Erasmus+  program
Informácie  o  histórii,  zameraní  a  cieľoch  programu  Erasmus+
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1.  

HISTÓRIA

 Program  Erasmus  vznikol  v roku 1987  ako  výmenný  program  pre  
študentov  vysokých  škôl.
 Samotný  názov  je  skratkou  spojenia  European Region Action
Scheme for the Mobility  of  University Students
(Európska regionálna akčná schéma pre mobilitu univerzitných študentov)  

a  taktiež menom známeho holandského humanistu a  
renesančného mysliteľa Erasma Rotterdamského (celým menom
Desiderius Erasmus   von  Rotterdam,  1469  – 1536),  ktorý -‐ prahnúc po
vedomostiach a  poznaní -‐ precestoval Európu a  zdôrazňoval
prínosy spoznávania iných kultúr.  
E.	
  R otterdamský
Autor:	
  Hans	
  Holbein	
   mladší
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1.
HISTÓRIA

 Za  „matku“  programu  Erasmus  sa  považuje  profesorka  
pedagogických  vied  Sofia  Corradi,  ktorá  presvedčila  rektorov  
európskych  univerzít,  aby  takýto  program  vytvorili  a od  začiatku  
bola  presvedčená  o jeho  výrazných  prínosoch.

Sofia	
  Corradi
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 V prvom  roku  programu  (1987)  Erasmus  mobilitu  zrealizovalo  3244  
študentov  z  11  krajín  -‐ Belgicko,  Dánsko,  Francúzsko,  Nemecko,  

1.

Grécko,  Írsko,  Taliansko,  Holandsko,  Portugalsko,  Španielsko  a UK.
 Slovenskí  študenti  sa  programu  Erasmus+  prvýkrát  zúčastnili  v roku  

HISTÓRIA

1998.  
 Za  prvých  30  rokov  fungovania  programu  Erasmus  sa  mobilít  
zúčastnilo  viac  než  10  miliónov  ľudí  (zdroj:  Výročná  správa   programu   r.  
2018).

©  Ing.  N atália  Vašková,  PhD.,           ÚZVaM,  Rektorát  TUKE,  2 021

2.
ČO  JE  
ERASMUS+
(ciele  a  výhody)

 V roku  2014 sa  viacero  EÚ  programov  spojilo  do  jedného  
a vytvorilo  Erasmus+,  ktorý  v programovom  období  2014-‐2020  
podporuje  aktivity  v oblasti  vzdelávania,  odbornej  prípravy,  
mládeže  a športu  s cieľom  posilniť  zručnosti,  zamestnateľnosť
a modernizáciu  vzdelávania,  odbornej  prípravy  a práce  
mládeže
 Program  Erasmus+  je  postavený  na  využívaní  výhod  
existujúceho  voľného  pohybu  medzi  členskými  krajinami  EÚ.
 Okrem  príležitosti  získať  nové  vedomosti  výmena  obohacuje  
účastníkov  o príležitosť  nadobudnúť  zručnosti,  ktoré  sa  dajú  
získať  len  skúsenosťou  s pobytom  v zahraničí.  
 Program  Erasmus+  podporuje  sociálnu  inklúziu,  posilňuje  
interkultúrne  porozumenie,  toleranciu,  nediskrimináciu,  
rozvoj  európskych  hodnôt  a  príslušnosti  k  európskej  
komunite.    
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2.
ČO  JE  
ERASMUS+
(ciele  a  výhody)

