
Mobilita učiteľov – výučba, výučba/školenie 

Mobilita zamestnancov - školenie 

Výzva na podávanie prihlášok na zamestnanecké  mobility pre akademický rok 2022/2023 

 

 

Podmienky mobility: 

 Zamestnanecká mobilita sa môže uskutočniť  v termíne od 1.6.2022 – 30. 6.2023 

 Maximálna dĺžka mobility je 5 dni mobility, minimálna dĺžka mobility je 2 dni. 

 Maximálne 2 dni na cestu je možné pridať iba v prípade, ak cesta na mobilitu trvá dlhšie ako 

5 hodín. V prípade zeleného cestovania, ak je to relevantné, je možné žiadať až o 4 dni na 

cestu navyše*. 

 Mobilitu, ktorej časť sa má uskutočniť cez víkend (okrem cesty), je zamestnanec povinný 

patrične zdôvodniť. 

 Prijímajúcu univerzitu je možné vybrať zo  zoznamu partnerských univerzít (len v prípade 

mobility výučba), s ktorými má VŠM podpísanú medziinštitucionálnu dohodu za účelom 

učiteľskej mobility. 

 V prípade mobility VÝUČBA, účastník realizuje minimálne 8 vyučovacích hodín. 

 V prípade mobility VÝUČBA / ŠKOLENIE sa vyžaduje realizácia minimálne 4 vyučovacích hodín 

a 4 hodín odbornej prípravy. 

 V rámci tejto výzvy je možné podať jednu prihlášku a teda je možné zrealizovať 1 mobilitu za 

účelom výučby počas akademického roka 2022/2023. 

 Na rovnakú inštitúciu v rovnakom termíne môžu vycestovať najviac 3 účastníci. 

 Účasť na konferenciách nie je povolená. 

  

Výberové kritériá: 

 Očakávaný prínos mobility pre ďalšie aktivity programu Erasmus+ na VŠM definovaný 

v tlačive Program Mobility / Mobility Agreement - prezentácia predpokladaného 

výstupu/projektu pridanej hodnoty s definovanými prioritami v oblasti internacionalizácie 

pre VŠM. 

 Preferovaní sú zamestnanci, ktorí sa na programe Erasmus aktívne podieľajú. 

 Preferovaní sú zamestnanci, ktorí sa mobility doposiaľ nezúčastnili a radi by aktívne 

spolupracovali. Prioritou budú zamestnanci, ktorí sa hlásia na mobilitu po prvý krát. 

Preferovaní sú učitelia, ktorých predchádzajúca mobilita mala pozitívny dopad na mobilitu či 

spoluprácu v oblasti internacionalizácie pre VŠM (napr. prijatí študenti či absolventi na kurze, 

podaný zahr. projekt, schválený zahr. projekt, iné zapojenie sa do zahr. spolupráce,...) 

 Preferované sú mobility do vzdialenejších a neslovanských krajín. 



 Preferovaní sú zamestnanci s už potvrdeným Programom mobility partnerskou školou 

 

PRIHLÁŠKA 

1. Prihláškou je potvrdený Program mobility (Staff Mobility Agreement) partnerskou školou – 

bude uprednostnené 

2. Prihláškou je navrhovaný Program Mobility (Staff Mobility Agreement) 


