
CEEPUS III 2011/2012CEEPUS III 2011/2012CEEPUS III 2011/2012CEEPUS III 2011/2012

Stretnutie koordinátorov a partnerov sietí 
programu 

Bratislava, 26. 5. 2011



� SAIA, n. o. (Slovenská akademická informačná agentúra) 
je mimovládna nezisková organizácia, ktorá od roku 
1990 svojimi programami a službami posilňuje občiansku 
spoločnosť a napomáha internacionalizácii vzdelávania a 
vedy na Slovensku

SAIA, n.o.SAIA, n.o.



� Akademické mobility

� CEEPUS

� Akcia Rakúsko – Slovensko

� Národný štipendijný program

Programy SAIA, n.o.Programy SAIA, n.o.

� Národný štipendijný program

� Sciex – NMSch – Švajčiarsko-slovenský 
štipendijný fond

� Servisné centrum EURAXESS



� medzinárodná dohoda o programe CEEPUS v 
platnosti od roku 1994 (Slovensko patrí k 
zakladajúcim členom)

� multilaterálny program s účasťou 

15 krajín strednej a juhovýchodnej Európy

Program CEEPUSProgram CEEPUS

15 krajín strednej a juhovýchodnej Európy

(+ Univerzita v Prištine v Kosove)

� pokračovanie programu CEEPUS v 
akademickom roku 2011/2012 – nová dohoda 
CEEPUS III platná od 1. mája 2011 na obdobie 7 
rokov



Prehľad prijatých a vyslaných Prehľad prijatých a vyslaných 
štipendistov v akad. roku 2009/2010štipendistov v akad. roku 2009/2010
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Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov Prehľad prijatých a vyslaných štipendistov 
v akad. roku 2009/2010 podľa krajinyv akad. roku 2009/2010 podľa krajiny
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Prehľad prijatých a vyslaných štipendistovPrehľad prijatých a vyslaných štipendistov
v akad. roku 2009/2010 podľa slovenskej VŠv akad. roku 2009/2010 podľa slovenskej VŠ
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Vložené štipendijné mesiace Vložené štipendijné mesiace 
podľa krajínpodľa krajín

Krajina Kvóta  2010/2011 Kvóta 2011/2012

Albánsko 130 130

Bosna a Hercegovina 100 100

Bulharsko 350 350

Česká republika 625 625

Čierna Hora 165 165

Chorvátsko 450 450Chorvátsko 450 450

Macedónsko 120 120

Maďarsko 315 315

Moldavsko - 100

Poľsko 670 700

Rakúsko 1100 1100

Rumunsko 625 500

Slovensko 600 600

Slovinsko 480 560

Srbsko 150 150

Univerzita v Prištine 100 100

SPOLU 5 980 6 065



Čerpanie štipendijných mesiacov Čerpanie štipendijných mesiacov 
členských krajín v akad. roku členských krajín v akad. roku 
2010/20112010/2011
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� 61 schválených sietí CEEPUS 

� 6 sietí so štatútom „Umbrella“

(zo 78 projektov sietí)

CEEPUS v akad. roku 2011/2012CEEPUS v akad. roku 2011/2012

� slovenské vysoké školy participujú v 50 
sieťach

� z toho v 7 sieťach ako koordinátori, 

80-krát ako partneri (+ 2-krát v sieťach 
Umbrella)



Koordinátori Koordinátori vsvs. partneri sietí programu . partneri sietí programu 
CEEPUS (akademický rok 2011/2012)CEEPUS (akademický rok 2011/2012)

zdroj: www.ceepus.info



Koordinátori Koordinátori vsvs. partneri sietí programu . partneri sietí programu 
CEEPUS (akademický rok 2011/2012)CEEPUS (akademický rok 2011/2012)

zdroj: www.ceepus.info



� Ekonomická univerzita v Bratislave
� Katolícka univerzita v Ružomberku
� Prešovská univerzita v Prešove
� Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre
� Slovenská technická univerzita v Bratislave
� Technická univerzita v Košiciach
� Technická univerzita vo Zvolene

Zapojené vysoké školy v programe Zapojené vysoké školy v programe 
CEEPUS (akademický rok 2011/2012)CEEPUS (akademický rok 2011/2012)

� Technická univerzita vo Zvolene
� Univerzita J. Selyeho v Komárne
� Univerzita Komenského v Bratislave
� Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
� Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
� Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave
� Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
� Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
� Žilinská univerzita v Žiline



� Katedra obrábania a automatizácie, Strojnícka fakulta, Žilinská 
univerzita v Žiline (prof. Dr. Ing. Ivan Kuric)

� Fakulta ekonomiky a manažmentu,  Slovenská poľnohospodárska 
univerzita v Nitre (doc. Dr. Ing. Elena Horská)

� Katedra technológií a materiálov,  Strojnícka fakulta,  Technická 
univerzita v Košiciach (prof. Ing. Ildikó Maňková, CSc.)

