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Vec:  DODATOČNÉ výberové konanie na mobilitu ERASMUS+ STÁŽ (aj absolventská) 

 na akademický rok 2019/2020 

 

V rámci programu Erasmus+ tunajšia fakulta vypisuje DODATOČNÉ výberové konanie pre 

študentov fakulty na mobilitu študenta - STÁŽ v zahraničí v akademickom roku 2019/2020 

(prihlásiť sa môžu aj študenti „končiacich“ ročníkov a to na absolventský typ stáže, ktorá musí byť 

vykonaná najneskôr do 1 roka po ukončení štúdia). 

 

Predmetná výzva sa týka študentských mobilít, ktoré sa budú realizovať v časovom 

období od 14.06.2019 do 30.05.2020. 

 

Počet miest:      nie sú určené zo strany UPJŠ 

Počet mesiacov:  minimálne 2 mesiace – maximálne 3 mesiace 

Termíny najskoršieho možného nástupu na stáž (podľa výberu študenta):     

  

 

1. etapa – pre letné stáže 2019 : 

 

14.06.2019 

 

2. etapa – pre stáže v zimnom semestri 

2019/2020 : 

 

14.10.2019 

 

3. etapa – pre stáže v letnom semestri 

2019/2020 : 

 

17.02.2020 

 

Miesto stáže: advokátska kancelária, medzinárodná organizácia s právnym 

oddelením, univerzita, výskumné pracovisko a pod. (podľa výberu 

študenta;  

 

Miesto pre vykonanie stáže si zabezpečuje študent – uchádzač o mobilitu sám. Vylučujú 

sa európske inštitúcie! 
 

Kritéria, ktoré uchádzači musia spĺňať:  

 

- aktívna znalosť daného cudzieho jazyka, resp. jazykov /podľa požiadavky 

zahraničnej organizácie „podniku“/.  

Titl. 

Ponuka pre : Študenti práva 

1. – 3. ročník BŠP (Bc.) 

1. – 2. ročník MŠP (Mgr.) 

1. – 3. ročník DŠP (PhD.) 

(ponuka nie je určená študentom v 

nadštandardnej dĺžke štúdia) 
 

 

 

 

 



Znalosť požadovaného cudzieho jazyka musí byť doložená fotokópiou certifikátu 

(nemusí byť notársky overená fotokópia; originál certifikátu sa nepredkladá). Certifikát, 

resp. certifikáty je potrebné zopnúť spolu s vyplneným a podpísaným formulárom 

prihlášky); 

- zhodnotenie doterajších aktivít u doktoranda (vedeckovýskumná činnosť, 

publikačná činnosť a pod.) 

- u doktorandov je potrebné k prihláške pripojiť písomný súhlas školiteľa; 

 
 

K PRIHLÁŠKE NA STÁŽ JE POTREBNÉ DOLOŽIŤ PREDBEŽNÚ E-MAILOVÚ 

AKCEPTÁCIU ŠTUDENTA FAKULTY ZAHRANIČNÝM „PODNIKOM“! 
 

 Študenti, ktorí sa prihlásia na stáž v Českej republike, nemusia predkladať certifikát o znalosti 

cudzieho jazyka s výnimkou tých organizácií a advokátskych kancelárií, kde mentor vyslovene 

vyžaduje znalosť určeného cudzieho jazyka pre jeho prax (stáž). 

 

Podpis Erasmus koordinátora fakulty p. doc. JUDr. Marcela Dolobáča, PhD. na prihlášky 

študentov, ktorí sa v stanovenom termíne prihlásia do výberového konania zabezpečí Mgr. Tkáčová (nie 

študent!). 

 

Po splnení horeuvedených kritérií a skompletizovaní predpísaného formuláru prihlášky, 

záujemci o mobilitu – stáž svoju prihlášku, vrátane príloh vhodia  do kovovej schránky určenej na 

žiadosti študentov, ktorá je umiestnená pri dverách sekretariátu dekanky a tajomníčky fakulty 

(Kováčska 26, 1. poschodie). 

 

Uzávierka prihlášok: 24. jún 2019 (pondelok) o 12:00 hod.  
 

 V rámci programu Erasmus+ môže študent absolvovať študijný pobyt a/alebo stáž na každom 

stupni štúdia (Bc., Mgr., PhD.). 

 

Komisia, ktorá bude posudzovať prihlášky a podklady doručené do dodatočného výberového 

konania na mobilitu – STÁŽ bude v nasledovnom zložení: predseda komisie doc. JUDr. Marcel 

Dolobáč, PhD., prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy a koordinátor ERASMUS+ pre odbor PRÁVO 

a členovia komisie: JUDr. Jozef Sábo, PhD., predseda Akademického senátu tunajšej fakulty a Mgr. 

Eva Tkáčová, referentka pre zahraničné vzťahy a ďalšieho vzdelávania fakulty. 

 

 Nominácie študentov na mobility (stáž, štúdium) na ak. rok 2019/2020 budú po 

vyhodnotení uverejnené v AISe. 
 

 

 

                           doc. JUDr. Marcel Dolobáč, PhD., v. r. 

 

                prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy  

                             koordinátor Erasmus+ pre odbor PRÁVO  

 

 

 

 

 

Za správnosť:  Mgr. Eva Tkáčová, v. r. 

          Košice, 29.05.2019 
 
 

 

 


