
 

ŠTUDUJ V EURÓPE! 

ČO JE ERASMUS 
MUNDUS? 
 

Cieľom programu Erasmus Mundus je posilniť kvalitu vysokoškolského vzdelávania 
prostredníctvom štipendií a akademickej spolupráce medzi krajinami Európskej únie a 
ostatnými krajinami sveta. 

 

ČO ERASMUS 
MUNDUS PONÚKA 
ŠTUDENTOM?  

 

 

Erasmus Mundus ponúka: 

 

* Štipendiá pre študentov a výskumníkov výnimočnej kvality na absolvovanie spoločného  
magisterského alebo doktorandského programu na dvoch alebo viacerých európskych 
univerzitách 

* Takmer 130 magisterských a doktorandských programov v ponuke 

* Štipendiá na podporu výmeny študentov medzi európskymi a mimoeurópskymi 
univerzitami na všetkých úrovniach – obdobie štúdia môže trvať od 3 mesiacov až do 3 rokov 
(v závislosti od typu aktivity) 

* Erasmus Mundus je otvorený pre študentov celého sveta  

AKO SA MÔŽU 
SLOVENSKÍ 
ŠTUDENTI ZAPOJIŤ 
DO ERASMUS 
MUNDUS?  
 

 
 

Slovenskí študenti sa môžu prihlásiť na spoločné študijné programy Erasmus Mundus a žiadať o 
štipendiá buď prihlásením sa priamo u koordinátora programu (Akcia 1) alebo prostredníctvom 
mobility, ak je ich domáca univerzita partnerom v jednom zo schválených konzorcií v rámci 
Akcie 2. 

AKO SA MÔŽEM 
UCHÁDZAŤ?  

AKCIA 1 

ERASMUS MUNDUS 
MAGISTERSKÉ 
ŠTUDIJNÉ 
PROGRAMY A 
SPOLOČNÉ 
DOKTORANDSKÉ 
PROGRAMY  

Najskôr navštívte webovú stránku Erasmus Mundus:  
 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/funding/scholarships_students_academics_en.php 

Kliknite na linku:  
                                                                                                   
Erasmus Mundus Masters Courses (EMMCs)  alebo 
 
Erasmus Mundus Joint Doctorates (EMJDs) 

Uvidíte všetky dostupné programy alebo si pomocou vyhľadávania nájdete program v 
špecifickej oblasti.  

Ak ste si už vybrali konkrétny študijný program, otvorte si jeho webovú stránku. Nájdete na 
nej všetky potrebné informácie o školnom, poplatkoch, prijímacích procedúrach atď. 

Nezabudnite, že prihlášku musíte poslať priamo koordinátorovi programu, ktorý ste si 
vybrali. 

AKO SA MÔŽEM 
UCHÁDZAŤ?  

AKCIA 2 

ERASMUS MUNDUS 
MOBILITNÉ 
ŠTIPENDIÁ 

Študenti slovenských univerzít, ktoré sú členmi konzorcií schválených v rámci Akcie 2, môžu 
žiadať o štipendium priamo v rámci konzorcia. Konzorciá však môžu prijímať tiež prihlášky od 
študentov z univerzít, ktoré nie sú partnermi. 

 

Pre bližšie informácie o štipendiách navštívte: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selected_projects_en.php  

 

a kliknite na linku pre Akciu 2. Je tam zoznam krajín zúčastnených na každom projekte. 

AKÁ JE VÝŠKA 
ŠTIPENDIA?  
 

Výška štipendia sa pohybuje v závislosti od úrovne štúdia, jeho trvania (od 3 mesiacov do 3 
rokov) a vašej národnosti. Webová stránka vami zvoleného kurzu vám poskytne presné 
informácie o výške štipendia pre európskych študentov. 

 



OKREM ERASMUS MUNDUS: EURÓPSKE GRANTY NA VÝSKUM 

ČLENSTVO V PROGRAME  

MARIE CURIE  

A 

GRANTY EURÓPSKEJ 
RADY PRE VÝSKUM (ERC) 

Účasť v programme Marie Curie je určená pre vedeckých pracovníkov celého sveta vo 
všetkých vedeckých a technologických odvetviach za účelom podpory excelentnosti v európskom 
výskume. 

ERC Granty pre začiatočníkov umožňujú najlepším mladým výskumníkom z celého sveta 
pokročiť z práce pod vedením supervízora na nezávislého lídra výskumu vo veľmi ranom štádiu 
vedeckej kariéry. Finančná podpora môže byť udelená až na päť rokov a môže byť v maximálnej 
výške 2 milióny eur. 

ERC Granty pre pokročilých motivujú a podporujú inovatívne výskumné projekty vyvinuté a 
realizované vedúcimi výskumníkmi z celého sveta. Umožňujú vynikajúcim a erudovaným 
výskumným lídrom v oblasti vedy, inžinierstva a vzdelávania vykonávať výskum podľa vlastného 
výberu. Finančná podpora môže byť udelená až na päť rokov a môže byť v maximálnej výške 3,5 
milióna eur.  

VIAC INFORMÁCIÍ MARIE CURIE   http://ec.europa.eu/research/fp6/mariecurie-actions/indexhtm_en.html 

ERC                  http://erc.europa.eu 

 
 

PRAKTICKÉ OTÁZKY 

KDE BUDEM BÝVAŤ? Univerzity ti pomôžu s ubytovaním, poskytnú potrebnú podporu, pomoc s vybavovaním víz a 
pod. 

AKÉ JAZYKY MUSÍM 
OVLÁDAŤ?  

85% programov Erasmus Mundus sa vyučuje v anglickom jazyku, no nech je vyučovací jazyk 
akýkoľvek, je potrebné sa ubezpečiť, že máš dostačujúce jazykové znalosti. 

KTO RIADI PROGRAM 
ERASMUS MUNDUS? 

Európska komisia spravuje rozpočet a vymedzuje priority, ciele a kritériá programu Erasmus 
Mundus. Plnenie programu je zodpovednosťou Výkonnej agentúry – Education, Audiovisual and 
Culture Executive Agency (EACEA). 

DÔLEŽITÉ ODKAZY 

ERASMUS MUNDUS 
WEBSITE 

 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus 
 

NOVINKY, UDALOSTI A 
VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE 
O ERASMUS MUNDUS 

http://ec.europa.eu/erasmus-mundus 

 

NÁRODNÁ ŠTRUKTÚRA 
ERASMUS MUNDUS NA 
SLOVENSKU 

http://www.saaic.sk  

EMA - ERASMUS MUNDUS 
STUDENTS AND ALUMNI 
ASSOCIATION  

 

Webová stránka EMA ponúka množstvo informácií o programe z pohľadu študentov:  

http://www.em-a.eu  

 

ERASMUS WEBSITE Erasmus umožňuje ročne viac ako 180 000 európskym študentom študovať a pracovať v 
zahraničí: 

http://ec.europa.eu/education/erasmus/doc1051_en.htm 

“STUDY IN EUROPE” 
WEBSITE 

 

 

Webová stránka “Study in Europe” poskytuje aktuálne informácie o 32 krajinách Európy, ich 
univerzitách, čo všetko znamená v nich žiť a študovať:  

http://ec.europa.eu/education/study-in-europe  

POMOC – PRÍRUČKA K 
PROGRAMU 

Podrobné informácie o programe Erasmus Mundus a špecifické podmienky podávania prihlášok 
sú k dispozícii v Príručke: 

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/programme/programme_guide_en.php 