 Program  Erasmus+  prispieva  tiež  k zelenšej,   rovnoprávnejšej  
a férovejšej  spoločnosti,  v súlade  s cieľmi  Agendy  2030  
Organizácie  spojených  národov  pre  udržateľný  rozvoj  (ukončenie
chudoby,  riešenia nerovnosti a  boja s  klimatickými zmenami).  
 Erasmus+  financuje  inovatívne  projekty,  ktoré  znižujú  spotrebu  
a ktoré  podporujú  využívanie  dostupnej  a čistej  energie  ako  
napr.  ESSENCE  (Európske  udržateľné  riešenia  pre  súčasné a  nové
mestské prostredia).  
 Erasmus+  je  otvorený  všetkým,  ktorí  sa  chcú  doň  zapojiť,  t.j.  bez  
ohľadu  na  ich  ekonomickú  situáciu,  spoločenský  status,  
geografickú  vzdialenosť  či  zdravotný  stav  a/alebo  postihnutie  
(účastníci  so  znevýhodnením  majú  možnosť  požiadať  o špeciálny  
grant  a ich  mesačný  grant  je  navýšený).  
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3.

 Ak  máš  záujem  zúčastniť  sa  Erasmus+  mobility,  stačí  zareagovať  na  
zverejnenú  výzvu (zvyčajne  jedenkrát  ročne  v marci)  zaslaním  
prihlášky  fakultnému  Erasmus+  koordinátorovi.  

AKO  SA  
MÔŽEŠ  
ZAPOJIŤ  
do  programu  
Erasmus+?

 Máš  možnosť  zvoliť  si  študijnú  mobilitu  (štúdium na  našej  partnerskej  
zahraničnej  univerzite)  alebo  stáž (na  našej  partnerskej   univerzite  alebo  v  inej  
prijímacej  organizácii).  
 Detailné  informácie  nájdeš  v  tutoriáli (=  presnom  návode,  ako  
postupovať)  na:  https://erasmus.tuke.sk/eu/zakladne-‐info/
 Mobility  sa  môžeš  zúčastniť  na každom  stupni  štúdia  (bakalársky,  
magisterský/inžiniersky,  doktorandský).  
 V každom  stupni  môžeš  na  mobilite  stráviť  až  12  mesiacov.  
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4.
ERASMUS+  
ŠTÚDIUM

 V  rámci  Erasmus+  študijnej  mobility  môžeš  stráviť  jeden  alebo  dva  
semestre  na  zahraničnej  univerzite.
 Zahraničnú  univerzitu  si  môžeš  vybrať  zo  zoznamu  partnerských  
univerzít  TUKE,  ktorý  nájdeš  tu:  
https://erasmus.tuke.sk/eu/partnerske-‐institucie/
 S  výberom  vhodnej  univerzity  ti  poradí  tvoj  fakultný  koordinátor.  
Zoznam  fakultných  koordinátorov  na  TUKE  nájdeš  tu:  
https://erasmus.tuke.sk/eu/kontakty/.
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 Program  Erasmus+  je  pevnejšie  prepojený  s trhom  práce  než  
predchádzajúce  programy,  čím  prispieva  k dosiahnuteľnosti  
ekonomického  rastu.  

5.

 Program  Erasmus+  umožňuje  študentom  realizovať  stáž  vo  
firmách  a organizáciách  v zahraničí,  čím  ich  pripravuje  na  
plynulejšie  zapojenie  sa  do  trhu  práce.  
 Prijímaciu  inštitúciu  si  môžeš  vybrať

ERASMUS+  
STÁŽ

 zo  zoznamu  partnerských  univerzít  TUKE  
https://erasmus.tuke.sk/eu/partnerske-‐institucie/  
 alebo  zo  zoznamu  inštitúcií   spolupracujúcich  s  programom  
Erasmus+  v  oblasti  stáží,  ktorý  nájdeš  tu:
https://erasmusintern.org/
 alebo  môžeš  osloviť  inú  zahraničnú  firmu/organizáciu  podľa  tvojho  
výberu  (s  výnimkou  inštitúcií   EÚ,  orgánov  EÚ  a  agentúr  EÚ)

 S  výberom  vhodnej  prijímacej  inštitúcie  ti  poradí  tvoj  fakultný  
koordinátor.  Zoznam  fakultných  koordinátorov  na  TUKE  nájdeš  
tu:  https://erasmus.tuke.sk/eu/kontakty/.  
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5.
ERASMUS+  
STÁŽ  
(aj  pre  
absolventov)

 Program  Erasmus+  umožňuje  využiť  výhody  Erasmus+  stáže aj  
budúcim  absolventom.
 Budúci  absolventi  musia  svoju  prihlášku  podať  v rámci  riadnej  
výzvy  zverejnenej  v poslednom  ročníku  ich  štúdia  (v  marci).
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5.

