
Dodatok k pravidlám realizácie krátkodobých mobilít 
v rámci programu Erasmus+ v akademickom roku 2021/22 

 

Vzhľadom na počet prihlásených doktorandov na krátkodobé mobility v akademickom roku 
2021/2022 a na finančné možnosti univerzity v rámci programu Erasmus+, vedenie univerzity 
reaguje na informáciu uvedenú vo Výzve na podávanie prihlášok na Erasmus mobility pre 
študentov - 2. kolo - ŠTÚDIUM a STÁŽ na akad. rok 2021/2022, zverejnenej dňa 24.9.2021 a 
konkretizuje znenie podmienok realizácie krátkodobých mobilít a termínov podania prihlášok 
na ne nasledovne: 
 

• Vypísanie výziev na podávanie prihlášok na krátkodobé mobility, ich spracovanie 
a vyhodnotenie v rámci fakúlt je v kompetencii fakúlt.  

• Každá krátkodobá mobilita musí spĺňať neodpustiteľné kritérium dĺžky trvania. 
Krátkodobé mobility majú trvanie minimálne 5 dní a maximálne 30 dní.  

• Univerzita poskytne účastníkom krátkodobej mobility grant maximálne do výšky 
pokrývajúcej 10 dní fyzickej mobility v zahraničí. Doktorand môže z prostriedkov 
Erasmus+ realizovať jednu mobilitu s dĺžkou trvania 5-10 dní, alebo dve mobility 
s dĺžkou trvania 5 dní.  

• Účastníci krátkodobej mobility majú možnosť realizovať mobility, ktorých trvanie je 
dlhšie, ako je pridelená finančná podpora. Ide o mobility s tzv. kombinovaným grantom, 
t.j. s finančnou podporou zo zdrojov Erasmus+ kombinovanou s obdobím s nulovým 
grantom, alebo o mobility s nulovým grantom. 

 
Uvedené podmienky poskytnutia grantu z prostriedkov Erasmus+ platia od 17.5.2022 a 
aplikujú sa na každú krátkodobú mobilitu doktoranda zo začiatkom od tohto dátumu. 

 
Doktorandi, ktorí už v akademickom roku získali grant Erasmus+ na realizáciu krátkodobých 
mobilít, ktorý presiahol podporu viac ako 10 dní fyzickej mobility, nebudú mať možnosť čerpať 
v tomto akademickom roku ďalšiu podporu z prostriedkov Erasmus+. Týmto doktorandom 
UPJŠ umožňuje vycestovať na krátkodobé mobility s nulovým grantom. 
  
Prioritou programu Erasmus+ a UPJŠ je podpora dlhodobých mobilít študentov, preto 
univerzita pri stanovení limitu financovaných dní na jedného účastníka krátkodobej mobility 
vychádzala z priemernej výšky mesačného grantu na dlhodobú mobilitu pre jednotlivé skupiny 
krajín. Zámerom UPJŠ v oblasti internacionalizácie je umožniť čo najväčšiemu počtu 
študentov a doktorandov absolvovať mobility v rámci programu Erasmus+. 


