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Vec: Dodatočné výberové konanie na študentskú mobilitu ERASMUS+ /ŠTÚDIUM na 

LETNÝ SEMESTER akademického roka 2019/2020 
 

Oznamujeme Vám, že na základe 2. výzvy inštitucionálnej koordinátorky na UPJŠ a v súlade s 

dvojstrannými medziinštitucionálnymi dohodami v rámci medzinárodného mobilitného programu ERASMUS+ 

na obdobie rokov 2014 - 2021, tunajšia fakulta vypisuje dodatočné výberové konanie na mobilitu - ŠTÚDIUM 

na LETNÝ SEMESTER akademického roka 2019/2020 nasledovne: 

 

DO KRAJÍN PROGRAMU (krajiny EÚ): 

 

POĽSKO: 

- RZESZÓW:   Rzeszowská univerzita /Uniwersytet Rzeszowski/  

Fakulta práva a verejnej správy /Wydzial Prawa i Administracji/ 

Počet študentov:   5  

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta - 1. a 2. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: poľský, anglický (anglický – úroveň B1) 

 

- WROCLAW:   Wroclawská univerzita /Uniwersytet Wroclawski/  

Fakulta práva, verejnej správy a ekonomiky /Wydzial Prawa, Administracji i 

Ekonomii/ 

Počet študentov:   5 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta - 1., 2. a 3. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: poľský, anglický (anglický – úroveň B2) 

 

- KRAKÓW:   Jagiellonska univerzita v Krakówe /Uniwersytet Jagielloński w Krakowie/  

Fakulta práva a verejnej správy /Wydzial Prawa i Administracji/ 

Počet študentov:   2  

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta - 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: poľský, anglický (úroveň B1/B2) 

 

- LUBLIN:  Katolícka univerzita Jána Pavla II v Lubline /Katolicki Uniwersytet Lubelski 

Jana Pawla II/ 

Fakulta práva, cirkevného práva a verejnej správy /Wydzial Prawa, Prawa 

Kanonicznego i Administracji/ 

Počet študentov:   3 

Ponuka pre : Študenti práva 

1. ročník BŠP (Bc.) 

1. ročník MŠP (Mgr.) 

1. ročník DŠP (PhD.) 

 

(ponuka nie je určená študentom v 

nadštandardnej dĺžke štúdia Bc., Mgr., 

PhD.) 
 

 

 

 

 



Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: poľský, anglický (úroveň B1) 

 

- OLSZTYN:  Univerzita Warminsko-Mazurski v Olsztyne /Uniwersytet Warminsko-

Mazurski w Olsztynie/ 

Fakulta práva a verejnej správy /Wydzial Prawa i Administracji/ 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: poľský, anglický (úroveň B1) 

 

- LÓDZ:   Lódzska univerzita /Uniwersytet Lódzki/  

Fakulta práva a verejnej správy /Wydzial Prawa i Administracji/ 

Počet študentov:   3  

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: poľský, anglický (úroveň B1) 

 

- SZCZECIN:   Szczecinská univerzita /Uniwersytet Szczecin/  

Fakulta práva a verejnej správy /Wydzial Prawa i Administracji/ 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta - 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: anglický, poľský (úroveň B1) 

 

- WARSAW:   Univerzita Lazarski vo Varšave /Lazarski University in Warsaw/  

Fakulta práva a verejnej správy /Wydzial Prawa i Administracji/ 

Počet študentov:   2  

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta - 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: poľský, anglický (úroveň B2) 

 

- GDANSK:   Univerzita Gdansk /University of Gdansk/  

Fakulta práva a verejnej správy /Wydzial Prawa i Administracji/ 

Počet študentov:   2  

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta - 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: poľský, anglický (úroveň B2) 

 

- KATOWICE:   Sliezska univerzita v Katoviciach /University of Silesia in Katowice/  

Fakulta práva a verejnej správy /Wydzial Prawa i Administracji/ 

Počet študentov:   2  

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta - 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: poľský, anglický (úroveň B1) 

 

RUMUNSKO: 
- CONSTANTA:  Univerzita „Ovidius“ Constanta /Universitatea „Ovidius“ Constanta/  

Fakulta práva a verejnej správy /Facultatea de Drept Şi Ştiinţe administrative/ 

Počet študentov:   3 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: rumunský, anglický/francúzsky (úroveň B1) 

 

FRANCÚZSKO: 

- NICE:    Univerzita v Nice Sophia Antipolis /Université de Nice Sophia Antipolis/ 

