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SAAIC – Slovenská akademická asociácia pre 

medzinárodnú spoluprácu 

 
 Národná agentúra Programu celoživotného 

vzdelávania (Comenius, Erasmus, Leonardo, 
Grundtvig) 

 Kancelária akademických programov  a 
projektov (Tempus, Erasmus Mundus a iné 
projekty) 

 Euroguidance kancelária 

 Eurydice kancelária – European Education 
Information Network 

 



 

ERASMUS MUNDUS  
2009 - 2013 

 Hlavné ciele programu: 

 podpora spolupráce medzi európskymi VŠ 
inštitúciami a VŠ inštitúciami z „tretích krajín“; 

 rozvoj kvalifikácie podporovaním mobility 
študentov a akademických pracovníkov z 
„tretích krajín“; 

 prispievanie k rozvoju ľudských zdrojov a 
kapacity VŠ inštitúcií v „tretích krajinách“; 

 zlepšenie dostupnosti európskeho VŠ 
vzdelávania, zlepšenie jeho obrazu a 
zviditeľnenia vo svete. 

 



ERASMUS MUNDUS  
2009 - 2013 

Štruktúra programu: 
 

Akcia 1: Realizácia spoločných magisterských (Akcia 
1A) a doktorandských (Akcia 1B) programov a 
priznávanie štipendií študentom/doktorandom a 
akademickým pracovníkom na účasť v týchto 

programoch; 
 

Akcia 2: Partnerstvá Erasmus Mundus 
 

Akcia 3: Propagácia európskeho vysokoškolského 
priestoru 

 



ERASMUS MUNDUS  
2009 - 2013 

Kto môže participovať: 

 VŠ organizované v konzorciách alebo partnerstvách 
(VŠ z EÚ musia mať Erasmus Charter) 

 Ostatné inštitúcie – verejné a súkromné spoločnosti 
aktívne v oblasti VŠ vzdelávania a výskumu, firmy, 
Národné štruktúry pre Erasmus Mundus 

 Študenti a akademickí pracovníci 

 



ERASMUS MUNDUS  
2009 - 2013 

Oprávnené krajiny v programe: 

Základné konzorcium: 

 27 členských krajín EÚ; 

 3 EZVO krajiny (Nórsko, Island a Lichtenštajnsko); 

 predvstupové krajiny (Turecko) + krajiny Západného 
Balkánu (Albánsko, Bosna a Hercegovina, 
Chorvátsko, Kosovo, Čierna Hora a Srbsko); 

                               + 

„Tretie krajiny“ – všetky ostatné krajiny sveta. 

 



Hlavná charakteristika spoločných študijných 
programov 

 konzorcium – min. 3 VŠ z 3 rôznych krajín, pričom min. 1 VŠ z členskej 
krajiny EÚ (koordinátorom môže byť len členská krajina); 

 Realizácia už pripraveného integrovaného študijného programu, ktorý 
zahrňuje obdobie štúdia na min. 2 VŠ participujúcich v programe; 

 mobilita je povinná; 

 zabehnutý systém uznávania štúdia; 

 uznávanie založené na ECTS, resp. podobnom systéme; 

 výsledkom štúdia je spoločný (resp. dvojitý alebo viacnásobný diplom); 

 štúdium sa realizuje min. v 2 oficiálnych jazykoch EÚ; 

 Novinka od roku 2009 – možnosť štipendií už aj pre pre študentov z EÚ 

 Určenie minimálneho počtu miest pre európskych doktorantov 

 



Možnosti zapojenia do Akcie 1 pre študentov 

Možnosť vyhľadávania spoločných magisterských a 
doktorandských programov: 

 Erasmus Mundus Master Courses (EMMC) 

 Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs) na linku: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding
/scholarships_students_academics_en.php 

 Stránky projektov (školné, poplatky, prijímacie 
konanie) 

 Prihláška priamo koordinátorovi projektu!!! 

