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VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBEROVÉ KONANIE NA ŠTUDENTSKÉ 
MOBILITY V RÁMCI PROGRAMU ERASMUS+ 

 NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

 
 

Oddelenie medzinárodných vzťahov vyhlasuje výzvu na výberové konanie na 
študentské mobility Erasmus+ (SMS) na akademický rok 2022/2023. 

Výzva bude otvorená do 15.02. 2022. 
 

Do tohto termínu je potrebné podať prihlášku spolu s požadovanými prílohami. Prílohy k 
prihláške predkladajte v požadovanom rozsahu Nekompletné prihlášky nebudú 
akceptované!  Po tomto termíne už nebude možné sa prihlásiť na mobilitu ŠTÚDIUM na 
akademický rok 2022/2023. Študent môže v rámci programu Erasmus+ absolvovať pobyt 
v zahraničí, a to v trvaní minimálne 2 mesiace, avšak maximálne 12 mesiacov za každý stupeň 
štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). 
 
Všeobecné podmienky sú zverejnená na web stránke https://uniba.sk/medzinarodne-
vztahy/erasmusplus/studenti-studium-sms/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom 
prihlasovacieho mena a hesla do AiSu cez systém SOP Mobility. 
 
Erasmus ID CODE UK: SK BRATISL02 
 
Link na prihlásenie :  
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_b
ew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS&sprache=en 
 
Postup na vyplnenie prihlášky nájdete na: 
https://fses.uniba.sk/zahranicne-vztahy/program-erasmus/erasmus-vyberove-konanie/  
 
Kritéria výberového konania na študentskú mobilitu Erasmus+ 2022/2023: 
https://fses.uniba.sk/zahranicne-vztahy/program-erasmus/erasmus-vyberove-konanie/ 
 
Zoznam partnerských univerzít nájdete na : 
https://fses.uniba.sk/zahranicne-vztahy/program-erasmus/partnerske-zmluvy/  
 
Dôležité informácie k uvedenému zoznamu partnerských univerzít:  
Momentálne prebieha proces obnovovania bilaterálnych zmlúv pre nové projektové obdobie 
programu Erasmus+ (od akademického roka 2022/2023). Partnerským univerzitám boli zaslané naše 
návrhy na ich predĺženie, spolu so zachovaním, resp. úpravami počtu miest nominovaných študentov 
a stupňa štúdia, počas ktorého je možné realizovať danú mobilitu. Uvedený zoznam a počet miest 
reflektuje tieto zmeny – už schválené predĺženia spolupráce, naše návrhy a zároveň aj nové 
partnerstvá. Zoznam partnerov z predošlého programového obdobia zostáva v platnosti, prípadné 
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zmeny sa týkajú počtov nominovaných študentov a zaradenia mobilít pre študentov, resp. len pre 
pedagógov. Keďže tento proces nie je v čase otvorenia výzvy na akademický rok 2022/2023 
ukončený, v jej priebehu, resp. aj v priebehu výberového konania ako takého, môže dôjsť k zmenám.  
Zoznam zahraničných partnerov bude priebežne aktualizovaný, zohľadňujúc tieto prípadné zmeny. 
Preto študentom (záujemcom mobilitu-štúdium) odporúčame, aby svoj predbežný výber 
preferovaných univerzít, ktorý uvedú v systéme Mobility Online, rozšírili, aby mali v prípade potreby 
viac možností (pri dodržaní ďalej uvedených podmienok a kritérií výberového konania). Po úspešnej 
realizácii výberového konania zo strany študentov/v čase záväzného výberu zahraničných univerzít, 
na ktorých študenti budú chcieť zrealizovať svoje mobility, bude tento 
proces pravdepodobne uzatvorený a zoznam definitívny a do daného času kompletne aktualizovaný. 
 

Konzultácie k prihláškam a otázky ohľadom študentskej mobility zasielajte mailom na 
fakultného koordinátora: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk 
 
alebo na ústavného koordinátora: 
Sociálna a pracovná psychológia - bronislava.strnadelova@fses.uniba.sk 
Aplikovaná ekonómia – tomas.domonkos@fses.uniba.sk 
Sociálna antropológia – andrej.mentel@fses.uniba.sk 
Verejná politika –matus.sloboda@fses.uniba.sk 
Európske štúdiá – lucia.mokra@fses.uniba.sk 
 
O termíne ústnej časti výberového konania budú prihlásení uchádzači informovaní 
prostredníctvom univerzitného emailu. Neúčasť na ústnom pohovore znamená vylúčenie 
prihlášky z procesu hodnotenia uchádzačov o mobilitu v rámci programu Erasmus+. 
 

 
Tešíme sa na Vaše prihlášky! 
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