   Inštitút práva a rozvoja /Institut du Droit de la Paix et du développement/ 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1. a 2. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: francúzsky (úroveň B1) 



- DIJON:   Univerzita Bourgogne v Dijone /Université de Bourgogne Dijon/ 

Právnická fakulta 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1. ,2. a 3.  stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: francúzsky (úroveň B2) 

 

TALIANSKO: 
- FOGGIA:   Univerzita vo Foggii /Universitá degli Studi di Foggia/ 

   Právnická fakulta /Facoltà di Giurisprudenza/   

Počet študentov:   1 

Dĺžka študijného pobytu: 4 mesiace/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: taliansky, anglický (úroveň B1) 

 

- RÍM:    Európska univerzita v Ríme /Universitá Europea di Roma/ 

  Právnická fakulta /Facoltà di Giurisprudenza/  

Počet študentov:   3 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1. a 2. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: taliansky (úroveň B1 - intermediate) 

 

- PADOVA:   Univerzita Padova /Universitá degli studi di Padova/ 

  Právnická fakulta /Facoltà di Giurisprudenza/  

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: taliansky (úroveň A2); anglický (úroveň B1) – vyžaduje sa 

jazykový certifikát 

 

- REGGIO CALABRIA:   Stredozemská univerzita v Reggii Calabrii /Universitá Degli Studi 

Mediterranea di Reggio Calabria/ 

  Právo /Giurisprudenza/  

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: taliansky (úroveň B1), anglický (úroveň B2) 

 

MAĎARSKO: 

- MISKOLC:   Univerzita Miskolc /Miskolci Egyetem/ 

   Právnická fakulta /Állam- és Jogtudományi Kar/   

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1. a 2. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: maďarský, anglický (maďarský – úroveň C1, anglický – 

úroveň B1) 

 

- DEBRECEN: Univerzita Debrecín, Centre of Arts, Humanities and Sciences /Debreceni 

Egyetem/ 

   Právnická fakulta /Állam- és Jogtudományi Kar/   

Počet študentov:   3 

Dĺžka študijného pobytu: 4 mesiace/študenta – 1. a 2. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: anglický, maďarský (úroveň B2) 

 

- BUDAPEST:  Univerzita Gáspara Károliho reformovanej cirkvi v Budapesti /Károli Gáspár 

Református Egyetem Budapest/ 

   Právnická fakulta /Állam- és Jogtudományi Kar/   

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1. a 2. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: anglický, maďarský (úroveň B2) 



 

ŠPANIELSKO: 
- VALLADOLID:  Univerzita Valladolid /Universidad de Valladolid/ 

Právnická fakulta  

Počet študentov:   3 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: španielsky (úroveň B1) 

 

- SANTIAGO  

  DE COMPOSTELA:  Univerzita Santiago de Compostela /Universidad de Santiago de Compostela/ 

Právnická fakulta  

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 6 mesiacov/študenta – 1. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: španielsky, galícijsky (španielsky - úroveň B1, požadovaný 

certifikát DELE, resp. iný o znalosti španielskeho jazyka) 

 

- CORUŇA:   Univerzita Coruňa /Universidade da Coruňa/ 

Právnická fakulta  

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: španielsky a/alebo galícijsky (španielsky - úroveň B1) 

 

- MÁLAGA:   Univerzita Málaga /Universidad de Málaga/ 

Právnická fakulta  

Počet študentov:   1 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: španielsky, galícijsky (španielsky - úroveň B1) 

 

RAKÚSKO: 
- SALZBURG:   Univerzita Salzburg /Universität Salzburg/ 

Právnická fakulta /Rechtswissenschaftliche Fakultät/ 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 6 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: nemecký, anglický (úroveň B2) 

 

- GRAZ:  Univerzita Karla Františka v Štajerskom Hradci /Karl-Franzens-Universität 

Graz/ 

Právnická fakulta /Rechtswissenschaftliche Fakultät/ 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: nemecký (úroveň B2), pre limitovaný počet kurzov v jazyku 

anglickom - anglický (úroveň B2) 

 

ČESKO: 
- OLOMOUC:   Univerzita Palackého v Olomouci  

Právnická fakulta  

Počet študentov:   3 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: anglický, český (úroveň B2) 

 

- BRNO:   Masarykova univerzita v Brne 

Právnická fakulta  

Počet študentov:   3 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. s 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 



Jazyk výučby: anglický, slovenský (anglický - úroveň B2 – upper-

intermediate) 

 

- PLZEŇ:   Západočeská univerzita v Plzni 

Fakulta právnická 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: anglický, český (úroveň B2) 

