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Uzávierka každoročne: 

Mobility v rámci sietí:
15. júna (na nasledujúci akademický rok) 

31. októbra (na mobility v letnom semestri prebiehajúceho 
akademického roka)akademického roka)

Freemoveri (mimosieťoví uchádzači):

30. novembra (priebežne cca od polovice júna)
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Kto sa môže na štipendijný pobyt hlásiť?

1. Uchádzači rámci schválených sietí:
• uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete

v danom akademickom roku a uchádza sa o pobyt na partnerskej univerzite v rámci tejto siete

2. Uchádzači mimo schválených sietí (tzv. Freemover):

• uchádzač, ktorého domáca vysoká škola je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej siete
v danom akademickom roku ale uchádza sa o pobyt na univerzite, ktorá v tejto sieti nefiguruje ako
partnerská inštitúciapartnerská inštitúcia

• uchádzač, ktorého domáca vysoká škola nie je zapojená do programu CEEPUS v rámci schválenej
siete v danom akademickom roku

• Pozn.: Freemoveri majú možnosť hlásiť sa na akúkoľvek univerzitu v ostatných členských krajinách, 
ktorá je oprávnená zapojiť sa do programu CEEPUS (zoznam oprávnených inštitúcií určujú každý rok
ministerstvá školstva jednotlivých členských krajín, pre viac informácii je potrebné kontaktovať
Národné kancelárie CEEPUS).

• Prioritne sú schvaľované prihlášky uchádzačov v rámci sietí. Mobility freemoverov sú schvaľované
v prípade, že Národná kancelária v hostiteľskej krajine disponuje voľnými štipendijnými mesiacmi. 
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Zoznam vysokých škôl zapojených do sietí CEEPUS

• http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/siete-spolupracujucich-
vysokych-skol - v dolnej časti nájdete zoznam platný pre jednotlivé akademické 
roky, podľa názvu sietí aj podľa vysokých škôl (zapojených fakúlt, resp. katedier)

• Pokiaľ ste študentom / doktorandom / učiteľom na jednej zo zapojených vysokých • Pokiaľ ste študentom / doktorandom / učiteľom na jednej zo zapojených vysokých 
škôl, a  potrebujete zistiť, ktoré zahraničné univerzity sú partnerskými univerzitami 
v rámci siete, kontaktujte zodpovedného koordinátora na Vašej vysokej škole / 
fakulte/katedre. 

• Partnerské vysoké školy si môžete overiť aj pri vypĺňaní prihlášky (snímka14)
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Prihláška sa podáva elektronicky na

www.ceepus.info
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• Na podanie prihlášky je potrebné sa najskôr 
zaregistrovať na stránke www.ceepus.info
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• Každý uchádzač sa v systéme registruje iba raz 
a iba s jednou e-mailovou adresou

• Koordinátor, alebo partner siete nemôže • Koordinátor, alebo partner siete nemôže 
vytvárať prihlášky za iných uchádzačov

• Po vyplnení osobných údajov je registráciu 
nutné aktivovať kliknutím na link, ktorý dostal 
uchádzač v e-mailovej správe
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V prípade problémov...
• V prípade technických problémov na stránke www.ceepus.info môžete 

kontaktovať Live Support

• Pozorne si prečítajte Často kladené otázky (Frequently Asked questions)
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Po registrácii...

• Po registrácii si môžete z Vášho ,,konta“ vytvárať on-
line prihlášky na mobility a kontrolovať stav ich 
schválenia 
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Vytvorenie prihlášky – Register for mobility
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Návod pre uchádzačov, ktorí sa uchádzajú o mobilitu v rámci 
schválenej siete spolupracujúcich vysokých škôl (netýka sa 

freemoverov)

Uzávierky každoročne: 

15. júna

31. októbra31. októbra
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TYPY MOBILÍT

• Študenti a doktorandi

1. semestrálne pobyty (3 až 10 
mesiacov)

- registrácia ako ,,student“

2. krátkodobé pobyty spojené 

• Učitelia

1. prednáškové a výskumné pobyty

- registrácia ako ,,teacher“ 

! minimálna dĺžka pobytu je 1 mesiac; 
podmienkou pre vyplatenie štipendia je 2. krátkodobé pobyty spojené 

s vypracovaním bakalárskej, 
diplomovej, alebo dizertačnej 
práce (1 až 2 mesiace)

- registrácia ako ,,short term student“
- Podmienkou pre vyplatenie štipendia je pobyt v 

dĺžke min. 21 dní (16 dní posledného mesiaca pri 
viacmesačných mobilitách)

! študenti 1. stupňa vysokej školy musia mať v čase 
nástupu na pobyt ukončené minimálne 2 semestre

podmienkou pre vyplatenie štipendia je 
minimálna dĺžka pobytu 5 pracovných dní 
a povinnosť odučiť alebo viesť minimálne 
6 vyučovacích hodín týždenne. Konkrétne 
podmienky pre jednotlivé krajiny sú na 
www.ceepus.info
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Motivácia, odborný a pracovný program pobytu 

Študenti v motivácii a v odbornom programe uvedú:
prečo chcú absolvovať študijný, alebo výskumný pobyt
aká bude náplň ich študijného, alebo výskumného 
pobytu (návšteva prednášok, seminárov, archívov, práca 
na záverečnej práci, stretnutia, rozhovory, ktoré vedecké 
metódy chcú použiť a pod.)

vyplniť

metódy chcú použiť a pod.)
Učitelia v pracovnom programe uvedú názvy prednášok, 
témy seminárov a konzultácií, koľko hodín plánujú 
odučiť, a podľa možnosti aj ECTS kredity učiteľskej 
aktivity. Bez uvedenia zoznamu prednášok mobilita 
nebude potvrdená.
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Čo je dokument „Equal Status“ ?

