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v systéme spravujeme?
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Čo všetko v systéme spravujeme?

• Aktuálne projekty
• Nastavenie rozpočtu
• Nastavenie a priradenie role pre fakultných referentov 
• Spustenie výzvy/prihlasovania sa na jednotlivé mobility 
• Automatické informačné emaily
• Prihlášky na mobility 
• IIA v rámci prepojenia EWP 
• DLA – digital learning agreement



Spracovanie mobilít v systéme 
mobility online



Mobilita SMP – student traineeships

• Študent si podá prihlášku cez stránku https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/
• Do prihlášky vpisuje všetky dôležité informácie (dátum mobility, názov 

prijímajúcej organizácie, motivačný list...)
• Hodnotenie  a výber daného študenta prebieha priamo v systéme Mobility online 
• Študent je o výbere na mobilitu informovaný cez systém automatickým 

emailom, ktorý sa odošle po tom, ako referent ohodnotí prihlášku
• Následne spracovanie preberáme my na RUK - kontrola dokumentov povinných 

pred mobilitou
• Po kontrole vytvárame zmluvu o poskytnutí finančnej podpory a vkladáme do 

systému, ktorý automaticky zašle email spolu so zmluvou v prílohe
• Nasleduje predĺženie mobility (môže a nemusí) a vkladanie dokumentov po 

mobilite

https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/










EWP - IIA

• Zmluvy skopírované do prostredia EWP z predošlého projektu 
• Spracovanie priamo v systéme mobility online (online a offline prostredie)
• Rozdelené do dvoch sekcií
• Problémy v rámci prepojenia mobility online a dashboard systému (chyby v 

zmluvách, nezobrazujúce sa ID, nesprávny study field...)
• Zahlcovanie systému novými zmluvami – duplicita (systém nevie rozoznať, ak sme 

už zmluvu na partnera poslali aj my)
• Zmluvy vytvárané zo strany partnera všeobecne na UK (každú zmluvu musíme 

následne upraviť a priradiť správnu fakultu - proces premeny jednej zmluvy cca 10-
15min.) 

• Nestálosť systému – časté zasekávanie v online prostredí/systém padá
• Prechod na nový simple modul





DLA – digital learning agreement

• Automatické načítanie informácií z prihlášky
• Študent: doplnenie predmetov
• Kontrola fakultou & podpis Erasmus koordinátora
• Odoslanie DLA cez EWP do IT systému partnera
• Podpis partnera alebo odmietnutie s komentárom
• Automatické informačné emaily
• Previazanie s ostatnými krokmi – príprava zmluvy o grante po 

podpise DLA
• Zmeny DLA počas mobility





Ďakujem za pozornosť.

Vzorová verzia systému: 
https://www.sop-
at.com/en/topics/solutions-for-
hei/mobility-online/demo

https://www.sop-at.com/en/topics/solutions-for-hei/mobility-online/demo

