


 

 

Každý denný študent ŽU na : 

 Bc. stupni 

 Mgr. stupni 

 Doktorand 

 

Novinkou je , že študent môže 

na pobyt vycestovať aj v Bc.  

aj v Mgr. stupni 

 



Mobilita jednotlivcov 
 

ŠTUDENTI + ABSOLVENTI 

-  štúdium 3-12 mesiacov 

-  stáž (traineeship) 2-12 mesiacov 

 

 Počas štúdia - možnosť zúčastniť sa Erasmus+ 

počas  každého stupňa vzdelávania po dobu 12 

mesiacov (Bc., Mgr., PhD.)  
     

 

 



Pri výpočte dĺžky mobility Erasmus+ sa BERÚ do 

úvahy predchádzajúce Erasmus mobility z LLP! 

 

Pr.: Študent magisterského stupňa sa v 1. 

ročníku zúčastnil v rámci LLP 8 mesačného 

študijného pobytu. Na akú dlhú mobilitu môže 

vycestovať v rámci programu Erasmus+  v 

magisterskom stupni? 

4 mesiace 



Pr.: študent bakalárskeho stupňa bol v rámci LLP 

v 1. ročníku na 3-mes.stáži, v 2. ročníku na  

7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý študijný 

pobyt môže realizovať v rámci programu 

Erasmus+ v 3. ročníku?  
 

 

Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, lebo 

jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. Môže sa 

akurát zúčastniť Erasmus+ stáže v dĺžke 2 mesiace  



  ostáva pravidlo, že študent môže ísť na stáž 

už od prvého roku VŠ štúdia, na štúdium až v 

druhom roku svojho  štúdia, 
 

  študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s 

trvalým pobytom mimo SR, sa nemôže 

zúčastniť mobility do krajiny, kde má trvalý 

pobyt.  
    



  Po štúdiu - stáže sa bude môcť zúčastniť aj absolvent 

VŠ: 

 

- výber študenta/budúceho absolventa v poslednom 

roku  štúdia,  

- stáž musí absolvovať do 1 roku po absolvovaní VŠ, 

- dĺžka stáže je závislá od dĺžky mobilít v poslednom  

  stupni vzdelávania, 

- možné vysielať absolventov, ktorí končia v roku 2014. 



 

Zmena oproti LLP  

- študent/absolvent sa môže zúčastniť stáže na 

ambasádach, 

- ak prebieha stáž na VŠ, táto vysoká škola musí mať 

ECHE. 

 

Vysoká škola musí byť držiteľkou ECHE 

 

ECHE - Erasmus Charter for Higher Education 

 = Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie 

 

 pre všetky aktivity (štúdium, stáž, školenia, výučba) 

 
 



 Poľsko  

 Česká republika 

 Španielsko 

 Taliansko 

 Turecko 

 Portugalsko 

 Nemecko 

 Grécko 

 Fínsko 

 Maďarsko 

 Estónsko 

 Rakúsko 

 Nórsko 

 Holandsko 

 Litva 

 Chorvátsko 



 

• Aké predmety tam budem študovať?  

• Na zahraničnej univerzite si nájdeš min. 3 predmety 

ekvivalentné tým, ktoré by si mal absolvovať na ŽU 

 

• Predmety, za ktoré nenájdeš náhradu  absolvuješ 

individuálne na ŽU po návrate z Erasmu 

• Priniesť musíš zo zahraničia min. 15 kreditov 

 



 Dostaneš GRANT*  »  finančné prostriedky, ktoré ti 

poskytne ŽU na pokrytie štúdia  

 výška grantu závisí od krajiny, ktorú si vyberieš 

   Ku grantu je potrebné mať aj vlastné finančné prostriedky, 

pretože grant od školy ti nepokryje všetky náklady. 

 Možnosť študentskej pôžičky z banky 

 Možnosť požiadať o ďalšie štipendium cez rôzne nadácie ako 

Tatra Banka, SPP, Orange a iné....  



