AKADÉMIA UMENÍ V BANSKEJ BYSTRICI

Účinnosť:

od 1.septembra 2018

METODICKÉ USMERNENIE
k realizácii zahraničných mobilít zamestnancov
a študentov prostredníctvom programu ERASMUS+
na Akadémii umení v Banskej Bystrici

DODATOK č.1

Predkladá : doc. MgA. Jana Škvarková, ArtD.
prorektorka pre oblasť umenia, zahraničné vzťahy a edičnú činnosť AU
Schvaľuje : prof. PaedDr. MgA. et Mgr. Vojtech DIDI
rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici

Článok I.
Úvodné ustanovenia
1. Rektor Akadémie umení v Banskej Bystrici (ďalej len „rektor“) v súlade s § 92 zákona č.
131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení
neskorších predpisov (ďalej len „zákon o VŠ), v súlade so zákonom č. 283/2002 Z. z.
o cestovných náhradách a v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“) a v súlade
s vnútornými pravidlami AU k realizácii zahraničných mobilít zamestnancov a študentov
prostredníctvom programu ERASMUS+ na Akadémii umení v Banskej Bystrici
dopĺňa Metodické usmernenie:
2. V Článku 5 Metodického usmernenia, časti Podmienky mobility študenta dopĺňa bod 8.
v znení: „ V prípade mobility stáže je potrebné vyznačiť v Zmluve o stáži (Learning
Agreement Student Mobility for Traineeships) možnosť zamerania stáže na využitie
digitálnych zručností“. Týka sa zručností v digitálnom marketingu (správa sociálnych médií,
webová analýza; digitálny grafický, mechanický alebo architektonický dizajn; vývoj aplikácií,
softvéru, skriptov alebo webových stránok; inštalácia, údržba a správa IT systémov a sietí;
kyber ochrana; analýza údajov a vizualizácia; programovanie a výcvik robotov a aplikácií
umelej inteligencie. Generická zákaznícka podpora, plnenie objednávok, zadávanie údajov
alebo kancelárske úlohy sa tejto kategórie netýkajú.
3. V Článku 5 Metodického usmernenia, časti Povinnosti študenta po návrate z mobility sa
v bode 1 dopĺňa veta: „Pri aktivite mobilita - stáž , účastník stáže predkladá Osvedčenie
o stáži vydané prijímajúcou inštitúciou a v prípade využitia digitálnych zručností sa činnosti
dokumentujú na DVD nosiči, ktorý je súčasťou spisu študenta / stážistu“.
4. V Článku 7 Postup pri realizácii mobility učiteľov v rámci programu Erasmus+ sa
v bode 10 dopĺňa „V prípade kombinovanej mobility, súčasťou ktorej je odborné školenie
zamerané na podporu pedagogických zručností a tvorbu nových študijných programov,
odučí 4 hodiny“.

Článok II
Prechodné a záverečné ustanovenia
1. Ostatný text Metodického usmernenia týmto Dodatkom ostáva nedotknutý bez zmeny.
2. Tento Dodatok č.1 k metodickému usmerneniu nadobúda platnosť dňom jej vydania a
účinnosť dňom 01.09.2018
v Banskej Bystrici , 23.augusta 2018

prof. PaedDr. MgA et Mgr. Vojtech Didi - rektor

