytovania

8. prečítaj
 si zážitky účastníkov 

Erasmus mobilít

9. nezabudni,
že mobilita je tvoja 
záležitosť, nikto ju 
nevybaví za teba

10.  zisti si,
aké oficiálne doklady 
a dokumenty budeš 

potrebovať

11. ešte pred
odchodom na letisko 

zisti váhu tvojej 
batožiny

12. 
nevynechaj
informačné stretnutia 
prijímajúcej univerzity

+1 nečakaj ďalej, 
pusť sa do toho!

3. vyber si
krajinu

2. Urč si 

svoj cieĽ!

1. maj odvahu 
snívať o niečom 

veľkom

Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín.
Propagačné materiály vznikli vďaka spolupráci s maďarskou národnou agentúrou Tempus.



Vedeli ste?

program EraSmUS+  
vám môžE pomôcť aj v odštartovaní kariéry!

Lepšie pracovné miesto za kratší čas!

79% 
študentov si našlo 

prácu do 3 mesiacov 
po absolvovaní 

štúdia

9z10 účastníkov 
zaznamenalo výrazné 

zlepšenie svojich 
interkultúrnych 

kompetencií

40% 
účastníkov Erasmus+ 

stáží dostalo pracovnú 
ponuku od svojho prijí- 
majúceho pracoviska, 
v ktorom vykonávali 

stáž

92% z oslovených zamestnávateľov považuje 
za dôležité práve tie kompetencie, ktoré program 

najviac posilňuje, t.j. tolerancia, sebavedomie, 
otvorenosť, schopnosť riešiť problémy, zvedavosť, 

sebareflexia, rozhodnosť.
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90%
študentov aplikuje 

v práci svoje vedomosti,
ktoré získali 

počas mobility

82%
študentom mobilita 
pozitívne ovplyvnila 

kariéru

Po Erasmus+ 

mobilitE:

72%
študentov má lepšiu 

predstavu o svojej 
odbornej kariére

Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín.
Propagačné materiály vznikli vďaka spolupráci s maďarskou národnou agentúrou Tempus.



Erasmus+ mobilita - Čo ťa odrádza 
a ako môžEš zdolať tiEto prEkážky?

•  konzultuj  
s vyučujúcimi  
a s Erasmus+  
koordinátormi

•  osviež si svoje  
jazykové znalosti

• neboj sa robiť chyby •  zúčastni sa  
organizovaných 

  programov
•  otvor sa – 
  môžeš si získať
  kamarátov na    
  celý život

•  zarezervuj si  
ubytovanie včas

•  poraď sa s bývalými 
účastníkmi mobility

•  dobrá spoločnosť 
nových kamarátov ti 
pomôže

•  priblíž svoje zážitky 
kamarátom doma 
v podobe blogu

•  buď v online kontakte 
s rodinou!

Úspešná mobilita, zážitky na celý život!

Ubytovanie

Túžba za 
domovom

Integrácia

Akceptácia 
kreditov 

doma

Jazyková 
bariéra

Náklady 
na mobilitu

• práve teraz ich získaš
•  informuj sa!

Nedostatok 
zahraniCných 

skúseností 

• nájdi si brigádu
• zisti si  možnosti získania doplnkových grantov

Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín.
Propagačné materiály vznikli vďaka spolupráci s maďarskou národnou agentúrou Tempus.



Prečo je dobré absolvovať zahraničnú stáž v rámci Programu erasmus+?

Môžeš spoznať 

pracovnú kultúru

inej krajiny.

Môžeš spoznať najnovšie 

postupy, technológie, trendy 

a metódy vo svete.

Program ErasMus+ 

ti k tomu všetkému prispieva 

aj grantom!

Môžeš získať 
zahraničné pracovné 
skúsenosti už počas 
štúdia.

Môžeš získať cenné pracovné kontakty a priateľov.

Môžeš zlepšiť 
svoje odborné jazykové 

kompetencie.

Môžeš si
vytvoriť predpoklady 

pre tvoju budúcu kariéru.

Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín.
Propagačné materiály vznikli vďaka spolupráci s maďarskou národnou agentúrou Tempus.



vďaka ktorým si jednoducho nájdeš 
prijímajúcu inštitúciu na stáž  

v zahraničí

4 tipy
prihlás sa na erasmus+ mobilitu – stáž!

zahraničná odborná skú-
senosť hrá kľúčovú úlohu 
na začiatku kariéry a zna-
mená pre čerstvého absol-
venta veľkú výhodu na trhu 
práce. vďaka erasmus+ 
mobilite - stáži ju môžeš 
ľahko nadobudnúť už aj 
počas svojho štúdia alebo 
ako čerstvý absolvent. 

