VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBEROVÉ KONANIE NA ŠTUDENTSKÉ
MOBILITY NA ŠTÚDIUM A STÁŽ V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+
NA AKADEMICKÝ ROK 2021/2022
Filozofická fakulta Univerzity Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach vyhlasuje 2. kolo výzvy na výberové
konania na študentské mobility Erasmus+ štúdium a stáž na akademický rok 2021/22.
Pre prihlasovanie použite, prosím, výhradne tento formulár:
https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdpJ6OEP9bB4QwQzP9feYQFcCiIvDXGAz82UY_4Qj
CQxYS78w/viewform?usp=sf_link

Štúdium
- dlhodobý študijný pobyt s min. trvaním 2 mesiace (pre všetky stupne štúdia)
- dlhodobý študijný pobyt kombinovaný so stážou s min. 2-mesačným trvaním študijnej časti (pre
všetky stupne štúdia)
- krátkodobá mobilita doktorandov za účely štúdia v trvaní 5-30 dní (iba pre doktorandov)
- krátkodobá mobilita študentov v rámci Zmiešaných Intenzívnych Programov (ZIP)
(na základe cieľovej skupiny ZIP)
Výzva pre záujemcov o dlhodobé študijné mobility bude otvorená do 8. októbra 2021.
Po tomto termíne už nebude možnosť prihlásiť sa do výberového konania.
Výzva pre záujemcov o krátkodobé študijné mobility prebieha v troch fázach, nakoľko ide o nový
typ mobility. Univerzita si stanovila orientačné termíny na zber prihlášok, ktoré bude možné podľa
potreby doplniť:
Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých Termín najskoršieho
fakultách/katedrách/ústavoch:
možného nástupu:
01. etapa
02. etapa
03. etapa

08.10.2021
14.02.2022
09.05.2022

18.10.2021
28.02.2022
23.05.2022

Stáž
- dlhodobá odborná stáž s min. trvaním 2 mesiace (pre všetky stupne štúdia)
- dlhodobá stáž na zlepšenie digitálnych zručností s min. trvaním 2 mesiace (pre všetky stupne štúdia)
- dlhodobá stáž pre čerstvých absolventov s min. trvaním 2 mesiace, pričom stáž môže byť odborná,
alebo zameraná na zlepšenie digitálnych zručností (pre absolventov Bc., Mgr., PhD. štúdia)
- krátkodobá stáž doktorandov v trvaní 5-30 dní (iba pre doktorandov)
Výzva záujemcov o dlhodobé mobility zamerané na stáž prebieha v dvoch fázach:
Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých Termín najskoršieho
fakultách/katedrách/ústavoch:
možného nástupu:
01. etapa
02. etapa

08.10.2021
14.02.2022

18.10.2021
28.02.2022
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Výzva záujemcov o krátkodobé mobility zamerané na stáž prebiehajú v troch fázach, nakoľko ide
o nový typ mobility. Univerzita si stanovila orientačné termíny na zber prihlášok, ktoré bude možné
podľa potreby doplniť:

01. etapa
02. etapa
03. etapa

Navrhnutý termín odovzdania prihlášok na jednotlivých Termín najskoršieho
fakultách/katedrách/ústavoch:
možného nástupu:
08.10.2021
18.10.2021
14.02.2022
28.02.2022
09.05.2022
23.05.2022

Po prihlásení Vás budú kontaktovať Vaši katedroví koordinátori.
Prosíme Vás o dôsledné vyplnenie údajov.
Ďakujeme.
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