
Rôzne prieskumy jasne hovoria o výrazných zmenách vo svete práce. Popri schopnosti komunikovať a

spolupracovať sú pre kariérny postup čoraz dôležitejšie ďalšie faktory: medzi požiadavkami na pracovné

miesto stále viac prevládajú digitálne zručnosti, rovnako sledujeme dopyt po ochote prispôsobiť sa

zmenám, po otvorenosti, medzikultúrnych kompetenciách a schopnosti učiť sa. Spomenuté "mäkké

zručnosti" sú vlastnosti, na ktoré je kladený čoraz väčší dôraz.

Štúdium a stáž v zahraničí je v každom životopise pozitívnym signálom, ktorý odlišuje takýchto

uchádzačov od konkurencie na trhu práce. Vďaka virtuálnym možnostiam pandémia COVID-19

nepredstavuje žiadnu prekážku a študenti získajú certifikát o absolvovaní mobility, aj keď sa ich pobyt v

zahraničí uskutoční virtuálne. Takáto mobilita im zároveň umožní preukázať svoju flexibilitu, schopnosť

pracovať aj za neštandardných okolností, zvládnuť nové výzvy a to všetko popri získaní nových

skúseností a zručností. Platí to aj v prípade online pracovnej stáže, vďaka ktorej študent získa základné

zručnosti pre svoj budúci pracovný život, praktické skúsenosti z plnenia pridelených úloh a z následnej

spätnej väzby zamestnávateľa, pričom všetko sa deje online. 

Virtuálne prednášky a semináre umožňujú študentom zdokonaliť sa v cudzích jazykoch, získať

medzikultúrne a medzinárodné skúsenosti z celého sveta a zoznámiť sa s odlišnou akademickou

kultúrou, študijnými programami a rôznymi metódami výučby. Popri fyzickej mobilite je "zmiešaná

mobilita" rovnako dobrou voľbou. Môže ísť o kratší pobyt v zahraničí, ktorému predchádza alebo naň

nadväzuje virtuálna fáza výčby. Aj keď rôzne vysoké školy otvárajú zatiaľ dvere zahraničným študentom

iba virtuálne, pobyt v hostiteľskej krajine môžu časom študenti absolvovať v súlade s príslušnými

zdravotnými predpismi a pravidlami pre vstup a tak kombinovať fyzickú mobilitu s digitálnym štúdiom.

Osvedčenie z pobytu v zahraničí

ERASMUS+ POKRAČUJE
AJ V ĎALŠOM SEMESTRI!

- výhody virtuálnej a
zmiešanej mobility -

Medzikultúrna skúsenosť

Lepší štart na trhu práce



Virtuálna mobilita a digitálne kurzy ponúkajú výhodu väčšej flexibility pri plánovaní štúdia,
ako aj možnosť kombinovať online štúdium v zahraničí so študentským životom na domovskej
vysokej škole. Znižujú tiež vplyv rozdielov vychádzajúci z odlišnej organizácie akademického

roka v iných krajinách. Navyše, ak sa aj kurzy na domovskej vysokej škole konajú online, prečo
rovno neštudovať online aj v zahraničí a nezískavať ďalšie medzikultúrne skúsenosti? 

Študenti, ktorí sa v nadchádzajúcich mesiacoch zúčastnia na programe Erasmus+, môžu čerpať
výhody z bezplatnej ponuky e-learningu a reputácie vybranej európskej univerzity. Vysoké školy
zapojené do programu Erasmus+ získajú bezplatné jazykové kurzy a prístup do platformy EÚ
určenej na jazykové vzdelávanie: Online jazyková podpora (OLS). Licencie na online jazykovú
podporu (OLS) sú študentom k dispozícii už na začiatku virtuálnej mobilty.

