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- spolupráca s min. 3 nezávislými 

univerzitami s platnou chartou ECHE

- 2 vysielajúce HEIs

- viacero HEIs a/alebo organizácie z 

programových alebo partnerských krajín

-potrebná platná IIA 

BIPs



BIPs – cieľ

- fyzická + virtuálna časť

- virtuálny component -povinný -umožní účasť expertom z 

výučby a výskumu z celého sveta

-promovať nové inovatívne spôsoby učenia sa a výučby

-poskytnúť študentom viac možností ako sa zúčastniť na 

blended mobilitách

-podpora študentov s finančnými / jazykovými problémami 

→dlhodobá mobilita 



VZDELÁVANIE

PODNIKY

BIP

MIESTNE 
INŠTITÚCIE 

/ÚRADY 



PODMIENKY PRE 
ORGANIZÁTORA – kvóty

- min. 15 / max. 20 účastníkov
- SPOLU študentov za 2 HEIs
- nie študenti organizátora
- viac ako 20 – na dohode
- NEzarátava sa teaching & staff
- Nezarátavajú sa účastníci z 

partnerských krajín 



- Fyzická čast mobility – min. 5 dní
- Virtuálny component (povinný)  - ľubovoľné

obdobie
- min. 3 ECTS kreditov
- horná hranica je na dohode partnerov

- Učitelia –výučba - 8 hod. (4+4)

PODMIENKY PRE 
ORGANIZÁTORA



- 1 HEI (organizátor) môže požiadať 
o BIP iba 1 x (s rovnakým názvom, 
študijnými a výskumnými 
výstupmi) za 1 rok

- v rámci dalšej výzvy je možné
opätovne požiadať o BIP

PODMIENKY PRE 
ORGANIZÁTORA



- Organizátor  - podpora na organizáciu

- - 400 EUR / účastník

- - min 6.000 EUR (min. 15 účastníkov)

- - max 8.000 EUR (max. 20 účastníkov)

PODMIENKY PRE 
ORGANIZÁTORA



Využitie OM :

-obsahová príprava - materiály na výučbu

- podpora teaching & training aktivít (počas fyzickej aj 
virtuálnej časti)

- organizačná príprava - prenájom priestorov,  
technických prístrojov,  výlety,  exkurzie, 
prekladatelia/tlmočníci

- implementácia  & administratíva 

→účastníci neplatia poplatok za účasť na programe 

PODMIENKY PRE 
ORGANIZÁTORA



-študenti – I,II.III. stupňa štúdia

-teaching & staff :

-z HEIs

-z podnikov –programové krajiny

PODMIENKY PRE 
ORGANIZÁTORA - účastníci



-2 HEIs vysielajú študentov z Erasmus+ 

KA131 zdrojov pre študentov (príp. vlastné 

zdroje):

- 70€ / deň (5-14 dní)

- 50€ / deň (15-30 dní)

- 2 dni na cestovanie (pred a po fyzickej 

časti mobility)

FINANCOVANIE – 1 & 2 HEI 



- študenti s nedostatkom príležitostí –

top-up: 100€ (5-14 dní)

150€ (15-30 dní)

+ podpora na cestovné náklady podľa 
vzdialenosti (nie len pre zelené cestovanie) -
rozhodnutie na vysielajúcej HEI (?)

-granty sa nemôžu prekrývať 

FINANCOVANIE 



-podpora zeleného cestovania - top-up: 50€ 
/jednorazový príspevok + až max. 4 dni na cestovanie  

-2 (4) dni cesty  - sú započítané do individuálnej 
podpory

-dátum cesty tam alebo späť sa nemôže prelínať s 
dňom trvania mobility →dvojité financovanie

- čestné prehlásenie 

-inklúzia a podpora – na základe reálnych nákladov 

FINANCOVANIE 



Prideľovanie grantov: 

-nie na základe kvalitatívneho hodnotenia

-zdroje závisia od počtu účastníkov

-počtu zažiadaných BIP

-pridelených zdrojov KA131 pre krajinu 

-predchádzajúca aktivita v BIP projektoch

FINANCOVANIE 



CENTRAL 
EUROPE 
CONNECT 
(CEC) 



CEC

-spolupráca od marca 2018 – podpísané 
MoU

-vytvorenie JOINT CERTICATE 
PROGRAM IN CEE & INTERNATIONAL 
BUSINESS 

-2 partnerské university:
SGH Warsaw School of Economics
WU Vienna University of Economics and 
Business 

SGH

WUEUBA



SGH

WUEUBA

SGH organizátor – prijal 20 študentov z EUBA + WU  

EUBA vyslala 13 študentov z KA131 WU vyslala 7 študentov z KA131

EUBA vyslala 13 študentov z CEEPUSEUBA prijala študentov 
vďaka CEEPUS



CENTRAL 
EUROPE 
CONNECT (CEC) 
SGH Course: Marketing resources and 
consumer behaviour in Central Europe (4 
ECTS)

EUBA Course: Structural Dynamics in Central
European Economies (4 ECTS)

WU Course: Strategies and Management in 
Central Europe (4 ECTS)



Organizovanie 
CEC aj online 
formou



MARKETING 
STRATEGY 
WITH THE 
MARKSTRAT 
SIMULATION



CEU 
Cardenal 
Herrera 

University, 
Valencia, ESP
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2022 -1.BIP2 EUBA staff

mobility

EUBA partner →

organizátor
6 študentov 

EUBA
93 

študentov
9 HEIs

20-ročná 

prax 

Staff & 

teaching



INTERNATIONAL CAROUSEL 
WEEK
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ICW
-BIP →pre študentov univerzít siete PEPA (Pan
European Partnership Alliance)

-študenti v medzinárodných tímoch pracujú na 
riešení zadania z praxe zameraných na 
manažment, podnikanie, logistiku a dopravu



ICW - predmety

FI & NL - Supply Chain Management
FR - Green Mobility Accessory
LT - Logistics

SK - Development of Electromobility in the EU
→Slovenská asociácia pre elektromobilitu
→ spoločnosť Bolt



ICW - organizátor

-virtuálna časť : 4. – 8. 3.  2022 na každej

univerzite

-fyzická časť : 28. 3 - 1. 4.2022

-prijali sme 18 študentov (3 štud. z Jade, 

Nemecko a 15 štud. z Windesheim UAS, 

Holandsko)



ICW - organizátor

- podpíše IIA  (problémy cez EWP →

papierová verzia)

-podpisuje LA (OLA pri študentoch) + staff

→ incoming študenti

→outgoing študenti (vytvorený manuál pre 

OLA)



ICW – organizátor + 
Covid-19

- dodržanie podmienky prijatia 15 študentov

- organizovanie fyzickej časti →objednávky,  voľnočasový 

program

- preplácanie nákladov 

- propagácia projektu (často sa meniace informácie)

- nahodenie BIP a študentov do BM  (?) 



FROM IDEA 
TO 
CONCEPT



AKO 
ZAČAŤ S 
BIP? 



Tipy ako podporiť BIP na 
Vašej univerzite
- uzatvárať nové partnerská medzi 2 a 

viacerými univerzitami

- identifikovať fakulty, ktorých študenti 
nemajú dostatočné možnosti na 
dlhodobé mobility → cielene dizajnovať
BIP spoluprácu

- reflektovať na aktuálne otázky (napr. 
enviro témy, priemysel 4.0) → letné školy

- Vytvorenie BIP pre staff



Ďakujem. 


