
Prihlasovanie na Erasmus+ štúdium na akademický rok 2021/2022

1. decembra 2020 sme spustili prihlasovanie na Erasmus+ študijný pobyt na akademický rok

2021/2022. Stačí vyplniť prihlášku v AIS v portáli študenta - “Podanie prihlášky na výmenný pobyt” a

podpísanú prihlášku poslať mailom fakultnému koordinátorovi. Čas máš do 31. januára 2021. Celý

postup prihlasovania nájdeš na webe. V prípade otázok o výberovom konaní, môžeš kontaktovať

svojho fakultného koordinátora alebo ÚMV STU. 

Ak sa chceš dozvedieť viac o univerzitách, na ktorých môžeš absolvovať Erasmus+ program, sleduj náš

Instagram alebo Facebook.

Tím Útvaru medzinárodnych vzťahov STU Vám želá Veselé Vianoce /Merry Christmas /Joyeux Noël

/Frohe Weihnachten /feliz Navidad /Buon Natale /Feliz Natal /Veselé Vánoce /Vesel božič /Gëzuar

Krishtlindja /Sretan Božić /Весела Коледа (Vesela Koleda) /Gleðileg jól /Vrolijk kerstfeest /Häid

jõule /Hyvää joulua /god jul /Καλά Χριστούγεννα (kalá Christoúgenna) /Boldog karácsonyt /Priecīgus

Ziemassvētkus /Linksmų Kalėdų /Wesołych Świąt /Crăciun fericit /с Рождеством (s Roždestvóm)/

Mutlu Noeller /selamat Natal /з Різдвом (z Rizdvóm) /ِميَالد َمِجيد  (mīlād majīd) /Xoşbəxt milad /聖誕快

樂 , 圣诞快乐  (Shèngdàn kuàilè) /メリークリスマス  (Meri Kurisumasu) /즐거운 성탄절 (jeulgeoun

seongtanjeol) /Chúc mừng Giáng sinh /Калядаамі (z Kaljadámi) /з Різдвом (z Rizdvóm).

NEWSLETTER UMV STU

AKTUALITY

2020/2021

D E C E M B E R

Pravidelné mesačné novinky z Útvaru medzinárodnych vzťahov STU

https://www.stuba.sk/buxus/generate_page.php?page_id=13529
https://www.stuba.sk/sk/kontakty.html?page_id=209
https://www.instagram.com/stu.international/
https://www.facebook.com/STU.International/


international@stuba.sk

Facebook/Instagram: @stu.international

PONUKY

Š T U D E N T I

E-conference Human Comfort in Buildings bude prebiehať

online 28-29.1.2021. Zameriava sa na komfort v urbánnom

prostredí. Do diskusie na danú tému môžete prispieť zaslaním

príspevku. Tri najlepšie práce budú ocenené sumami 1500€,

1000€ a 500€. Účasť na konferencii je zadarmo. Viac info TU a

na registrationhcb2021@epf.fr, callforpapershcb@epf.fr.

International Scientific Conference WIAD21 k príležitosti

Information Architecture Day bude prebiehať online 27-

28.02.2021. Môžete sa pripojiť ako poslucháči, ale aj ako

prezentujúci v oblasti informačnej architektúry, dizajnu,

použiteľnosti, užívateľskej skúsenosti, atď.  Viac info TU.

EUTOPIA Science and Innovation Fellowship Program

ponúka je 2-ročný kontrakt pre post-doktorandov na jednej z

univerzít EUTOPIA. V tejto výzve je možné prihlásiť sa na

University of Ljubljana. Uzávierka prihlasovania je 11.1.2021.

Viac info TU.

Summer School for Sustainability 2021 University of

Gothenburg ponúka 4-týždňový letný kurz za 7.5 ECTS

kreditov. Ponúkané kurzy: Inequalities and Climate Change,

Teaching Sustainable Development from a Global

Perspective, Biodiversity in Western Sweden, Managing

Migration, Building Sustainable Global Value Chains. Viac info

na international@stuba.sk.

Goldman Sachs ponúka prácu pre absolventov strojníckych

odborov na rôzne pozície alebo stáže vo Varšave od júla 2021

(v prípade stáže sa môžete uchádzať aj o Erasmus+ grant).

Viac info TU alebo na katarzyna.bienczyk@gs.com.

Architektonické štúdium Hallmann Architekten v

Havelbergu ponúka stáž pre študentov. Na stáž je potrebná

úroveň nemeckého jazyka B1. Viac info TU alebo na

bha@hallmann-architekten.de.

DP Real Estate ponúka stáže od 1 až 12 mesiacov. Stáž môže

byť realizovaná fyzicky v Barcelone, ale aj virtuálne z domu,

prípadne kombináciou. Je požadovaná znalosť viacerých

jazykov. Viac info TU.

E-conference Human Comfort in Buildings bude prebiehať

online 28-29.1.2021. Zameriava sa na komfort v urbánnom

prostredí. Do diskusie na danú tému môžete prispieť zaslaním

príspevku. Tri najlepšie práce budú ocenené sumami 1500€,

1000€ a 500€. Účasť na konferencii je zadarmo. Viac info TU a

na registrationhcb2021@epf.fr, callforpapershcb@epf.fr.

International Scientific Conference WIAD21 k príležitosti

Information Architecture Day bude prebiehať online 27-

28.02.2021. Môžete sa zapojiť nielen ako poslucháči, ale aj

ako prezentujúci v oblasti informačnej architektúry, dizajnu,

použiteľnosti, užívateľskej skúsenosti, atď. Viac info TU.

Maďarsko - výskumné pobyty na základe medzivládnej

bilaterálnej dohody na 5 až 20 dní alebo na 1 až 3 mesiace.

Cestovný grant hradí MŠVVaŠ SR a štipendium prijímajúca

strana. Uzávierka prihlasovania je 26.1.2021 o 16:00. Viac info

o krátkodobom pobyte TU a dlhodobom TU.

Séria 4 tréningov pre pracovníkov Erasmus+ je zameraná na

identifikáciu a zlepšovanie zručností a kompetencií. Prvý

webinár sa uskutoční 10.12.2020 na tému „Nástroje na

zabezpečenie kvalifikácie zamestnancov zahraničných

oddelení“. Druhý webinár, 17.12.2020, sa zaoberá témou

„Rýchle učenie: prechod od zmeny ku krízovému

manažmentu“. Webinár 21. januára 2021 bude o kariérnom

rozvoji a rozvoji mäkkých zručností. Posledný webinár,

28.1.2021, je zameraný na komunikáciu a efektivitu v práci.

Registrácia platí na všetky štyri webináre a je možná do 8.

decembra 2020. Registrovať sa môžete TU.

Z A M E S T N A N C I

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

https://www.stuba.sk/
https://hcb2021.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/2668346280083862/
https://eutopia-university.eu/2020/09/24/eutopia-sif/
https://www.goldmansachs.com/careers/
https://hallmann-architekten.de/
http://dprealestate.org/en/work-with-us/partners
http://dprealestate.org/en/work-with-us/partners
https://hcb2021.wordpress.com/
https://www.facebook.com/events/2668346280083862/
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=133
https://granty.saia.sk/Pages/ProgramDetail.aspx?Program=131
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfhitk4Z1K20z1vMYEcT9K52UcRayQ4XHmHGBaVq1Y0_J4TSQ/viewform?gxids=7628