Virtuálne štúdium alebo pracovné stáže v zahraničí si vyžadujú digitálne, jazykové a

organizačné zručnosti, ktoré budú nielen užitočné pre študentov v ich neskoršom
profesionálnom živote, ale podľa viacerých prieskumov u zamestnávateľov sú čoraz cennejšie a
žiadané pri hľadaní potenciálnych zamestnancov.

Digitálne zručnosti

Výhody plánovania

Jazykové znalosti

Predĺžené termíny a viacnásobné pobyty
Počas štúdia sa študenti môžu zúčastniť viacerých zahraničných pobytov v programe
Erasmus+. Na každom stupni štúdia môžu v zahraničí stráviť celkovo 12 mesiacov, teda
môžu absolvovať napríklad pracovnú stáž aj študijný pobyt. Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť
absolventskej pracovnej stáže, sa musia na stáž prihlásiť ešte pred skončením štúdia na vysokej
škole. V dôsledku pandémie koronavírusu sa v roku 2020 môžu pracovné stáže vykonávať do

18 mesiacov po skončení štúdia, namiesto predošlých 12 mesiacov.

Ďalší Erasmus+ pobyt

Študenti, ktorí uvažujú o presunutí svojej mobility zo zimného semestra na letný, by mali
prihliadať na aktuálnu situáciu a fakt, že v roku 2021 môže dôjsť k nedostatočnej kapacite v
hostiteľských školách v zahraničí z dôvodu vyššieho záujmu zo strany študentov. Ak sa študent
rozhodne absolvovať svoj študijný pobyt alebo pracovnú stáž online, neznamená to, že už nemá
šancu zúčastniť sa programu Erasmus+ a vycestovať do zahraničia v budúcnosti. 



Slovenskí študenti nie sú v tejto situácii sami, mimoriadne okolnosti sa týkajú študentov v celej

Európe a znášajú sa ľahšie spoločne. Pravidelné výmeny, komunikácia a vzájomné porozumenie sú
pre program Erasmus+ veľmi dôležité. V jednotlivých krajinách existujú rôzne platformy, skupiny na
sociálnych sieťach či fóra katedier hostiteľských vysokých škôl, kde si študenti môžu navzájom
pomôcť a poradiť sa ohľadom svojich plánovaných pobytov v zahraničí. Na Slovensku funguje
napríklad sieť Erasmus Student Network Slovakia.

Virtuálna mobila môže byť atraktívna pre študentov, ktorí trpia akýmkoľvek zdravotným

alebo iným obmedzením. Ak v minulosti váhali, či sa do programu Erasmus+ zapojiť, teraz je
tá správna chvíľa, aby prostredníctvom virtuálnej mobility získali vynikajúce skúsenosti a
osvedčenie o absolvovaní štúdia alebo pracovnej stáže v zahraničí a zároveň sa vyhli

možným komplikáciám spojeným s fyzickou mobilitou a vycestovaním.

Virtuálne kurzy môžu byť podnetom aj pre zamestnancov vysokých škôl k ďalšiemu vzdelávaniu
a rozvoju. Výhodou je, že takéto mobility sa nemusia plánovať s veľkým časovým predstihom,
ako je tomu pri fyzickej mobilite, nenarušia priebeh akademického roka na vysokej škole a
zamestnanci si dokážu ľahšie zladiť pracovný a súkromný život. 

Niektorí účastníci programu Erasmus+ radi využijú výhody zmiešanej mobility, keďže sa doba,
ktorú fyzicky strávia v zahraničí, skráti len na určité obdobie zo semestra. Zmiešaná mobilita
teda predstavuje kombináciu fyzickej mobility na hostiteľskej inštitúcii spolu s mobilitou

virtuálnou. Aj kratšie obdobie strávené v zahraničí je pre získanie nových zručností lepšie, ako
čisto virtuálna skúsenosť. 

Spolupatričnosť

Aj pre tých, ktorí váhajú

Ďalší rozvoj vysokoškolských pracovníkov

Výhody zmiešaných mobilít