konzultuj s erasmus 
koordinátormi na RektoRáte 

UpJŠ alebo na fakUltách

oslov študentov, 
ktorí už takúto mobilitu 

absolvovali

kontaktuj potenciálne 
pRiJímaJúce pRacoviská

použi online databázy 
na vyhľadávanie možností

europlacement.com
globalplacement.com
erasmusintern.org
heysuccess.com
linkedin.com

referát 

pre zahraničné 

vzťahy

Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín.
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Ak nAozAj chceš ísť  
nA erAsmus+ mobilitu,  

prekonáš všetky prekážky!
Už viac nerozmýšľaj, radšej sa chop príležitosti 

a prihlás sa na štúdium alebo na stáž v zahraničí! 
Ak máš obavy, informuj sa online, konzultuj 

s Erasmus+ koordinátormi na Rektoráte UPJŠ  
alebo na fakultách, alebo oslov svojich známych, 

ktorí na mobilite už boli.

Vycestovaním na Erasmus+ mobilitu získaš 
nielen skúsenosti na celý život, ale aj jazykové 

kompetencie, medzinárodných priateľov a cenné 
vedomosti pre tvoju budúcu kariéru. Nie je 

nič horšie ako neskôr oľutovať, že táto úžasná 
možnosť ostala nevyužitá. 

cestuj s upjš do svetA!  
poď nA erAsmus+!

magányos leszek…

Budem sa cítit 

osamelo…
nájdeš si priatelov!

Budem túZit

po domove… dobrá spolocnost
 kamarátov ti pomôze!

Mám problémy 
s jazykom…

zlepšíš sa v jazyku 

kazdým dnom!

Budú mi 

chýbat kredity…

štúdium dokoncíš v poriadku 
a tvoj diplom bude ešte 

hodnotnejší!
Grant mi nebude 

stacit… môZeš si privyrobit!

Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín.
Propagačné materiály vznikli vďaka spolupráci s maďarskou národnou agentúrou Tempus.



Vďaka svojim mo-
bilitám v zahraničí 
sú príkladom aj pre 

študentov

Študentom 
poskytujú 

praktické rady 
v súvislosti 

s mobilitami

Prehlbovaním vzťahov 
medzi partnerskými 
inštitúciami vytvoria 

predpoklad pre mobility 
študentov

Predstavia študentom 
mobilitné možnosti, 
vďaka ktorým môžu 

nadobudnúť medziná-
rodné skúsenosti

Podporujú študentov 
pred a aj po mobilite 

(napr. uznávaním 
získaných kreditov 

a poznatkov v zahraničí).

Ako môžu Vyučujúci motiVoVAť ŠtudentoV k mobilitám?

budoVAnie 
VzťAhoV

PorAdenstVo

sú PríklA-
dom Pre 

ŠtudentoV

PodPorA

PodáVAnie 
informácií

Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín.
Propagačné materiály vznikli vďaka spolupráci s maďarskou národnou agentúrou Tempus.



VplyV učiteľských 
mobilít na internacionalizáciu 
vysokoškolských inštitúcií

vďaka kontaktom si študenti ľahšie 
nájdu miesto pre svoju mobilitu

spoločné kurzy, 
spoločné projekty

pripravia sa medzinárodné 
vedecké projekty, spoločné 
výskumné programy

aj ich študenti sa zapoja 
do medzinárodných aktivít

svojou otvorenosťou motivujú 
študentov a poskytnú im praktické 
rady

zvýši sa konkurencieschopnosť univerzity a univerzita 
dosiahne lepšie hodnotenia v medzinárodných rankingoch

ich osobný a odborný rast 
motivuje aj kolegov

Vzbudia záujem 
zahraničných 

študentov, 
ktorí preto prídu 

na Slovensko

pozvú 
zahraničných 

kolegov
na svoju univerzitu

zahraniční kolegovia realizujú 
prednášky v cudzom jazyku 
pre študentov

Vybudujú 

partnerský vzťah 
so zahraničnou 

univerzitou

Získajú 
medzinárodné 

skúsenosti

Zúčastnia sa 
zahraničných 
vzdelávacích 

a výskumných 
programov

podporia 
medzinárodné 

mobility svojich 
študentov

motivujú 
svojich kolegov

medzinárodné 
intenzívne programy, 
letné školy

učitelia
sa zúčastnia učiteľskej 
mobility, vďaka ktorej:

1

2

3

4

5

6

7

8

9

Zvýši sa aj 
úroveň 

vzdelávania 
na univerzite

Zlepšia si 
svoje jazykové 
kompetencie

FreeText
Naše plagáty sú dôkazom toho, že program Erasmus+ nám prináša inšpirácie a partnerstvá z rôznych krajín. 
Propagačné materiály vznikli vďaka spolupráci s maďarskou národnou agentúrou Tempus.


