
POSTUP NA PODANIE PRIHLÁŠKY NA ERASMUS+ MOBILITU NA PdF UK 
 
1. Na stránke https://uniba.sk/prihlasky-na-mobility/ vyberte druh mobility – štúdium na semester (SMS), stáž na 
semester (SMP), BIP a i., alebo použite link priamo na prihlášku na mobilitu štúdium:  
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=S&kz_bew_a
rt=OUT&aust_prog=SMS 
 
2. Do systému sa prihlásite cez svoje univerzitné meno a heslo (rovnaké ako do AiS-u). 

 
3. Keďže prihlasovanie sa prebieha cez systém Mobility Online, musíte odsúhlasiť prenos osobných údajov (meno, 
priezvisko, dátum narodenia, miesto narodenia, adresa a i.) z AiS-u do tohto systému kliknutím na tlačidlo 
„Súhlasím“. 

 
 
4. Vyberiete našu fakultu.  

 
 
5. Vyplníte osobné údaje. 
 
6. V časti Údaje o štúdiu: 

https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS
https://www.service4mobility.com/europe/BewerbungServlet?identifier=BRATISL02&kz_bew_pers=S&kz_bew_art=OUT&aust_prog=SMS


a) nevyplníte katedru 
b) vyberiete si z ponuky „Study field“ (presnejšie informácie Vám poskytnú Vaši katedroví koordinátori) 
c) vyplníte stupeň štúdia „Study level at CU at time of mobility“ – stupeň (Bakalársky, Magisterský, Doktorandský, 
Spojené Bc. + Mgr. = logopédia), v ktorom budete, keď vycestujete na mobilitu (teda v budúcom ak. roku)  
d) v časti aktuálny rok štúdia „Current year of study“ uveďte rok, v ktorom študujete v čase podania prihlášky 
(napr. 1) 
e) uvediete, či ste aktuálne poberateľom sociálneho štipendia, držiteľom ZŤP preukazu, či ste sa už zúčastnili na 
Erasmus mobilite (ak áno, je potrebné uviesť kedy). 

 
 
7. Posledným krokom je výber zahraničnej univerzity – máte možnosť vybrať si až tri univerzity, pričom jedna je 
povinná, zvyšné dve môžu/nemusia ostať prázdne. 
• Ak zadávate viac univerzít, vyberajte ich v poradí podľa Vašej preferencie. 
• Vo výbere budú iba tie univerzity, ktoré sa vyfiltrovali na základe predošlých údajov (vzdelávacia oblasť, stupeň 
štúdia a pod.). 
• Ak systém ponúka aj výber hosťujúcej fakulty „Host faculty“, vyberiete túto možnosť. 
• Ak systém ponúka viaceré bilaterálne zmluvy „Bilateral agreement“ podpísané s touto univerzitou, vyberiete 
možnosť pre Váš študijný program (napr. učiteľské kombinačné štúdiá sú Teacher training with subject 
specialization, učiteľstvo predprimárnej a primárnej pedagogiky je Teacher training without subject 
specialization). 
• Vyplníte jazyk, v ktorom budete študovať na zahraničnej univerzite (aj na viacerých univerzitách v Česku musíte 
študovať v angličtine), jazykovú úroveň a semester, v ktorom plánujete svoju mobilitu zrealizovať (zimný semester, 
letný semester 2023/2024, prípadne celý ak. rok 2023/2024). 

 

 
 
8. Po vyplnení a skontrolovaní Vašich údajov prihlášku odošlete a príde Vám automatický e-mail, pomocou 
ktorého sa do softvéru Mobility Online prihlásite a doplníte všetky ostatné potrebné dokumenty a informácie. 


