
Druhá výzva na podávanie prihlášok na Erasmus+ študentskú 
mobilitu za účelom STÁŽE 2020/2021 

Referát pre zahraničné vzťahy na Lekárskej fakulte UPJŠ v Košiciach si Vás dovoľuje 
informovať o možnosti prihlásiť sa na študentskú mobilitu za účelom stáže v rámci 
programu Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021.  
 
Stáž je možné absolvovať od 08.7.2020 do 30.5.2021. 
 
- na základe Príkazu rektora č. 11/2020 budú akceptované prihlášky do oblastí tzv. bezpečných krajín 
( Česká republika, Maďarsko, Rakúsko, Nemecko, Lichtenštajnsko, Švajčiarsko, Slovinsko, Chorvátsko, 
Bulharsko, Grécko, Cyprus, Malta, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Fínsko, Nórsko, Dánsko a Island ) 
 

Zoznam voľných miest na partnerských univerzitách TU 
 
- akceptované budú aj prihlášky do oblastí mimo zoznamu tzv. bezpečných krajín, ale realizácia 
takýchto mobilít bude podmienená opatreniami Úradu verejného zdravotníctva SR v čase plánovanej 
mobility a príkazmi rektora 
 
!!! pred podaním prihlášky si skontrolujte informácie na webovej stránke univerzity/ inštitúcie, o ktorú 
máte záujem. Je potrebné rešpektovať rozhodnutia partnerských univerzít/ inštitúcií, ktoré obmedzili 
príjem prichádzajúcich študentov z dôvodu šírenia ochorenia COVID-19 !!!  
 
Záujemcovia o absolvovanie stáže v zahraničí predložia na Referáte pre zahraničné vzťahy LF UPJŠ 
(Tr. SNP, Košice) Ing. Zuzane Zánickej nasledujúce dokumenty: 
 
Povinné dokumenty: 

 prihláška (klikni tu) 
 životopis 

 
Nepovinné dokumenty: 

 fotokópia certifikátu o znalosti cudzieho jazyka, ŠVOČ, Aktívny člen SM, mimoškolské aktivity 
spojené so štúdiom VL, ZL, F, Oš, VZ ... 
 

Výberové konania budú rozdelené do 3 fáz: 
 

 Termín odovzdania prihlášky Termín najskoršieho možného 

nástupu: 
1. etapa – pre letné stáže  30.06.2020 08.07.2020 

2. etapa – pre stáže v ZS 21.08.2020 01.09.2020 

3. etapa – pre stáže v LS 01.02.2021 15.02.2021 

Pri výbere budú posudzované: študijné výsledky študenta, znalosť cudzieho jazyka, mimoškolské 
aktivity spojené so štúdiom, informácie obsiahnuté v prihláške. 

Výsledky výberového konania budú zverejnené v AISe po každej fáze. 

Viac informácií o možnostiach realizácie študentskej mobility za účelom stáže v rámci programu 
Erasmus+ získate na Referáte pre zahraničné vzťahy, Tr. SNP 1, Košice (Ing. Zuzana Zánická, e-mail: 
zuzana.zanicka@upjs.sk, t.č. 055 234 3462) 

https://www.upjs.sk/public/media/22795/2020_2021_STAZ_Partnerske%20univerzity_%20zoznam%20volnych%20miest.xlsx
https://www.upjs.sk/public/media/22795/Prihlaska_Erasmus_staz.docx
mailto:zuzana.zanicka@upjs.sk