• Dokument „Equal Status“ predkladajú študenti celého vysokoškolského, 
alebo doktorandského štúdia na slovenskej VŠ, alebo učitelia pracujúci na 
plný úväzok na slovenskej VŠ v prípade, ak: 

• nemajú štátne občianstvo jednej z členských krajín programu CEEPUS, 
• majú dvojité občianstvo členských krajín programu, 
• sú bez štátneho občianstva, • sú bez štátneho občianstva, 
• sú utečenci. 

• Dokument „Equal Status“ preukazuje rovnocenné postavenie a práva 
zahraničného študenta, doktoranda či učiteľa ako občanov danej členskej 
krajiny programu CEEPUS. Učitelia musia zároveň predložiť potvrdenie o 
zamestnaní z domácej inštitúcie.

• Dokument sa nahráva do prihlášky v časti Basedata
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Finálne podanie žiadosti
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Proces schvaľovania Vašej prihlášky (sieťoví 
uchádzači)

1. PODANIE PRIHLÁŠKY 
(PO KONZULTÁCII S 
KOORDINÁTOROM NA 
UNIVERZITE)

2. SCHVÁLENIE PRIHLÁŠKY 
VYSIELAJÚCOU VŠ (home PPU) 3. FORMÁLNA 

KONTROLA A 
SCHVÁLENIE 
PRIHLÁŠKY 
DOMÁCOU NCO 
(home NCO)  

7. PO NÁVRATE 
ODOVZDÁ ŽIADATEĽ 

4. POTVRDENIE 
PIRHLÁŠKY A 
TERMÍNU POBYTU 
HOSTITEĽSKOU VŠ 
(host PPU) 

5. POTVRDENIE PRIHLÁŠKY 
HOSTITEĽSKOU NÁRODNOU 
KANCELÁRIOU (host NCO) -
vystavenie Dekrétu o udelení 
štipendia (Letter of Award)

6. ŽIADATEĽ POTVRDÍ 
PRIJATIE ŠTIPENDIA  (žiadosť 
musí mať stav ,,accepted by 

applicant“)

ODOVZDÁ ŽIADATEĽ 
Letter of
Confirmation
/VYPLNÍ Mobility 
Report 
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Prihlasovanie freemoverov
uzávierka každoročne 30. novembra

• Kto je freemover? 

→ Uchádzač o mobilitu mimo schválenej siete spolupracujúcich VŠ

• Elektronické prihlasovanie na www.ceepus.info

• Prílohy k prihláške

- študenti: akceptačný list, 2x odporúčací list 

- učitelia: pozývací list (FREEMOVER LETTER TEACHER), súhlas domácej VŠ- učitelia: pozývací list (FREEMOVER LETTER TEACHER), súhlas domácej VŠ

• Deadline priebežne cca do júna do 30. novembra

• CZ, PL a AT freemoverov v zimnom semestri neprijímajú

• Proces prihlasovania

1. Klasický: prihláška musí v čase odosielania obsahovať prílohy 

2. Nový (od akad. roku 2012/2013): v prípade, že žiadate o mobilitu do krajín AT, CZ, BiH → prílohy sa nahrávajú 
až po predbežnom odsúhlasení mobility zahraničnou Národnou kanceláriou v prípade voľných štip. mesiacov)

• Prihlášky schvaľuje domáca Národná kancelária a zahraničná Národná kancelária
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Proces schvaľovania prihlášok - freemoveri

1. PODANIE PRIHLÁŠKY (PO 
KONZULTÁCII S  PRIJÍMAJÚCOU 
UNIVERZITOU) 

2. FORMÁLNA 
KONTROLA  A 
SCHVÁLENIE PRIHLÁŠKY 
DOMÁCOU NCO  (home

NCO)

5. PO NÁVRATE ODOVZDÁ 

3. POTVRDENIE 
PRIHLÁŠKY 
HOSTITEĽSKOU 
NÁRODNOU 
KANCELÁRIOU (host

NCO) - vystavenie 
Dekrétu o udelení 
štipendia (Letter of

Award)

4. ŽIADATEĽ POTVRDÍ 
PRIJATIE ŠTIPENDIA  
(žiadosť musí mať stav 
,,accepted by applicant“)

5. PO NÁVRATE ODOVZDÁ 
ŽIADATEĽ Letter of Confirmation
/VYPLNÍ Mobility Report 
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• Informácie o programe a jeho fungovaní: 
http://www.saia.sk/sk/main/programy-saia/ceepus/

• Kontakt:• Kontakt:

Národná kancelária programu CEEPUS na Slovensku

Mgr. Marta Králiková (kontakt pre odchádzajúce mobility zo Slovenska)

(marta.kralikova@saia.sk), 02/59304721, 

Mgr. Dáša Reháková (kontakt pre prijatia zahraničných mobilít na Slovensko) 

(dasa.rehakova@saia.sk), 02/59304720, 
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