2.kolo výzvy na študentské mobility ERASMUS+
štúdium a stáž na ak. rok 2021/2022
ŠTÚDIUM (krátkodobé mobility pre PhD, dlhodobé m., ZIP):
- výzva sa týka dlhodobých mobilít, ktoré budú realizované v letnom semestri 2021/2022
a krátkodobých mobilít, ktoré sa realizujú do 31.8.2022
- počet mobilít pre jednotlivé fakulty UPJŠ a pre ÚTVŠ nebude stanovený
- výzva na študentské mobility – štúdium (dlhodobá mobilita) bude otvorená od vyhlásenia
výzvy na jednotlivých fakultách/katedrách/ústavoch do 8.10.2021, v prípade krátkodobých
mobilít navrhujeme realizovať výber v 3 etapách (viď. text výzvy)
- ak študenti sa prihlásia na takú univerzitu, na ktorej je termín nominácie skorší ako termín
uzavretia výzvy, budeme ich riešiť individuálne po dohode s vysielajúcou
fakultou/katedrou/ústavom
- záznamy z výberového konania je potrebné doručiť na Referát pre zahraničné vzťahy
UPJŠ postupne po uzavretí jednotlivých fáz výberov, tabuľky s údajmi študentov môžete
poslať aj skôr, aby sme mohli kontaktovať prihlásených študentov čo najpromptnejšie
- odporúčame pripraviť samostatné záznamy a tabuľky pre dlhodobé mobility a pre krátkodobé
mobility

- pri výbere študentov je potrebné dávať pozor na počet ´voľných´ mobilít na jednotlivé
univerzity podľa platných bilaterálnych zmlúv. V prípade počtu mobilít, ktorý presahuje počet
mobilít podľa bilaterálnej zmluvy, je potrebné uzavrieť s prijímajúcou inštitúciou novú
bilaterálnu zmluvu
- pri výbere študentov je potrebné rešpektovať rozhodnutia partnerských univerzít, ktoré
obmedzili príjem prichádzajúcich študentov z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19
STÁŽ (krátkodobé mobility pre PhD, dlhodobé m.):
- výzva sa týka mobilít, ktoré sa realizujú od 31.5.2022 (dlhodobá mobilita), resp. 31.8.2022
(krátkodobá mobilita doktorandov)
- študenti, ktorí majú záujem o dlhodobú mobilitu v letných mesiacoch 2022 sa do tejto výzvy
neprihlasujú, počkajú na nové výberové konanie, ktoré prebieha vo februári - marci 2022
- počet mobilít pre jednotlivé fakulty nie je stanovený, postup je obdobný ako v prípade
mobilít za účelom štúdia
- záznamy z výberového konania je potrebné doručiť postupne po uzavretí jednotlivých fáz
výberov, tabuľky s údajmi študentov môžete poslať skôr, aby sme mohli kontaktovať
prihlásených študentov čo najpromptnejšie
- odporúčame pripraviť samostatné záznamy a tabuľky pre dlhodobé mobility a pre krátkodobé
mobility

- pri výbere študentov je potrebné rešpektovať rozhodnutia prijímajúcich inštitúcií, ktoré
obmedzili príjem prichádzajúcich študentov/stážistov z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19

Pre žiadosť záujemcov pošleme podrobnejšie informácie – csaba.torok@upjs.sk.
Pre študentov sa pripravuje informačné stretnutie v slovenskom a v anglickom jazyk, ktoré rektorát
plánuje realizovať online 4.10.2021. Záznam zo stretnutia bude zverejnený na stránke univerzity, aby
mali k nemu prístup všetci študenti UPJŠ.
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