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V snahe o udržiavanie a prehlbovanie vzájomného porozumenia a spolupráce
Univerzity Komenského v Bratislave s partnerskými zahraničnými univerzitami
v zmysle platných bilaterálnych dohôd

vyhlasuje Oddelenie medzinárodných vzťahov Rektorátu Univerzity Komenského v Bratislave

V Ý Z V U

na predkladanie prihlášok pracovníkov UK na krátkodobé pracovné pobyty na zahraničných partnerských univerzitách v rámci bilaterálnych akademických výmen v kalendárnom roku 2017.
								
Podmienky pre žiadateľov:

	štatút zamestnanca fakulty UK (minimálne polovičný úväzok)
	aktívny kontakt s pracoviskom partnerskej univerzity

konkrétna predstava pracovného programu pobytu (okrem konferencií a výskumných pobytov v rámci doktorandského štúdia)


Pri príprave podkladových materiálov pre výber je potrebné dodržať nasledovné pokyny:

1.  
Prihláška:

	tlačivo (https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kratkodobe-pobyty-pracovnikov/vyslania/" https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/kratkodobe-pobyty-pracovnikov/vyslania/)
	vyplnená elektronicky a kvalitne vytlačená
	úplná a opatrená všetkými náležitými podpismi

vypracovaná v troch exemplároch odovzdaných na fakulte (1x pre fakultu, 2x pre OMV)


1. 1. 
Jazyk, ktorý kandidát zvolí na vyplnenie prihlášky, musí:

► byť totožný s predtlačou na prihláške,
► zvolený podľa nasledovného kľúča:
- slovenský jazyk    	- univerzity v Čechách
- francúzsky jazyk   	- univerzity vo Francúzsku,
- nemecký jazyk       	- univerzity v Nemecku a v Rakúsku,
- anglický jazyk       	- všetky ostatné univerzity
Prihlášky, ktoré budú vyplnené napr. po maďarsky – keď sú určené maďarskému adresátovi – musia byť odovzdané aj v slovenskej verzii (pre internú potrebu OMV RUK).

Nedostatočne a nekvalitne vyplnená prihláška nebude akceptovaná.

1. 2.   
Prihlášky sa týkajú len pedagogických a vedeckých pracovníkov fakúlt, študenti sú vyberaní samostatnými konkurzmi (OMV RUK) počas roka, resp. sa môžu o pobyty uchádzať prostredníctvom SAIA.

2. 
Zoznam družobných univerzít, na ktoré je možné sa uchádzať o pobyt, nájdete na webovej stránke OMV RUK. Zoznam je priebežne aktualizovaný počas celého roka. Venujte však pozornosť nasledovným skutočnostiam:

Univerzity s malou pravdepodobnosťou realizácie pobytu:
- Univerzity Bordeaux 1/2/3, Univerzita Paris Sud XI, Univerzita v Sibiu, Universidad Complutense de Madrid, Universitá degli Studi di Udine, University of Bari;  
- Univerzita Strasbourg, Atény, Katowice: rokuje sa o predĺžení zmluvy; 

Univerzity bez finančnej podpory:
- americké univerzity, japonské univerzity, taiwanské univerzity, kanadské univerzity, TSU Gruzínsko, MGU Rusko, NTSU Ukrajina, HUFS Južná Kórea, Tel Aviv University Izrael,  Bogazici University Turecko: UK refunduje fakultám iba cestovné náklady, ostatné náklady (ubytovanie, stravné) je zo zákona povinná hradiť vysielajúca fakulta;
- z amerických univerzít je možnosť uchádzať sa o pobyt na univerzitách:, Montclair University, Slippery Rock University, Covenant College, University of New Orleans; New York University: len tí uchádzači, ktorí už majú pozývací list od zahr. partnera;

 Univerzity, s ktorými spolupráca v rámci družby skončila: 
- mobilita výlučne cez Erasmus+ : Univerzita Bremen, Gent, Ľubľana, Groningen, Graz, Záhreb;   
- Innsbruck: špeciálna ponuka hosťujúcej profesúry - dodatočná výzva;
- Univerzita Viedeň: ponúka 1-mesačný grant výlučne pre PhD študentov + postdoktorandov;

 Špeciálna prihláška:
- Univerzita v Regensburgu má špeciálnu prihlášku na modrom tlačive, ku ktorej je potrebné osobitné písomné vyjadrenie vedúceho katedry. 


2. 1.
Počty vysielaných  a prijímaných  pracovníkov na  pobyty sú (za celú UK) približne nasledovné:
- americké univerzity: max. 2 osoby
- japonské univerzity: max 2 osoby
- Univerzita v Padove: 2 osoby
- ostatné univerzity: spravidla 5 osôb

2. 2.
Dĺžka pobytu:
- americké a japonské univerzity: 10-14 dní
- univerzita v Regensburgu, v Budapešti, v Prahe, v Brne: maximálne 5 pracovných dní
- ostatné univerzity: 6 dní (5 nocí)

3.
TERMÍN odovzdania prihlášok je:


27. október 2016




U P O Z O R N E N I E !

Úspešnosť žiadostí závisí od:

1) výberu medzi fakultami v rámci UK („burza“) a poradia určeného fakultou a Koordinačnou radou;  

2) od akceptácie zahraničnou univerzitou, t. j. zahraničným oddelením rektorátu partnerskej univerzity (kam sa odosielajú všetky žiadosti, ktoré prejdú výberom UK);

3) od dostatku finančných prostriedkov u oboch zmluvných partnerov.














