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Kritériá prijímania zahraničných pedagógov / zamestnancov na mobilitu
na Fakultu masmediálnej komunikácie UCM v Trnave v rámci programu
Erasmus+
a kritériá výberu domácich pedagógov / zamestnancov na zahraničné
univerzity

Kritériá výberu prichádzajúcich učiteľov / zamestnancov v rámci programu Erasmus+:
Všeobecné kritériá:
 pedagóg / zamestnanec musí byť vybraný prostredníctvom riadneho výberového
konania (alebo obdobnej procedúry, ktorú zabezpečuje vysielacia univerzita),
 o zámere absolvovať mobilitu na FMK informuje koordinátor zahraničnej univerzity
alebo pedagóg, s ktorou má UCM podpísanú platnú bilaterálnu zmluvu,
 jazykové kompetencie – anglický jazyk, úroveň B2 a vyššia (okrem pedagógov
a zamestnancov z Českej republiky).
Špecifické kritériá:
 v zmysle pravidiel Erasmu+ je pedagóg povinný odučiť 8 hodín prednášok, resp. viesť
semináre v rovnakom rozsahu,
 pedagogickú mobilitu je možné absolvovať počas výučbovej časti semestra (október
– december, február – máj) príslušného akademického roka,
 obsahová náplň prednášok a seminárov sa dotýka problematiky študijných
programov masmediálna komunikácia, marketingová komunikácia, vzťahy s médiami,
aplikované mediálne štúdiá alebo digitálne hry,
 dodržanie smerného čísla (počet účastníkov) ukotveného v bilaterálnej zmluve,
 práca s informačnými a komunikačnými technológiami vo výučbe,
 aplikovanie nových výučbových metód a techník, orientácia výučby na študenta.
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Incoming Erasmus+ teachers / staff – criteria:

General criteria:
 the teacher or staff must be selected through a tender (or a similar procedure
provided by the partner university),
 the interest to attend the FMK informs coordinator of university or teacher with which
is a valid bilateral agreement,
 language competence - English, level B2 or higher (except for teachers and staff from
the Czech Republic).

Specific criteria:
 according to the Erasmus+ rules the teacher / lecturer deliveres eight hours of lectures
or seminars,
 mobility can be taken during the teaching part of the semester (October – December,
February – May) of the academic year,
 the content of lectures and seminars will focused on issues of study programs: mass
media communication, marketing communication, media relations, applied media
studies and digital games,
 number of participants per year is fixed in bilateral agreement,
 using ICT in education.
 applying new teaching methods and techniques, orientation of teaching to students.
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Kritériá výberu pedagógov / zamestnancov FMK na študijné pobyty prostredníctvom
programu Erasmus+:
Všeobecné kritériá:
 úspešné absolvovanie výberového konania,
 pedagóg musí byť ustanovený na fakulte na 100 % pracovný pomer,
 pedagogická mobilita je určená primárne na výučbu na partnerskej univerzite,
 uprednostnia sa pedagógovia, ktorí sa mobility doposiaľ nezúčastnili.

Špecifické kritériá:
 jazykové znalosti (anglický jazyk úroveň B2 a vyššia), osobná angažovanosť,
umelecká a tvorivá činnosť, záujem participovať na medzinárodných projektoch,
doterajšia vedecko-výskumná alebo umelecká tvorivá činnosť a výstupy v týchto
oblastiach,
 doteraz absolvované zahraničné mobility prostredníctvom programu Erasmus+ a ich
výsledky,
 ostatné náležitosti učiteľskej a zamestnaneckej mobility sa riadia smernicou
o mobilitách pedagógov a zamestnancov UCM v Trnave.
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Outcoming Erasmus+ teachers / staff – criteria:

General criteria:
 successful completion of the tender,
 the lecturer must be a full time employee of the sending institution,
 the lecturer´s mobility is designed solely to teach at a partner institution,
 mobility will primarily be granted to the teacher who has not participated in Erasmus+.

Specific criteria:
 language skills (English language level B2 or higher), personal engagement, artistic
and creative activities, previous participation in mobility, interest in participating in
international projects, scientific research or artistic creative activities and outputs in
these areas,
 realized foreign mobility through the Erasmus+ and their results,
 other matters of lecturer and staff mobility are specified in internal guidelines of the
university.

V Trnave dňa 2. 2. 2017
Vypracoval: doc. PhDr. Ján Višňovský, PhD., fakultný koordinátor
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