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Vyhlásenie (doplňujúceho) výberového konania na mobilitu učiteľov a 
pracovníkov Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave v rámci programu 

ERASMUS+ 

 

Vážení členovia zamestnaneckej časti akademickej obce, 

informujem Vás o vyhlásení doplňujúceho výberového konania na mobilitu učiteľov 
a pracovníkov pre akademický rok 2018/2019 a o vyhlásení výberového konania na mobilitu 
učiteľov a pracovníkov pre akademický rok 2019/2020 v rámci programu ERASMUS+ 
vyhláseného dekankou Právnickej fakulty Trnavskej univerzity v Trnave. 

Informácie o programe sú dostupné na webovej adrese http://www.truni.sk/sk/mobilita-
pracovnikov-vs. 

Do výberového konania sa možno prihlásiť najneskôr do 15.02.2019 doručením prihlášky 
dekanke fakulty prostredníctvom dekanátu fakulty. Výberové konanie sa uskutoční 21.02.2019. 
Presný čas aj miesto konania budú prihláseným uchádzačom vopred oznámené. 

Učiteľ alebo pracovník sa do výberového konania prihlasuje prostredníctvom prihlášky, 
ktorej prílohami sú program výučby pre učiteľskú mobilitu alebo pracovný plán pre mobilitu 
pracovníkov, štruktúrovaný životopis, zoznam publikovaných prác a akceptačný list zo strany 
inštitúcie, na ktorej má byť mobilita absolvovaná. Formulár prihlášky, programu výučby 
i pracovného plánu sú dostupné na webovej adrese http://www.truni.sk/mobilita-pracovnikov-
vs. Zoznam univerzít, s ktorými má naša fakulta podpísané bilaterálne zmluvy pre realizáciu 
programu ERASMUS+, je možné nájsť na webovej adrese http://www.truni.sk/mobilita-
pracovnikov-vs. 

Do Vašej pozornosti dávam tiež skutočnosť, že pre tento a nasledujúci akademický rok sú pre 
predmetnú mobilitu pre našu fakultu vyčlenené peňažné prostriedky v celkovej výške ca. 
5 000 € a ich využitie sa riadi zásadami zverejnenými na webovej adrese 
http://www.truni.sk/mobilita-pracovnikov-vs. Predpokladom je, že pre ďalší akademický rok 
budú dostupné ďalšie finančné prostriedky. 

V prípade záujmu venujte prosím pozornosť všetkým uvedeným informáciám vrátane tých, ktoré 
sú uvedené na odkazovaných webových stránkach, potrebné informácie sú dostupné aj na 
fakultnej stránke http://iuridica.truni.sk/erasmus-pre-pedagogov-pracovnikov (napr. kritériá 
mobility pracovníkov vysokej školy - v tam priloženom súbore sú uvedené tiež: typy 
zamestnaneckých mobilít, výška grantovej podpory, trvanie mobility, výška uhrádzaných 
cestovných nákladov). 

V Trnave, dňa 08.01.2019 

S úctou           Mgr. Peter Mészáros, PhD. 

fakultný koordinátor pre ERASMUS+ 

peter.meszaros@truni.sk 