� Katedra drevárskych strojov a zariadení,  Fakulta environmentálnej a 

SlovenskíSlovenskí koordinátorikoordinátori
v v akad. akad. rokuroku 20201111//20122012

� Katedra drevárskych strojov a zariadení,  Fakulta environmentálnej a 
výrobnej techniky,  Technická univerzita vo Zvolene                       
(doc. Ing. Ľubomír Javorek, CSc.)

� Technická fakulta,  Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre  
(doc. Ing. Zuzana Palková, PhD.)

� Fakulta európskych štúdií a regionálneho rozvoja,  Slovenská 
poľnohospodárska univerzita v Nitre                                          
(JUDr. Eleonóra Marišová, PhD.) 

� Ústav manažmentu, Slovenská technická univerzita v Bratislave 
(prof.Ing.arch.Maroš Finka, PhD.) (nová sieť)



� nová členská krajina: Moldavsko

� CEEPUS III zameraný vo väčšej miere na podporu spoločných 
programov vedúcich k dvojitým alebo spoločným 
diplomom a spoločnému vedeniu záverečných prác

� učiteľská mobilita: vedenie záverečných prác ako vhodná aktivita 
(najmenej 6 hodín prac. týždňa)

CEEPUS III CEEPUS III –– nové prvkynové prvky

(najmenej 6 hodín prac. týždňa)

� tichí partneri: spolupráca iných ako oprávnených inštitúcií na 
základe pozvania VŠ v sieti

� od akad. roku 2012/2013 účasť oprávnená pre súkromné VŠ (nie 
školné)

� viac ako jedna kontaktná osoba v systéme CEEPUS – rôzne práva 
na administráciu siete, mobilít, e-maily; jedna osoba prioritný 
kontakt

� krátkodobé exkurzie: nový typ študentskej mobility v 
elektronickom systéme CEEPUS: „short term excursion“



� osobná registrácia na www.ceepus.info
a vytvorenie žiadosti o štipendijný pobyt

� koordinátor alebo partner siete nemôže 
vytvárať prihlášky za uchádzačov

registrácia v systéme iba raz a s jednou e-

Elektronická žiadosť o mobilituElektronická žiadosť o mobilitu

� registrácia v systéme iba raz a s jednou e-
mailovou adresou



� uchádzači v rámci sietí v elektronickej prihláške 
vyplnia:

� základné údaje, motivácia, odborný program pobytu, 
ukončené a prebiehajúce štúdium, znalosť jazykov

Elektronická žiadosť o mobilituElektronická žiadosť o mobilitu

� uchádzači v kategórii freemover vložia:

� akceptačný list (študenti a doktorandi)

� pozývací list (učitelia)

� 2 odporúčacie listy (študenti a doktorandi)

� súhlas z domácej VŠ so zahraničným pobytom (učitelia)



� časť motivácia – pri krátkodobých pobytoch 
študentov potrebné zdôrazniť, že sa pobyt 
uskutoční v súvislosti s vypracovaním záverečnej 
práce, príp. exkurziou

Elektronická žiadosť o mobilituElektronická žiadosť o mobilitu

� učiteľské mobility – názvy prednášok, témy 
seminárov a konzultácií, koľko hodín plánujú 
odučiť, podľa možnosti ECTS kredity učiteľskej 
aktivity



� študentské mobility realizované v rozsahu min. 3 
mesiace (uznávanie získaných kreditov)

� študijné/výskumné krátkodobé pobyty (1 – 2 
mesiace) možné len v prípade vypracovania 
záverečnej práce

� mesačné pobyty študentov a doktorandov

Dôležité upozorneniaDôležité upozornenia

� mesačné pobyty študentov a doktorandov
v trvaní min. 21 dní 

� viacmesačné pobyty v trvaní min. 16 dní
z posledného mesiaca

� pobyty učiteľov – povinnosť odučiť alebo viesť 
minimálne 5 pracovných dní a 6 vyučovacích hodín

� možnosť prijímať štipendistov v zimnom semestri!



� nevyhnutná akceptácia štipendia on-line 
(mobility v rámci sietí)

� Letter of Confirmation - originál

� vyplnenie záverečnej správy z pobytu (Mobility 
Report)

Po schválení štipendia resp. Po schválení štipendia resp. 
po návrate zo štipendijného pobytupo návrate zo štipendijného pobytu

Report)

� možnosť požiadať o refundáciu cestovných 
nákladov v domácej národnej kancelárii



� môžu byť organizované koordinujúcou alebo 
partnerskou vysokou školou v rámci schválenej siete

� elektronické prihlasovanie účastníkov
�študentské exkurzie – min. 3 dni, max. 1 mesiac

• nový typ študentskej mobility - „short term excursion“, 
učitelia – „teacher“

Študentské exkurzie a Študentské exkurzie a 
intenzívne kurzyintenzívne kurzy

učitelia – „teacher“

�intenzívne kurzy – min. 10 pracovných dní, max. 1 
mesiac
• študenti - „short term student“, učitelia – „teacher“

� ECTS kredity pre študentov
� štipendium pre zahraničných účastníkov formou 

denných diét
� predkladanie žiadostí o financovanie aktivity, plánovaný 

počet účastníkov a program do konca decembra 2011 
(realizácia marec – august 2012)



