
Chceš predbehnúť budúcnosť a vyskúšať si vysokú školu ešte pred podaním prihlášky? Máš plnú hlavu predstáv a 
chceš si overiť, či sú pravdivé?  Tak čítaj ďalej! 

Vysoká už dnes!

Zisti na vlastnej koži ako to vyzerá na vysokej škole. Zaregistruj sa do projektu Mini-Erasmus organizácie Future 
Generation Europe (FGE) a pri výbere toho, kam budú smerovať tvoje kroky budeš vo výhode.  Rozmýšľal/-a si  už 

niekedy nad tým, ako prebiehajú prednášky, či semináre? 

Máš dilemu, či sa rozhodneš správne? Vďaka Mini-Erasmus nájdeš odpoveď na tieto otázky!

Svoje rozhodnutie musíš často urobiť na základe informácií z druhej ruky. Teraz máš jedinečnú možnosť presvedčiť 
sa osobne, čo sa skrýva za názvom tvojho vysnívaného odboru. Vysoká škola je tvoje rozhodnutie a tvoj mostík k 

budúcemu uplatneniu! Ty sám/sama vieš, čo je pre teba najlepšie. 

Mini-Erasmus ti dá príležitosť predbehnúť čas a vyskúšať si, čo ťa čaká.

Projekt Mini-Erasmus bol v roku 2016 ocenený Cenou národného kariérového poradenstva, ktorú udeľuje centrum Euroguidance - 
SAAIC spoločne s partnermi. Projekt zvíťazil v kategórii inovatívny prístup k poskytovaniu kariérového poradenstva pre študentov 

stredných škôl. Mini-Erasmus získal taktiež záverečnú nomináciu v ocenení Dobrovoľník roka 2016, v kategórií Dobrovoľnícky projekt 
roka 2016, ktoré organizuje centrum CARDO.

Mini-Erasmus je príležitosť zobrať rozhodnutie do vlastných rúk. Využi to! Napokon, ide o tvoju budúcnosť. Registruj sa a zaži to na 
vlastnej koži!

Čo ti ponúka Mini-Erasmus?

Presne to, čo potrebuješ! Vďaka nášmu projektu sa na pár dní staneš vysokoškolákom/vysokoškoláčkou - budeš navštevovať reálne 
prednášky a semináre vysokej školy, ktorú si vyberieš. Nechceme ti ukázať len omáčky, ktoré sa dočítaš kdekoľvek na internete. 

Chceme aby si TY sám/sama na mieste činu čelil/-a otázkam: Čo ma skutočne baví? Čím sa chcem živiť ako „dospelák“?  Chcem tu 
stráviť najbližšie roky života? 

 

Všetko počas jedného týždňa po celom Slovensku.

Mini-Erasmus sa uskutoční od nedele 19. novembra do štvrtka 23. novembra 2017. Informácie o zapojených univerzitách, 
jednotlivých fakultách a všetky ostatné detaily nájdeš na našej FB fanpage Future Generation Europe a na webstránke.



Ako sa zapojiť?

Je to veľmi jednoduché. Preštuduj si podmienky na našom webe: 

http://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus-prihlaska/. 

Ak ich spĺňaš, nič ti nebráni aby si sa prihlásil/-a! Sleduj náš web, kde spustíme 01.10.2017 registráciu do projektu. Vyplníš 
jednoduchý dotazník a vyberieš si školu, na ktorú by si sa chcel/-a pozrieť. Náš tím na základe kapacít vyberie  účastníkov, ktorí sa 

na pár dní budú môcť nazývať vysokoškolákmi. Ak sa zaradíš medzi nich, budeme ťa informovať prostredníctvom e-mailu.
Mini-Erasmus je pre účastníka spoplatnený manipulačným poplatkom 10,- EUR (12,- EUR platba na mieste projektu v nedeľu). Za 
registráciu neplatíš, poplatok sa týka len tých účastníkov, ktorých vyberieme. Mini-Erasmus nie je spoplatnený pre strednú školu, 

ktorá ťa vysiela!

Ponúkame ti viac ako len prednášky!

Myslíš si, že to už nemôže byť lepšie? 

Ale môže!!! 

Cítiš, že máš potenciál niečo dokázať, ale nevieš ako na to? 

Počas projektu bude pre teba pripravený popoludňajší a večerný program, ktorý zlepší tvoje schopnosti, ukáže doteraz neznáme 
možnosti a motivuje ťa splniť si svoj sen. Vďaka našim partnerom ti predstavíme úspešné osobnosti, porozprávame o tom, aké 

možnosti máš už počas stredoškolského, či vysokoškolského štúdia. Okrem toho sa posnažíme ukázať ti aj reálne uplatnenie tebou 
vybraného odboru, a to najmä sprostredkovaním stretnutia so zamestnávateľmi alebo úspešnými absolventmi vysokej školy. :)

 http://futuregenerationeurope.eu/mini-erasmus-prihlaska/

Som tam! Čo teraz?

Výberom do projektu sa pred tebou otvára nový zážitok, ktorý ti pomôže pri správnom výbere. Aby si sa mohol pochváliť aj doma, 
čo ťa čaká, týždeň pred začiatkom projektu ti zašleme všetky bližšie informácie (účastnícke podmienky, program a rozvrh). Bude 

ťa kontaktovať tvoj tútor, teda študent vysokej školy a tvoj nový kamoš, ktorý ťa bude sprevádzať a pomáhať ti počas celého 
týždňa. Ak naše odpovede neboli dosť vyčerpávajúce a stále máš nejakú otázku, ozvi sa nám na info@futuregenerationeurope.eu 

Veľmi radi ti odpovieme.
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