
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!

NEWSLETTER UMV STU

AKTUALITY

2020/2021

J A N U Á R

Pravidelné mesačné novinky z Útvaru medzinárodnych vzťahov STU

https://www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13412
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818


Online webinár Smart mountains: How can biosphere

reserves contribute to the Green Deal? sa bude konať

14.01. Na webinár je potrebné registrovať sa do 12.01. Viac

informácii nájdete TU.

Udržateľné použitie pesticídov - online stretnutie

zainteresovaných strán organizované Európskou komisiou sa

uskutoční 19.01. Podujatie je možné sledovať online

zaregistrovaním sa TU. 

Tampere Smart City Week sa uskutoční 22-29.01. na tému

rozvoja smart cities. Počas tohto týždňa sa uskutoční viacero

online prednášok v angličtine. Viac info nájdete TU. 

Súčasťou Tampere Smart City Week bude 22-23.01. Tampere

Science Forum 2021, ktoré je súčasťou fínskeho vedeckého

bienále The Science Forum 2021. Anglická časť programu

ponúkne prednášku “To be or not to be a scientist” a

podujatie “Three Minute Thesis finals”. Info o všetkých

podujatiach nájdete TU. 

Staff Week 18-20.05.2021 organizovaný Lyon Polytechnic

Institute spolu s  ISARA bude na tému Prieskum akademicko-

priemyselných prepojení a osvedčené postupy v inovatívnom

vzdelávaní. Uzávierka prihlasovania je do 20.02. Viac info TU. 

international@stuba.sk

Facebook/Instagram: @stu.international

PONUKY

Š T U D E N T I

Letná škola 2021 VIA University College v Aarhus, Dánsko

ponúka kurzy zamerané na biznis, dizajn, strojárstvo,

technológie a stavebníctvo. Pre záujemcov organizujú

webinár 14.01., kde sa dozviete všetky potrebné informácie o

letnej škole. Zaregistrovať sa môžete TU. 

Štipendiá na základe medzivládnej bilaterálnej dohody s

Maďarskom na rok 2021/2022 na študijné, doktorandské,

výskumné pobyty a letné kurzy sú stále otvorené. Podávanie

žiadostí je predĺžené do 26.01. Viac informácii nájdete TU.

Tampere Smart City Week sa uskutoční 22-29.01. na tému

rozvoja smart cities. Počas tohto týždňa sa uskutoční viacero

online prednášok v angličtine. Viac info nájdete TU.

Súčasťou Tampere Smart City Week bude 22-23.01. Tampere

Science Forum 2021, ktoré je súčasťou fínskeho vedeckého

bienále The Science Forum 2021. Anglická časť programu

ponúkne prednášku “To be or not to be a scientist” a

podujatie “Three Minute Thesis finals”. Info o všetkých

podujatiach nájdete TU.

Z A M E S T N A N C I

Hľadáte zaujímavú stáž, konferenciu či školenie? 
Pozrite si aktuálnu ponuku:

Prečítajte si (a vypočujte si) o medzinárodnom

experimente Stavebnej fakulty STU v

spolupráci s KU Leuven v Belgicku. Experiment

je zameraný na vplyv nosenia rúška na kvalitu

vnemu spevu. Celý článok nájdete TU.

https://www.euromontana.org/en/events/smart-mountains-how-can-biosphere-reserves-contribute-to-the-green-deal/
https://ec.europa.eu/info/events/sustainable-use-pesticides-first-remote-stakeholder-event-2021-jan-19_en
https://tscw.fi/en/welcome/
https://www.tuni.fi/en/news/three-minute-thesis-finals
https://events.tuni.fi/tieteenpaivat2021/in-english/?utm_campaign=kampanjatunnus&utm_content=viestikategoria&utm_medium=email&utm_source=apsis_newsletter
https://sites.google.com/view/ipl-staff-week
https://www.stuba.sk/
https://en.via.dk/programmes/summer-school?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://viadk.zoom.us/webinar/register/1416070763213/WN_d9TRFGy1QTSnFGPDVrDHLw?utm_campaign=unspecified&utm_content=unspecified&utm_medium=email&utm_source=apsis-anp-3
https://www.saia.sk/sk/aktuality/madarsko-predlzenie-uzavierky-na-podavanie-ziadosti-o-stipen
https://tscw.fi/en/welcome/
https://www.tuni.fi/en/news/three-minute-thesis-finals
https://events.tuni.fi/tieteenpaivat2021/in-english/?utm_campaign=kampanjatunnus&utm_content=viestikategoria&utm_medium=email&utm_source=apsis_newsletter
https://www.svf.stuba.sk/sk/dianie-na-svf/medzinarodny-experiment-v-akustickom-laboratoriu-na-svf.html?page_id=8236

