
INŠTRUKCIE K VYPĹŇANIU PRIHLÁŠKY PRE MEDZINÁRODNÚ 

KREDITOVÚ MOBILITU 2017/2018 S PARTNERSKÝMI KRAJINAMI 
 
 

 

Základné informácie 
 
1. Od začiatku prípravy a písania prihlášky čo najviac spolupracujte so 

svojimi potenciálnymi partnermi. 
2. Pre každú krajinu sa píše prihláška zvlášť! 
3. Partnerská univerzita musí mať PIC – ak nemá musí sa registrovať na 

URF portáli a následne v ECAS  
4. Premyslieť počet plánovaných mobilít - obmedzený rozpočet 

5. Deadline odovzdania prihlášky na OMV je 18.01.2017  
6. Všeobecné kritériá na pridelenie grantu (odpovedá sa na 4 otázky 

kvality, hodnotia nezávislí experti) 
a) Relevantnosť stratégie – max. 30 bodov 
b) Kvalita opatrení spolupráce – max. 30 bodov 
c) Kvalita návrhu a realizácie projektu – max. 20 bodov 
d) Dopad a šírenie informácii – max. 20 bodov 

 

a) Relevantnosť stratégie  
- vysvetlenie, prečo je Váš projekt relevantný v rámci stratégie 

internacionalizácie Vašej inštitúcie a inštitúcie Vášho partnera 
- dôvod preferencie daného regiónu 
- zdôvodnenie, prečo chcete podporiť�mobilitu – pritiahnutie talentov, 

výskum, zvýšenie kvalifikácie zamestnancov?  
- zdôvodnenie výberu mobility študentov a/alebo zamestnancov 

- poskytnutie „kvantifikovateľných informácií“ profilu vybraných partnerov 
Pri nových partneroch:  

- vysvetlenie, prečo je vytvorenie novej kooperácie v danom regióne relevantné pre 
všetky involvované inštitúcie 

- vysvetlenie komplementarity Vašej a partnerskej inštitúcie 
Odporúčané: 

- vyhýbajte sa všeobecným formuláciám  
- nesnažte sa naplánovať spoluprácu s každou možnou krajinou (z 

dôvodu limitovaných zdrojov) 
- vždy opisujte aj výhody pre Vašu partnerskú inštitúciu a popíšte spoločné benefity 
- zdôvodnenia pre jednotlivé partnerské krajiny by sa mali líšiť - ak sa aj 

nachádzajú podobnosti, každá inštitúcia by mala mať svoje špecifiká  
- v prípade nutnosti kopírovania rovnakých statí – uveďte text iba raz a upozornite 

na túto skutočnosť v ďalšej časti 
 

 

b) Kvalita opatrení spolupráce  
- predchádzajúce skúsenosti žiadateľa z podobných projektov s VŠ inštitúciami 

v partnerskej krajine 

- opis zodpovednosti, povinností a úloh partnerov, tak ako budú uvedené v IIA 



- ponuka kurzov/podpora v oblasti víz, poistenia, ubytovania/výber a 
hodnotenie uchádzačov, apd.  

- opis komunikačných kanálov – rozdelenie administratívnych úloh, monitorovanie 
a reportovanie mobilít 

- vysvetlenie, ako predchádzajúce medzinárodné skúsenosti budú využité 
pri rozvíjaní nových partnerstiev 

- poskytnutie informácie o doterajších skúsenostiach v kreditovej mobilite (s  
programovými a partnerskými krajinami) 

- napriek doterajším skúsenostiam žiadateľa je potrebné vysvetliť� 
fungovanie projektu  

- potrebné vysvetliť úlohy OBOCH PARTNEROV 
- odlíšiť druhú časť od tretej – kde sa popisuje ďalší rozvoj 

projektovej implementácie  
- zákaz kopírovania statí! 

 

c) Kvalita návrhu a realizácia projektu 
- popis troch fáz projektu – pred, počas a po ukončení mobility 

- popis spôsobu výberu účastníkov, podpora v oblasti víz, poistenia, 
ubytovania, zabezpečenie iných zariadení (knižnice, apd.) 

- spôsob uznávania štúdia (predovšetkým v partnerskej krajine) 
- spôsob podpory voči znevýhodneným skupinám, jazykové kurzy, 

kultúrna integrácia  
- ku každej aktivite časový harmonogram/rámec 
- nezabudnúť na popis úloh Vašich partnerov – predovšetkým v oblasti 

uznávania študijných výsledkov  
- nezabudnúť na uznávanie a dopad mobility zamestnancov 
- táto časť nemá byť kópiou druhej časti kritérií, ale jej rozšírením! 

 

d) Dopad a šírenie informácii  
- potenciálny vplyv na účastníkov, príjemcov a partnerské organizácie na 

miestnej, regionálnej a národnej úrovni  
- popis krokov k šíreniu výsledkov projektu na úrovni fakulty a inštitúcie v 

krajinách programu a v partnerských krajinách 

- spôsob merania a hodnotenia výsledkov projektu a šírenia výsledkov (publikácie,  
štúdie, newsletters, alumni siete, apd.) 

- nezabudnúť�na očakávaný dopad v partnerskej inštitúcii, na jej účastníkov 
na lokálnej, regionálnej a národnej úrovni  

- potrebné vysvetliť nie len aktivity žiadateľa, ale spomenúť aj aktivity partnera 
- v prípade, že sú diseminačné aktivity všade rovnaké, nekopírovať, ale odvolať sa 

na prvú spomenutú časť� 


