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• krátkodobý intenzívny program s pridanou hodnotou oproti existujúcim 

kurzom, ponúka inovačné spôsoby výučby a učenia sa vrátane online 

spolupráce

• zmiešaný = fyzická (5-30 dní) + virtuálna účasť

• cieľová skupina: buď študenti (SMS) alebo zamestnanci VŠ (STT)

• partnerstvo tvoria min. 3 VŠ z troch krajín programu

• min. 15 mobilitných účastníkov

• v prípade BIP pre študentov min. 3 ECTS kredity

Zmiešaný intenzívny program (BIP)



➢ Podpora na organizáciu (OS) – 400 €/účastník (min. 15 - max. 20 účastníkov)

➢ Koordinátor sa môže s partnermi podeliť o OS

➢ Individuálnu podporu a cestovné náklady (ak je to relevantné) hradí účastníkom vysielajúca inštitúcia, 

pozvaným učiteľom z podnikov prijímajúca inštitúcia z prostriedkov na mobility

➢ Individuálna podpora - pre študentov denné sadzby 70 € na deň do 14. dňa, 50 € nad 15. deň, učitelia 

denné sadzby podľa prijímajúcej krajiny + dni na cestu

➢ Podpora na inklúziu – do 14. dňa 100 €, od 15. dňa 150 € pre účastníkov s nedostatkom príležitosti

➢ Cestovné náklady – pre učiteľov, účastníkov s nedostatkom príležitosti, zelené cestovanie (50 €)

Rozpočet na organizáciu BIP pre partnerstvo

Rozpočet pre účastníkov



• na email o realizácii BIPov odpovedalo 12 VŠ
• realizovaných alebo na pláne tento akademický rok 12 BIP v pozícii 

koordinátora
• 11 VŠ je partnerom v BIP alebo vysielaní účastníkov na BIP
• v BM nefunguje prepojenie účastníkov BIP na BIP – v ponuke len BIP vlastnej VŠ

• v prihláškach z výzvy 2022 plán zrealizovať 63 IP (vo výzve 2021 bol plán 94 IP, 
pokles 33 %)

State of play



• veľa zahraničných univerzít sa ešte nechce zapojiť do tohto programu

• administrácia v BM – priradenie študentov nefunguje

• príprava BIP si vyžaduje začiatok veľmi skoro aby bolo možné naň vybrať 
študentov. Vzhľadom na rozpočty neboli niektorí partneri schopní sa zapojiť, 
pretože svoj rozpočet už rozložili na klasické typy mobilít.

• výzvou je taktiež uvoľňovanie študentov počas prebiehajúceho semestra

• BIP chcú zúčastňovať študenti, ktorí už sú na mobilite

Vaše poznámky k BIP



• univerzity ešte nemajú na to pripravené procesy

• radšej organizovať BIP pre viac ako 15 účastníkov, vždy nejaký na poslednú chvíľu 
zruší účasť a tým sa ohrozí realizácia BIP

• administratívne náročné podpisovať kvôli BIP IIA, pretože počet študentov pri 
bežných uzatvorených IIA zmluvách takmer nikdy nie je tak veľký, aby umožnil účasť 
5 – 10 študentom UK.

• BM ID číslo v neprehľadnom formáte

• potreba motivácie študentov, nízky grant do severských krajín

• štúdium či stáž?

Vaše poznámky k BIP



• nedostatok informácií o zmluvnej dokumentácii

• ako zaznamenať virtuálny prvok, ktorý nie je kontinuálny

• potreba vytvoriť samostatný voliteľný predmet, ktorý si študenti zapíšu do MAIS 
u koordinátora i partnerov?

• môžeme uznať študentovi absolvovanie už existujúceho predmetu (napr. Úvod do 
štúdia klasickej archeológie) na základe aktívnej účasti na BIP?

• je potrebné aby prichádzajúci študenti urobili OLA s týmto jedným predmetom, 
resp. s viacerými predmetmi, ak pôjde o program s viacerými kurzami?

Vaše poznámky k BIP



Ďakujeme za 
pozornosť

erasmus@saaic.sk

mailto:erasmus@saaic.sk