 Počas  stáží  majú  študenti  (aj  absolventi)  možnosť  vyskúšať  si  
atmosféru  reálneho  pracovného  zážitku  a získať  veľa  nových  

ERASMUS+  
STÁŽ
(aj  pre  
absolventov)

praktických  skúseností,  ktoré  im  v pracovnom  rozbehu  budú  
užitočné.  
 Získajú tiež  kontakty,  spoznajú  spôsob  práce  v iných  krajinách,  
zorientujú  sa  v tom,  čomu  by  sa  v práci  naozaj  chceli  venovať  
a v neposlednom  rade  zvýšia svoje  šance  nájsť  si  skvelú  prácu.  
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5.
ERASMUS+  
STÁŽ
(aj  pre  
absolventov)

 Podľa  štatistík  je  dvakrát  vyššia  pravdepodobnosť  nájdenia  si  
práce  do  roka  po  skončení  štúdia  u študentov,  ktorí  sa  mobility  
zúčastnili,  v porovnaní  so  študentmi,  ktorí  mobilitu  počas  štúdia  
nevyskúšali.  
Merateľné  prínosy  Erasmus+  stáže  
80  %  E rasmus+  absolventov sa zamestná počas prvých
3  mesiacov od   ukončenia  štúdia

72  %  študentov,   ktorí  sa zúčastnili  Erasmus+  stáže  tvrdí,  že  
skúsenosť  s  E rasmus+  im  pomohla   nájsť  si  svoju  prvú  prácu

Takmer  polovici  Erasmus+  stážistov  bola  ponúknutá   práca  vo  
firme, kde  stáž  realizovali
Zdroj:  Európska  komisia,  2019
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6.
ERASMUS+  
v  čase  
koronavírusu

 Pandémia  COVID-‐19,  prirodzene,  zasiahla  aj  Erasmus+  mobilitu.  
Účastníci  programu  v  letnom  semestri  2019/2020  po  prvýkrát  
v dôsledku  pandémie  zažili  zmiešanú  mobilitu,  t.j.  mix  fyzickej  
a virtuálnej  mobility.  Časť  mobility  absolvovali  prezenčnou  formou  
na  zahraničných  univerzitách  (v prípade  stáže  prezenčne  vo  
firmách  v zahraničí)  a časť  realizovali  online.
 Európska  komisia  zareagovala  promptne  a umožnila  študentom,  
ktorí  počas  prepuknutia  pandémie  realizovali  Erasmus+  mobilitu  
v zahraničí,  zachovať  si  grant  v plnej  výške  i v prípade,  že  sa  
z mobility  predčasne  vrátili  domov,  pod  podmienkou,  že  mobilitu  
úspešne  dokončili  online.  
 Študentom,  ktorí  boli  repatriovaní  na  SR  a museli  absolvovať  
pobyt  v štátnom  karanténnom  zariadení,  boli  náklady s tým  
súvisiace  refundované.      
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7.
Máš  záujem  o  
Erasmus+  
mobilitu?

 Ak  ťa  program  Erasmus+  zaujal  a  chceš  sa  na  mobilitu  prihlásiť,  
prečítaj  si  pozorne  náš  Erasmus+  tutoriál (nájdeš  ho  tu:  
https://erasmus.tuke.sk/eu/zakladne-‐info/ a  postupuj  podľa  
neho.
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