NEWSLETTER UMV STU
Pravidelné mesačné novinky z Útvaru medzinárodnych vzťahov STU

2020/2021

JANUÁR

AKTUALITY
Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie 2021-2027
STU získala Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie na ďalšie programové obdobie 2021-2027.
Týmto pokračujeme v úspešnom programe zahraničných mobilít študentov a zamestnancov a
úspešnej spolupráci s partnerskými inštitúciami. Našim cieľom na nové programové obdobie je vyslať
ešte väčší počet študentov a zamestnancov na zahraničné mobility, spraviť program Erasmus
atraktívnejší, inkluzívnejší, digitálnejší a zelenší.
Erasmus+ mobility v letnom semestri 2021
Na mobility v rámci programu Erasmus+ bude možné vycestovať aj v letnom semestri 2021 a to za
nasledujúcich podmienok: a) ak je výučba/stáž v prijímajúcej inštitúcii plánovaná prezenčne alebo
kombináciou prezenčnej a dištančnej formy, môžete na mobilitu vycestovať a zároveň získate
Erasmus+ grant; b) ak je však výučba/stáž v prijímajúcej inštitúcii plánovaná výlučne online, mobilitu
realizujete z domu a zároveň nemáte nárok na Erasmus+ grant. Podrobnejšie informácie nájdete TU.
Prihlasovanie na Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022
Do 31. januára 2021 sa môžeš prihlásiť na Erasmus+ štúdium na ďalší akademický rok. Stačí vyplniť
prihlášku v AIS cez Portál študenta. Všetky informácie nájdeš TU. Tak neváhaj a prihlás sa!
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Staff Week 18-20.05.2021 organizovaný Lyon Polytechnic
Institute spolu s ISARA bude na tému Prieskum akademickopriemyselných prepojení a osvedčené postupy v inovatívnom
vzdelávaní. Uzávierka prihlasovania je do 20.02. Viac info TU.
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