
VÝZVA NA PODÁVANIE PRIHLÁŠOK NA ZAMESTNANECKÉ MOBILITY 

ERASMUS+ ŠKOLENIE NA AKADEMICKÝ ROK 2019/2020 (prípadne letný 

semester 2018/2019) 

Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu a partnerskými krajinami 

  

  

 

TERMÍN PODÁVANIA PRIHLÁŠOK: 21. marec 2019 – 4. apríl 2019 do 11:00 

 

 Oprávnený uchádzač: zamestnanec SPU v Nitre (pracovná zmluva); prednostne 

zamestnanec FEŠRR 

 Miesto realizácie mobility: Kagoshima University, Kagoshima, Japonsko 

 Termín realizácie mobility: od 1.6.2019 do 31.7.2020 (po dohode aj skôr) 

 Dĺžka trvania mobility: 11 dní (+2 dni určené na cestu) 

 Výška grantu: 180 € /  deň 

 Príspevok na cestovné náklady:  1500 € 

 Vedné zameranie: Obchod a administratíva 

Ekonómia 

Sociológia a kultúrne štúdiá 

Poľnohospodárstvo 

 Počet miest: 2 

  

  

 

Prihlasovanie na mobilitu: 

Prihlášku prineste v tlačenej forme na zahraničné oddelenie Mgr. Eve Trabalíkovej (pavilón 

AE, 3. poschodie, miestnosť č.d. 304), prihláška musí obsahovať: 

 Program mobility (dokument č. 4) v anglickom jazyku, ktorý musí byť podpísaný 

záujemcom a vedúcim jeho pracoviska na SPU, 

 stručný životopis záujemcu v anglickom jazyku, 

 súhlas so spracovaním osobných údajov (dokument č. 7). 

   

 

Kritériá výberu:  

 

 kvalita predloženého Programu mobility s ohľadom na prínos pre účastníka a SPU 

 jazykové zručnosti 

 motivácia vyplývajúca z predloženého Programu mobility 

 

V prípade zhodného hodnotenia viacerých prihlášok sa berú do úvahy nasledovné priority: 

 

 prioritne sa podporuje jedna mobilita zamestnanca v rámci jedného akademického roku, 

prípadná druhá mobilita môže byť realizovaná ako mobilita s nulovým grantom 

 prioritu má zamestnanec, ktorý sa na mobilite v aktuálnom resp. predchádzajúcom 

akademickom roku nezúčastnil 

http://www.erasmusplus.sk/index.php?sw=53&typ_prj=107&rok_prj=2015
http://www.uniag.sk/sk/zakladne-informacie-pre-mobility-zamestnancov/
https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae/templates-instructions/templates/doc.doc
http://www.uniag.sk/sk/zakladne-informacie-pre-mobility-zamestnancov/


 v prípade mobility za účelom výučby má prioritu učiteľ, ktorý na SPU vyučuje 

aj  v anglickom jazyku 

 

Výsledky výberu: 

Predbežné výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke SPU v sekcii 

Výberové konanie. 

Výberové konanie prebieha v súlade s Usmernením rektora č. 2/2016 a Smernicou č. 7/2016. 

  

  

Kontaktná osoba a bližšie informácie: 

 

Mgr. Eva Trabalíková, eva.trabalikova@uniag.sk, tel.: 037/641 5519 
 

http://www.uniag.sk/tl_files/download/dokumenty/Zahranicne%20Eva/Usmernenie%20rektora%20E+%20II.pdf
http://www.uniag.sk/tl_files/download/dokumenty/Zahranicne%20Eva/Smernica%20ERASMUS+zamestnanci.pdf
mailto:eva.trabalikova@uniag.sk