Financovanie študijných 

pobytov – výška grantu na 1 

mesiac na akademický rok 

2014/2015 



Skupina 1 
(študijné pobyty) 

Rakúsko, Dánsko, 

Fínsko, Francúzsko, 

Írsko, Taliansko, 

Lichtenštajnsko, 

Nórsko, Švédsko, 

Švajčiarsko, Spojené 

kráľovstvo 

450 € 

Skupina 2 
(študijné pobyty) 

 

Belgicko, Chorvátsko, 

ČR, Cyprus, Nemecko, 

Grécko, Island, 

Luxembursko, 

Holandsko, 

Portugalsko, Slovinsko, 

Španielsko, Turecko 

400 € 

Skupina 3 
(študijné pobyty) 

 

Bulharsko, Estónsko, 

Maďarsko, Lotyšsko, 

Litva, Malta, Poľsko, 

Rumunsko 

350 € 



Financovanie stáže – výška grantu na 1 
mesiac na akademický rok 2014/2015  

sa vypočíta  

podľa  tabuľky pre študijné pobyty   

+ 100 € / mesiac 

 
Pr. na študijný pobyt do Španielska študent podľa 
tabuľky dostane 400 € , čiže na stáž do Španielska 

dostane 500€ 



 

 Študent má právo získať úplné uznanie štúdia za 
úspešne ukončené aktivity v súlade s LA. 

 

 Prijímajúca inštitúcia vydá študentovi najneskôr 
do 5 týždňov po záverečnom hodnotení 
Transcript of Records. Vysielajúca inštitúcia po 
obdržaní Transcript of Records vydá študentovi 
Potvrdenie o absolvovaní študijného 
pobytu/stáže. Uznané kurzy budú zaznamenané 
v Dodatku k diplomu. 



 V prípade stáže vydá podnik študentovi 

Traineeship certificate (potvrdenie o 

absolvovaní stáže a hodnotenie stáže), v 

ktorom sú zhrnuté vykonané úlohy a ich 

hodnotenie. Stáž bude zaznamenaná v 

Dodatku k diplomu.  (7 ECTS) 

 

 Študent absolvuje on-line jazykové hodnotenie 

(AJ, NJ, FR, TJ, ŠJ) – monitorovanie progresu 

 



 

 

Po skončení študijného pobytu a 

stáže študent vyplní  

záverečnú správu - dotazník za 

účelom spätnej väzby.  

 



 

 PRIHLÁŠKU Prinesieš na Oddelenie pre 

zahraničné vzťahy spolu s: 

 

 CV + MOTIVAČNÝ LIST v SJ  

 (+ Motivačný L. v jazyku, v ktorom budete 

študovať) 

do 10. marca 2014 do 12.00 hod 
 

 



 Prihlášku na študijný pobyt a stáž nájdeš 

na: 
http://fhv.uniza.sk/fhv/index.php?option

=com_content&view=article&id=95&Ite

mid=112  

 Zoznam zahraničných univerzít : 
http://fhv.uniza.sk/fhv/_dokumenty/eras

mus/erasmus_partnerske_univerzity_2014

15.pdf  

http://fhv.uniza.sk/fhv/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=112
http://fhv.uniza.sk/fhv/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=112
http://fhv.uniza.sk/fhv/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=112
http://fhv.uniza.sk/fhv/index.php?option=com_content&view=article&id=95&Itemid=112
http://fhv.uniza.sk/fhv/_dokumenty/erasmus/erasmus_partnerske_univerzity_201415.pdf
http://fhv.uniza.sk/fhv/_dokumenty/erasmus/erasmus_partnerske_univerzity_201415.pdf
http://fhv.uniza.sk/fhv/_dokumenty/erasmus/erasmus_partnerske_univerzity_201415.pdf
http://fhv.uniza.sk/fhv/_dokumenty/erasmus/erasmus_partnerske_univerzity_201415.pdf


• Jednoznačne ÁNO, pretože zážitky ani skúsenosti 

sa vygoogliť nedajú,  

 

• Spoznáš ľudí z krajín,  o ktorých sa ti ani nesnívalo, naučíš sa 

samostatnosti,  zlepšíš sa v cudzom jazyku, spoznáš novú 

kultúru, novú krajinu, precestuješ kus sveta, priučíš sa novým 

veciam, získaš veľa nových poznatkov a mnoho iného... 

• Erasmus + prináša mnoho ďalších výhod, ktoré zistíš, keď si to 

vyskúšaš  sám   


