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Jazyková podpora  
Ciele: 
 
•  zlepšovať kvalitu mobility, 
•  monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti. 
- testovanie povinné pre všetkých študentov  
 

Jazyky:  
Testovanie: 
  v ktorých prebieha výučba/pracovná činnosť 
 
Kurzy: 
  v ktorých prebieha výučba/pracovná činnosť 
  možnosť prideliť kurz v domácom jazyku hostiteľskej krajiny (ak má študent 
dostatočnú znalosť jazyka, v ktorom prebieha výučba) 
 



Jazyková podpora  
 
  EN, FR, DE, ES, IT, NL – on-line podpora, 
 
  Od výzvy 2016:   CZ, DK, EL, PL, PT, SE  
 
Nové jazyky: 
- testovanie – všetky úrovne, 
- jazykové kurzy – úroveň A1 (portugalčina po úroveň B2) 
 
 
•  ostatné jazyky – z rozpočtu na organizačnú podporu, 
•  pozor na dvojité financovanie! – študent nemôže dostať licenciu  
         a preplatenie kurzu zároveň 

 



OLS – webová stránka 
 

http://erasmusplusols.eu/ 
 
Po prihlásení: 
- Helpdesk,  
- informácie, 
- príručky (posledná aktualizácia 21. jún 2016),  
- prezentácie, ukážky testov/kurzov, grafický dizajn – logá, 

 
- úvodná stránka vo všetkých jazykoch, vrátane často kladených otázok  
- rozhranie a príručky budú postupne vo všetkých oficiálnych jazykoch, 
- základne informácie a dokumenty aj na www.erasmusplus.sk 

 
 



Novinky 2016 

•  webináre pre príjemcov grantov, 

•  jazykové licencie pre utečencov, 

•  od verzie 10 je možné použiť rovnakú e-mailovú adresu pre 
študentov na prideľovanie licencií, ak ide ten istý študent viackrát na 
mobilitu (objaví sa varovná informácia, či nejde o chybu  
a neprideľujete omylom študentovi dve licencie) 

 

 

 







Čerpanie a prerozdeľovanie licencií 

•  licencie na kontrakty 2016 – validované - VŠ môžu začať prideľovať 
 študentom  

 
•  čerpanie počas celého trvania kontraktu bez ohľadu na akad. roky 
 (16 al. 24 mesiacov), 
 
•  priebežné vyúčtovanie 2016 

 
 vysoká škola uvedie čerpané/nevyčerpané licencie 
 v prípade potreby škola požiada o ďalšie licencie, alebo vráti 
nepoužité licencie  
 (v roku 2016 nie je potrebný dodatok k zmluve)      



Ďakujem za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
 

www.erasmusplus.sk 
 
 


	Snímka číslo 1
	Snímka číslo 2
	Snímka číslo 3
	Snímka číslo 4
	Snímka číslo 5
	Snímka číslo 6
	Snímka číslo 7
	Snímka číslo 8
	Snímka číslo 9

