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International Credit Mobility (ICM)  

 
 

Mobilita z/do partnerských krajín: 

 mobilita študentov/štúdium 

 mobilita zamestnancov/výučba 

 mobilita zamestnancov/školenie 

 

Rozpočet na mobility medzi programovými a partnerskými krajinami je 
rozdelený medzi rôzne regióny sveta - 12  tzv. obálok.  

 

Cieľ: 

modernizácia, internacionalizácia a zvýšenie kvality VŠ organizácie 
prostredníctvom zahraničných mobilít študentov a zamestnancov univerzít  



 
Výzva 2017 

 
 

 
Deadline: 2.2.2017 

 

Podané prihlášky na SK: 21 

 

Hodnotenie prihlášok – každá krajina samostatne  

 formálne hodnotenie – národná agentúra  

 kvalitatívne hodnotenie – 2 nezávislí experti  

(Relevantnosť stratégie, Kvalita opatrení spolupráce, Kvalita návrhu a 
realizácia projektu, Dopad a šírenie informácií) 

 

Celkový rozpočet na mobility z/do partnerských krajín: 2 099 656 €  

(nárast oproti roku 2016 o 5,4%)  

Požadované finančné prostriedky z VŠ:  4,269 mio EUR 



 
ICM projekt na STU 

 
 

 
Výsledky hodnotenia prihlášky: ø 90,81 bodov/ 1 prihláška = 1 krajina 
 
Schválenie projektu: 2017-1-SK-KA107-035039 
 
Podpis zmluvy o poskytnutí grantu medzi STU a NA: 26.6.2017 
 
Obdobie: 1.6.2017 - 31.07.2019 (26 mesiacov) 
 
Rozpočet: 283 630 EUR, spolupráca s 8 krajinami 
 
 
 

Prichádzajúce na STU Staff - učitelia 36 

67 (INCOMING) Staff - neučitelia 13 

  Študenti 18 

Odchádzajúce na zahr. inšt. Staff - učitelia 22 

46 (OUTGOING) Staff - neučitelia 11 

  Študenti 13 

113 



 
ICM projekt na STU 

 
 

 
 Krajina Inštitúcia Koordinátor za Fakultu/Ústav 

Brazília Sergio Arouca National School of Public 

Health (ENSP), Rio de Janeiro 

doc. Ing. Ivan Špánik, DrSc. 

Kanada University of Alberta (UoA), Edmonton Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

Kuba Universidad Central “Marta Abreu” de Las 

Villas (UCLV), Santa Clara 

Dr.h.c. prof. Dr. Ing. Oliver Moravčík 

Srbsko Universitet u Novom Sadu (UNS), Nový Sad Ing. Jozef Bucha, PhD. 

Srí Lanka 1. International College of Business and 

Technology (ICBT), Colombo 

2. University of Peradeniya (UP), Peradeniya 

  

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 

Ukrajina National Technical University "Kharkiv 

Polytechnic Institute"  (NTU "KhPI"), Kharkiv 

prof. Ing. Miroslav Bošanský, CSc. 

Vietnam National University of Civil Engineering 

(NUCE), Hanoi 

prof. Ing. Andrej Šoltész, PhD. 

Čína 1. Beijing University of Chemical Technology 

(BUCT), Peking 

2. East China Normal University (ECNU), 

Shanghai 

doc. Ing. Ivan Špánik, DrSc. 

  

prof. Ing. arch. Maroš Finka, PhD. 



 
Finančná podpora na mobility 

 
 

Podpora na cestovné náklady: 

 

 

 

 

 

 

 

„vzdialenostné pásmo“ predstavuje vzdialenosť medzi miestom pôvodu 
a miestom konania,kedy „suma“ zahŕňa príspevok na obe cesty, na a z 
miesta konania 

 



 
Finančná podpora na mobility 

 
 

Individuálna podpora: 

 

Zamestnanci 
 mobility zamestnancov z partnerských krajín na SK: 120 EUR/1 deň 

 mobility STU zamestnancov do partnerských krajín: 160 EUR/1 deň 

 

Študenti 
 mobilita študentov z partnerských krajín na SK: 750 EUR/1 mesiac 

 mobilita STU študentov do partnerských krajín: 650 EUR/1 mesiac 

 
Minimálne trvanie mobility u staff  je 5 dní výučby/školenia. 

