POSTUP PODANIA PRI HLÁŠKY NA ERASMUS+ MOBILITU
ŠTÚDIUM V AKADEMICKOM ROKU 2020/2021

1. Na adrese www.moja.uniba.sk kliknete na „Podanie prihlášky na mobilitu Erasmus+“

2. Keďže prihlasovanie prebieha cez softvér Mobility Online, musíte odsúhlasiť prenos
osobných údajov (meno, priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa)
z AiSu2 do tohto softvéru kliknutím na tlačidlo „Súhlasím“

3. Budete presmerovaní na prihlásenie cez Vaše univerzitné meno a heslo (rovnaké ako do
AiS2)

4. Dostanete sa k prihláške, ktorú musíte celú vyplniť
5. V prvej časti sú údaje o samotnej prihláške – prihlasujete sa na mobilitu štúdium
v akademickom roku 2020/2021.
6. V druhej časti vyplníte Vaše osobné údaje, dajte si pozor a uveďte univerzitný email,
ktorý Vám z AiSu bude automaticky vyplnený (všetky informácie Vám budeme
zasielať iba na univerzitný email)
7. V tretej časti vyplňujete údaje o Vašom štúdiu – vyplňte fakultu na ktorej študujete:
a. ak študujete na viacerých fakultách, uveďte tú, cez ktorú sa hlásite na
program Erasmus+, resp. po vyplnení jednej prihlášky môžete podať druhú ak
bude cez inú fakultu
b. ak ste z Filozofickej fakulty alebo z Pedagogickej fakulty – v časti Katedra
vyberiete tú, cez ktorú sa chystáte na Erasmus+, keďže každá katedra má
vlastné Erasmus zmluvy
c. ak ste z Fakulty matematiky, fyziky a informatiky v časti Katedra vyberiete
sekciu, podľa Vášho študijného odboru
i. Kognitívna veda (joint degree programme)
ii. Informatika (ICTs)
iii. Matematika
iv. Fyzika
d. ak ste z Fakulty sociálnych a ekonomických vied v časti Katedra vyberiete
sekciu, podľa Vášho študijného odboru
i. Ekonómia
ii. Psychológia
iii. Politológia / Európske štúdiá
iv. Sociálna Antropológia
e. ak ste z Jesseniovej lekárskej fakulty v Martine alebo z Lekárskej fakulty
v Bratislave v časti Katedra vyberiete sekciu, podľa Vášho študijného odboru
i. Všeobecné lekárstvo

ii. Zubné lekárstvo
iii. Ošetrovateľstvo (JLF UK)
iv. Pôrodná asistencia (JLF UK)
v. Verejné zdravotníctvo (JLF UK)
f. ak ste z Prírodovedeckej fakulty v časti Katedra vyberiete sekciu, podľa
Vášho študijného odboru
i. Geografia
ii. Biológia
iii. Environmentalistika
iv. Chémia
v. Biochémia
g. ostatné fakulty: Právnická fakulta, Farmaceutická fakulta, Fakulta telesnej
výchovy a športu, Rímskokatolícka cyrilometodská bohoslovecká fakulta,
Evanjelická bohoslovecká fakulta a Fakulta managementu nie sú delené na
katedry alebo sekcie, tým pádom Vám políčko Katedra ani neponúkne
8. Nezabudnite uviesť v časti pod výberom fakulty/katedry stupeň štúdia (Bc. Mgr.
PhD.) taký, v ktorom vycestujete na mobilitu – v akom budete v akademickom
roku 2020/2021:
a. Bakalársky stupeň
b. Magisterský stupeň
c. Spojené Bc. + Mgr. (napríklad medicína, farmácia, logopédia a iné
študijné programy, ktoré nemajú bakalársky stupeň)
d. Doktorandský stupeň
9. V časti aktuálny ročník štúdia uveďte rok, v ktorom študujete momentálne, t. j.
v akademickom roku 2019/2020, napríklad 1, 2, 3, 4....
10. Potom uvediete, či ste aktuálne poberateľom sociálneho štipendia, držiteľom ZŤP
preukazu, či ste sa už zúčastnili Erasmus mobility, ak áno, je potrebné uviesť kedy.
11. Posledným krokom je výber zahraničnej univerzity – máte priestor na výber až
troch univerzít, pričom jedna je povinná zvyšné dve môžu/nemusia ostať
prázdne.
a. Ak zadávate viac univerzít, vyberajte ich v poradí podľa Vašej preferencie
b. Na výber budú iba tie, ktoré sa vyfiltrovali na základe predošlých údajov
(výber fakulty, katedry/sekcie, stupeň štúdia)
12. Po vyplnení a skontrolovaní Vašich údajov prihlášku odošlete a príde Vám
automatický e-mail, pomocou ktorého sa do softvéru Mobility Online
prihlásite a doplníte všetky ostatné potrebné dokumenty.
13. Možnosť na prihlásenie na mobilitu štúdium bude do 29. 02. 2020
14. V prípade nejasností sa obráťte na:
a. kontaktnú osobu za celú UK: Tamara Jelenáková tamara.jelenakova@uniba.sk
b. kontaktnú osobu na fakulte:
fakulta
LF
PRAF
FIF

kontaktná osoba
Mgr. Jakub Šikula
Ing. Michaela Krescanková, PhD.
Mgr. Lea Daňková

email
jakub.sikula@fmed.uniba.sk
erasmus@flaw.uniba.sk
lea.dankova@uniba.sk

PRIF
PDF
FAF
FTVŠ
JLF
FMFI
RKCMBF
EBF
FM
FSEV

RNDr. Vojtěch Przybyla, PhD.
PhDr. Tamara Sojková
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.
Mgr. Marcela Rychtáriková
Janka Sýkorová
Mgr. Patrik Kmetek
Mgr. Romana Farská
Mgr. Jana Mokošová
Mgr. Erika Černeková
Mgr. Zuzana Miškóciová

vojtech.przybyla@uniba.sk
sojkova@fedu.uniba.sk
erasmus@fpharm.uniba.sk
erasmus@fsport.uniba.sk
janka.sykorova@uniba.sk
kmetek@fmph.uniba.sk
romana.farska@frcth.uniba.sk
mokosova@fevth.uniba.sk
erika.cernekova@fm.uniba.sk
zuzana.miskociova@fses.uniba.sk