 



Akcia 2 – Partnerstvá 

 spolupráca medzi európskymi VŠ a VŠ zo špecifických 
cieľových geografických oblastí sveta (tzv. Loty – každý rok sa 
aktualizujú vo výzve); 

 s cieľom implementácie bilaterálnych výmen študentov a 
akademických pracovníkov formou mobilitných projektov 
medzi Európou a týmito regiónmi; 

 udeľovanie mobilitných štipendií na všetkých stupňoch VŠ 
vzdelávania (bakalárskom, magisterskom, doktorandskom, 
postdoktorandskom), akademickým a administratívnym 
pracovníkom v rôznej dĺžke trvania (1-34 mesiacov) ako aj v 
rôznych oblastiach; 



Akcia 2 – Partnerstvá 

Úroveň 1 (S1):  

    Partnerstvá s krajinami „tretieho sveta“ na základe 
rôznych finančných mechanizmov pomoci EÚ – 
individuálne mobility na všetkých stupňoch VŠ 
vzdelávania; 

Úroveň 2 (S2):  

    Partnerstvá s „industrializovanými krajinami“ (USA, 
Kanada, Južná Kórea, Japonsko, Austrália, Nový 
Zélend) – individuálne mobility mimo bakalárskej 
úrovne vo všetkých oblastiach štúdia. 

 



Akcia 2 – Spoločné znaky 

 Zloženie partnerstva: minimálne 5 VŠ z minimálne 3 EÚ krajín 
(s Erasmus Charter); 

 maximálna dĺžka trvania projektu sú 4 roky; 

 paušálna suma 10 000 € na manažment partnerstva pre 
každého partnera; 

 štipendium pokrýva cestovné a pobytové náklady, poplatky 
(fees), poistenie a víza študentov a akademikov 

 na mobilitách sa môžu zúčastniť aj študenti z VŠ, ktoré nie sú 
členmi partnerstva, ale sídlia v krajine partnerskej VŠ 

 



Akcia 2 – Partnerstvá  

Aktivity v rámci partnerstiev   

(podobne ako Erasmus s „tretími krajinami“): 

 Organizácia mobility 

     10 000 € (paušálna suma na organizáciu pre 1 VŠ)       

 Individuálna mobilita študentov a VŠ pracovníkov 
(akademických i administratívnych) 

     Štipendiá: 

      cestovné náklady (podľa vzdialeností); 

      pobytové náklady (podľa S1 & S2, stupňa vzdelávania); 

      poplatky a náklady na poistenie. 



Možnosti zapojenia do Akcie 2 pre študentov 

 Študenti univerzít, ktoré sú členmi konzorcií môžu 
žiadať o štipendiá priamo v rámci konzorcia.  

 Bližšie informácie o štipendiách: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results
_compendia/selected_projects_en.php 

 Konzorciá môžu prijať aj študentov z univerzít, ktoré 
nie sú partnermi 

 Prihláška priamo koordinátorovi projektu!!! 

 



Akcia 3 –  
Projekty na posilnenie atraktívnosti 

 doplnkové aktivity na posilnenie marketingu európskych univerzít; 
 aktivity súvisiace s medzinárodnou dimenziou VŠ vzdelávania – 

hodnotenie kvality, uznávanie kreditov, uznávanie európskej kvalifikácie, 
„curriculum development“, uznávanie kvalifikácie  s „tretími krajinami“ a 
iné aktivity; 

 asociácie, alumni; 

 konferencie, semináre, štúdie a analýzy, pilotné projekty, medzinárodné 
siete; 

 granty pre národné štruktúry (posilnenie ich pozície najmä v oblasti 
informačnej kampane, konzultácií a monitorovania projektov). Príklad: 
projekty EMAP I,II + ECCE Mundus (spolupráca s regiónmi Východ. 
Partnerstva, Západným Balkánom a Centrálnou Áziou 

 



Termíny 

Akcia  Termín 

Akcia 1 A – Spoločné magisterské 

študijné programy 

  Akcia 1 B – Spoločné doktorandské 

študijné programy 

 

Koniec Apríla 2012 

 

Akcia 2 – Partnerstvo Koniec Apríla 2012 

Akcia 3 – Podpora európskeho 

vysokoškolského vzdelávania 

 

Koniec Apríla 2012 

 



 
ERASMUS MUNDUS  

Kontakty 

 Výkonná agentúra :  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/in

dex_en.php 
 

Národná štruktúra: 
www.saaic.sk  

 
E-mail: 

mundus@saaic.sk 

 



 

Ďakujem za pozornosť: 
 Ruth Trebatická 

SAAIC - Kancelária akademických programov 
a projektov 

 


