
 
 

ZÁSADY A PRAVIDLÁ VÝBEROVÉHO KONANIA 
na zahraničné zamestnanecké mobility v rámci programu Erasmus+ 
na Fakulte architektúry a dizajnu Slovenskej technickej univerzity v 

Bratislave 
 
 Pri výbere zamestnancov na mobility programu Erasmus+  budú zohľadnené nasledovné kritériá:  
 

1. relevantnosť mobility vzhľadom na pracovnú činnosť zamestnanca a odbor jeho činnosti (max. 30 
bodov)  
 
2. motivácia zamestnanca pre absolvovanie vybranej mobility (max. 30 bodov)  

 
3. úroveň znalosti jazyka, v ktorom bude prebiehať výučba/výskum/školenie na hosťujúcej 
univerzite, (max. 20 bodov)  

 

4. účasť na domácich a zahraničných projektoch, konferenciách, atď. (max. 20 bodov) 
 
 Celkový počet bodov, ktoré je možné vo výberovom konaní na zamestnanecké mobility program 
Erasmus+ dosiahnuť je 100. Od úspešných kandidátov sa očakáva aktívna reprezentácia FAD STU 
počas zahraničného pobytu i po ňom (zdieľanie svojej zahraničnej skúsenosti na sociálnych sieťach 
FAD STU a prostredníctvom propagačných materiálov. 
Výberové konanie pre zamestnancov na mobility programu Erasmus+ je vyhlasované raz ročne na 
začiatku akademického roka. Vyhlásenie výberového konania je realizované formou oznamu na 
webových stránkach STU a oznamu v akademickom informačnom systéme. Súčasťou oznamu o 
vyhlásení výberového konania sú aj výberové kritériá a informácie o grantoch poskytovaných na 
financovanie mobilít v rámci programu Erasmus+ Prihlášky na mobility sa podávajú elektronicky 
(prostredníctvom emailu). Súčasťou prihlášky sú podporné dokumenty, podľa stanovených 
výberových kritérií. Deadline na podanie prihlášok je stanovený na 30. deň (vrátane) od dátumu 
vyhlásenia výberového konania. Po uzavretí prihlášok sa vytvorí zoznam kandidátov, ktorí následne 
absolvujú osobný pohovor pred komisiou zloženou z prodekana pre zahraničné vzťahy a koordinátora 
príslušnej fakulty. Na základe osobného pohovoru komisia posúdi splnenie výberových kritérií a 
vhodnosť uchádzača na danú mobilitu. O výsledku osobného pohovoru bude uchádzač informovaný 
do 2 týždňov prostredníctvom emailu.  
Výberové konanie prebieha transparentne, demokraticky a nestranne. Pri výbere uchádzačov na 
mobility je uplatňovaná podmienka rovnakých príležitostí, podpora zdravotne a sociálne 
znevýhodnených osôb s vylúčením diskriminácie na základe náboženstva, rasy, sexuálnej orientácie a 
z dôvodu zdravotného alebo sociálneho znevýhodnenia. 
 
 
 
v Bratislave, 15. 10. 2021 
         

prof. Ing. arch. Pavel Gregor, PhD. 

dekan FAD STU 