� bratislavské VŠ – osobne v národnej kancelárii po predložení 

dekrétu o udelení štipendia (Letter of Award) a preukázaní 

totožnosti; nutná dohoda termínu vopred 

� mimo bratislavské VŠ:

� vyplatenie štipendia zo zdrojov školy a následná fakturácia (doklady 

Vyplácanie štipendií Vyplácanie štipendií 
zahraničným štipendistomzahraničným štipendistom

vyplatenie štipendia zo zdrojov školy a následná fakturácia (doklady 

o prevzatí štipendia, identifikačné údaje o štipendistovi, Letter of 

Award)

� zasielanie štipendia na účet štipendistu otvorený v banke SR 

(nahlásiť č.účtu, kópia pasu a zmluvy o BÚ, mesačne potvrdiť 

prítomnosť štipendistu)

� poskytnutie zálohy škole (je potrebná žiadosť o vyplácanie zálohy a 

menný zoznam študentov, príp. učiteľov na aktuálny mesiac), 

� možnosť vyplatenia štipendií v pobočke SAIA v Nitre



� kontaktovať štipendistov, ktorým bola udelená 
mobilita čo najskôr

� upovedomiť Národnú kanceláriu o príchode, 
resp. oddialení pobytu štipendistov

pri viacmesačných mobilitách je nevyhnutné 

Podmienky pri prijímaní Podmienky pri prijímaní 
zahraničných štipendistovzahraničných štipendistov

� pri viacmesačných mobilitách je nevyhnutné 
hlásenie o pobyte študentov na mesačnej báze

� z poverenia MŠVVaŠ SR je v budúcnosti možná 
kontrola, či štipendisti skutočne nastúpili na 
udelený pobyt



� potvrdenie zo zahraničnej VŠ o absolvovaní 
pobytu (originál Letter of Confirmation)

� žiadosť o refundáciu po návrate z pobytu 
(kontaktné údaje, číslo bankového účtu, údaje o 
mobilite)

Refundácia cestovných nákladov Refundácia cestovných nákladov 
slovenských štipendistovslovenských štipendistov

mobilite)

� originál spiatočného lístka – vlak/autobus

� preplácanie leteniek pri porovnateľných cenách 
so železničnou/autobusovou dopravou

� záverečná správa



� žiadosť o schválenie použitia osobného 
motorového vozidla min. 2 týždne pred 
uskutočnením cesty

� prepláca sa cestovné vo výške cestovného lístka 
na vlak 2. triedy

Použitie osobného motorového Použitie osobného motorového 
vozidlavozidla

na vlak 2. triedy

� žiadosť o refundáciu, čestné vyhlásenie

� cestovné refundované iba 1 osobe v prípade 
použitia osobného vozidla viacerými 
štipendistami v rovnakom čase

� doklad zo ŽSR alebo iného prepravcu o výške 
cestovného nie je potrebný 



� nutné vybaviť víza, pokiaľ má štipendista vízovú 
povinnosť voči SR

� prijímajúca strana nehradí náklady s tým spojené

� v rámci členských krajín  EÚ platí bezvízový styk

� Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, 

Vízová povinnosť štipendistov Vízová povinnosť štipendistov 
programu CEEPUSprogramu CEEPUS

� Bosna a Hercegovina, Čierna Hora, Chorvátsko, 
Macedónsko, Moldavsko, Srbsko uplatňujú voči občanom 
SR bezvízový styk ak pobyt trvá menej ako 90 dní; v 
prípade Albánska 30 dní

� nutnosť nahlásiť sa do 24 hodín od vstupu na územie 
krajiny, príp. požiadať o povolenie na pobyt za účelom 
štúdia na príslušnej cudzineckej polícii

� bližšie informácie o vízových povinnostiach na 
www.foreign.gov.sk a príslušných konzulárnych úradoch



� základné zdravotné poistenie hradí prijímajúca krajina

� štipendisti z krajín EÚ používajú Európsky preukaz 
zdravotného poistenia

� pred odchodom na pobyt je nutné preveriť si 
existenciu bilaterálnej dohody medzi poskytovateľmi 

Zdravotné poistenie pre Zdravotné poistenie pre 
štipendistov programu CEEPUSštipendistov programu CEEPUS

existenciu bilaterálnej dohody medzi poskytovateľmi 
zdravotného poistenia prijímajúcej a vysielajúcej 
krajiny

� dňom nástupu na pobyt vzniká zahraničným 
štipendistom povinnosť verejného zdravotného 
poistenia

� ak sa zahraničný štipendista na Slovensku poistí, sú 
mu náklady na poistenie po predložení potvrdenia 
refundované



www.ceepus.infowww.ceepus.info



NNárodnáárodná kancelária CEEPUSkancelária CEEPUS
SAIA, n. o. 

Nám. slobody 23
812 20 Bratislava 
Tel.: 02/5441 1426

E-mail:
miroslava.sucha@saia.sk

E-mail:
� miroslava.sucha@saia.sk

(siete, vysielaní štipendisti/outgoing)
� dasa.rehakova@saia.sk

(prijímaní štipendisti/incoming)
� zuzana.machovicova@saia.sk

(finančné oddelenie)