Minimálne trvanie mobility u študentov sú 3 mesiace. 

 

 

 

 

 

 



 
Presuny 

 Iba v rámci jednej krajiny 
 

a) max. 100% z indiv. podpory na cestovné náklady a naopak, 

b) max. 100% z indiv. podpory a cestovné náklady 
zamestnancov na indiv. podporu a cestovné náklady 
študentov a naopak, 

c) max. 100% z indiv. podpory a cestovné náklady 
zamestnancov - výučba na indiv. podporu a cestovné 
náklady zamestnancov - školenie a naopak, 

d) max. do 40% úprava smeru mobilitných aktivít - z INC do 
OUT  a naopak, 

e) max. 50% z prostriedkov na organizačnú podporu.  

  

 

 

 

 

 

 

 



 
Najbližšie kroky 

 
 

 Oznámenie o schválení projektu zahraničným partnerom 

 Kontaktné osoby na partnerských inštitúciách  

 PIC kód partnerských inštitúcii (podmienka), registrácia, vytvorenie  

 Erasmus+ medzi-inštitucionálna dohoda – dohodnutie podrobností spolupráce 

– draft z predchádzajúcej výzvy 2016 

– doplnenie údajov a náležitostí za obe strany 

– informácie o VŠ 

– počty účastníkov mobility, študijný program (oblasť), študijný cyklus 

– odporúčané jazykové zručnosti 

– dodatočné podmienky (rozdelenie právomocí, výberové kritéria pre študentov a 
zamestnancov, nominácie, finančné záležitosti, uznávanie predmetov/kreditov, 
atď. 

– kalendár, termíny, deadline 

– informácie o hodnotení 

– informácie o vízovým náležitostiach, poistení, ubytovaní  

– podpisy a zverejnenie v CRZ (AJ + SK verzia + podpisy) 

– evidencia dohody v AIS, Mobility Tool 



 
Realizácia 

 
 

Oprávnené obdobie projektu: 1.6.2017 – 31.7.2019 

 

Začiatok realizácie:  

 po podpise IIAs  

 letný semester 2017/2018  - študentské mobility 

 zamestnanci výučba/školenie priebežne 

 

 odporúčame začať so zamestnaneckými mobilitami (osobný kontakt, 
informovanie partnerov o projekte) 

 Schengenské víza (do 90 dní) /prechodný pobyt (nad 90 dní) 

 Na základe komplikovaného procesu vybavovania prechodného pobytu 
(pobyt dlhší ako 90 dní) odporúčame realizovať iba INCOMING 3 mesačné 
mobilíty  

 

 reštrikcie: Outgoing student mobility to Latin America, Asia, Central Asia and 
South Africa is limited to PhD candidates.  

      Incoming bez reštrikcie. 

 

 



 
Realizácia 

 
 

Postup: 

 výber a nominácie - písomné (študenti, zamestnanci: výučba/školenie) 

 prihláška za mobilitu (zamestananci) 

 žiadosť o vyslanie na ZPC (STU zamestnanci) 

 Learning agreement/Mobility agreement – dohodnutie študijného 
plánu/výučby/školenia 

 Akceptačný list/pozývací list (účel víza) :   

- info o projekte 

- údaje o účastníkovi 

- obdobie 

- výška finančnej podpory 

- info o zabezpečení ubytovania, príp. zaobstaraní cestovného dokladu 

 cestovný doklad  

 rezervácia ubytovania 

 poistenie (povinné) 

 zmluva o poskytnutí finančnej podpory (AJ/SK verzia) 

 

      -  

 

 

 

 

 



 
 
 
                                                         
                                                                                                  
 

Ďakujem za pozornosť! 

 

OTÁZKY ? 


