
Typ aktivity Dohoda o mobilite
Doplnok

dohody o mobilite

Vzdelávací program pre 

skupinové aktivity a 

zoznam účastníkov

Potvrdenie o účasti**** Europass-mobilita Správa účastníka

Pozorovanie pri práci
povinné

(Štandardy kvality)

podporný dokument,

kým nie je vystavený

Europass-mobilita

neuplatňuje sa nepovinné
podporný dokument

(Príloha III)
vyžaduje sa

Výučbové pobyty alebo pobyty

v rámci odbornej prípravy

povinné

(Štandardy kvality)

podporný dokument,

kým nie je vystavený

Europass-mobilita

neuplatňuje sa nepovinné
podporný dokument

(Príloha III)
vyžaduje sa

Kurzy a odborná príprava nepovinné*

podporný dokument,

kým nie je vystavený

Europass-mobilita

neuplatňuje sa nepovinné
podporný dokument

(Príloha III)
vyžaduje sa

Krátkodobá vzdelávacia mobilita 

žiakov

povinné

(Štandardy kvality)

podporný dokument,

kým nie je vystavený

Europass-mobilita

neuplatňuje sa nepovinné
podporný dokument

(Príloha III)
vyžaduje sa

Dlhodobá vzdelávacia mobilita žiakov
povinné

(Štandardy kvality)

podporný dokument,

kým nie je vystavený

Europass-mobilita

neuplatňuje sa nepovinné
podporný dokument

(Príloha III)
vyžaduje sa

Prijímanie učiteľov a pedagógov

v profesijnom rozvoji na stáž

povinné

(Štandardy kvality)**

podporný dokument,

kým nie je vystavený

Europass-mobilita

neuplatňuje sa nepovinné
podporný dokument

(Príloha III)
vyžaduje sa

Prizvaní experti neuplatňuje sa
podporný dokument

(Príloha III)***
neuplatňuje sa nepovinné neuplatňuje sa neuplatňuje sa

Skupinová mobilita žiakov neuplatňuje sa neuplatňuje sa
podporný dokument 

(Príloha III)
nepovinné neuplatňuje sa

vyžaduje sa

od vedúcej

sprevádzajúcej osoby

Prípravné návštevy neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa

podporný dokument

 (Príloha III)

spolu s programom

neuplatňuje sa neuplatňuje sa

Sprevádzajúce osoby neuplatňuje sa neuplatňuje sa neuplatňuje sa odporúčané neuplatňuje sa neuplatňuje sa

                             
* Keďže väčšinu kurzov poskytujú komerčné subjekty, vysielajúca organizácia s nimi nemusí podpísať 

dohodu o mobilite.

UPOZORNENIE:

Aj keď je dokument povinný, neznamená to, že vzor Európskej komisie je tiež povinný.

Na prípravu dokumentov môžete použiť vlastné vzory.

** Dohodu o mobilite pri aktivite 'Prijímanie učiteľov a pedagógov v profesijnom rozvoji na stáž' môže 

pripraviť vysielajúca vysoká škola.

*** Zoznam vzdelávacích výstupov sa v Prílohe III vyžaduje aj pri prizvaných expertoch. Keďže experti 

neprichádzajú do prijímajúcej organizácie, aby sa vzdelávali, ale aby vyučovali/školili iných, tento dokument 

bude mať formu 'Programu mobility pre prizvaných expertov'.

**** Európska komisia neposkytuje vzor potvrdenia o účasti/vyhlásenia, keďže by  pri tomto jednoduchom 

type podporného dokumentu nepriniesol pridanú hodnotu. Tento dokument je vyžadovaným podporným 

dokumentom iba pri prípravných návštevách (spolu s programom). Pri ostatných typoch aktivít sa príjemca 

môže rozhodnúť použiť jednoduché certifikáty o účasti, aj keď nie sú povinným podporným dokumentom 

alebo sa nevyžadujú v Štandardoch kvality programu Erasmus.