 

SRN: 
- BAYREUTH:   Univerzita Bayreuth /Universität Bayreuth/ 

Fakulta práva, obchodu a ekonomiky /Rechts- und 

Wirtschaftswissenschaftliche Fakultät/ 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1. a 3. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: anglický/nemecký (úroveň B2) 

 

LOTYŠSKO: 
- DAUGAVPILS:  Univerzita Daugavpils /Daugavpils Universitate/ 

Fakulta sociálnych vied; študijný odbor: Právo /Faculty of Social Sciences – 

study programme: Law/ 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: lotyšský, anglický (anglický - úroveň B1) 

 

- RIGA:   Univerzita Riga /Riga Stradina Universitate/ 

Právnická fakulta /Faculty of Law/ 

Počet študentov:   1 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: lotyšský, anglický (anglický - úroveň B1/B2) 

 

ESTÓNSKO: 
-TARTU:   Univerzita Tartu /University of Tartu/ 

Fakulta sociálnych vied – Právo (School of Law) 

Počet študentov:   1 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: anglický (úroveň B2); estónsky 

 

LITVA: 
-VILNIUS:   Univerzita Vilnius /Vilniaus universitetas/ 

   Právnická fakulta 

Počet študentov:   2 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia  

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: anglický (úroveň B2)  

 

CHORVÁTSKO: 

- RIJEKA:   Univerzita Rijeka /University of Rijeka/ 

   Právnická fakulta /Faculty of Law/ 

Počet študentov:   1  

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1. a 2. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: anglický, chorvátsky (anglický - úroveň B2) 

 

- OSIJEK:  Univerzita Josipa Strossmayera v Osijeku /Josip Juraj Strossmayer University 

of Osijek/ 

   Právnická fakulta /Faculty of Law/ 



Počet študentov:   2  

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1., 2. a 3. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020 

Jazyk výučby: chorvátsky;  anglický (úroveň B2) 

 

TURECKO: 

- ISTANBUL:   Univerzita Istanbul /Istanbul University/ 

   Právnická fakulta /Faculty of Law/ 

Počet študentov:   3 

Dĺžka študijného pobytu: 5 mesiacov/študenta – 1. a 2. stupeň štúdia 

letný semester ak. r. 2019/2020  

Jazyk výučby: anglický, nemecký (úroveň B1) 

 

 

Kritéria, ktoré uchádzači musia spĺňať:  

1) vynikajúce študijné výsledky za absolvované ročníky štúdia, vrátane študijných výsledkov 

v zimnom semestri ak. roka 2018/2019). 

Údaje k dosiahnutému študijnému priemeru priamo do formuláru prihlášky na Erasmus+štúdium 

doplní príslušná zamestnankyňa Referátu vzdelávacej činnosti fakulty a to na vyžiadanie Mgr. 

Tkáčovej (nie na požiadanie študenta!); 

U interných doktorandov je potrebné k prihláške pripojiť písomný súhlas školiteľa; 

 

2) aktívna znalosť daného cudzieho jazyka, resp. jazykov /podľa požiadavky danej partnerskej 

univerzity v zahraničí – viď rozpis/. 

Znalosť požadovaného cudzieho jazyka musí byť doložená fotokópiou certifikátu (fotokópia 

dokladu nemusí byť notársky overená).  

Fotokópiu jazykového certifikátu (certifikátov) je potrebné pripojiťk vyplnenému a podpísanému 

formuláru prihlášky – nevyžadujú sa overené fotokópie). 

 

 Študenti, ktorí sa prihlásia výlučne na partnerské univerzity v Českej republike, nemusia predkladať 

certifikát o znalosti cudzieho jazyka. 

 

Študenti sa môžu prihlásiť súbežne aj na ďalšie dve, resp. tri európske univerzity s tým, že uvedú vybrané 

univerzity podľa poradia. 

 

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 osobne!). 

 

Po splnení horeuvedených kritérií a skompletizovaní predpísaného formuláru prihlášky, záujemci 

o mobilitu – štúdium 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 v trvaní max. 12 

mesiacov na každom stupni štúdia (Bc., Mgr., PhD.). 

 

Komisia, ktorá bude posudzovať prihlášky a podklady doručené do výberového konania na mobilitu - 

ŠTÚDIUM na jednotlivých partnerských európskych univerzitách 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. 

 

Kvóty zo strany UPJŠ pre fakulty neboli stanovené v rámci tejto 2. výzvy na dodatočné výberové konanie 

na mobility študentov. 

 

 

 

  



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 
 

 

 


