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O programe

Erasmus+ je program Európskej únie (2014-2021), ktorý
podporuje a poskytuje granty pre široké spektrum akcií a aktivít v
oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a športu.

V oblasti vysokoškolského štúdia dáva program príležitosť
študentom stráviť obdobie v zahraničí a zlepšiť tak svoje poznatky,
zručnosti a zamestnateľnosť.

Každoročne využije ERASMUS+ okolo 4 miliónov študentov a
Európska únia ich podporuje sumou vyše 14 miliárd EUR.



Typy mobilít

 Štúdium na zahraničnej univerzite (SMS) - možnosť vycestovať
od 2.roku štúdia, v rámci 1 stupňa, celkovo na 12 mesiacov, pri
študijnom programe s 1 cyklom (kde Bc. a Mgr. stupeň nie je
rozdelený, napr. všeobecné lekárstvo) až na 24 mesiacov.
Minimálna dĺžka jednej mobility sú 3 mesiace

 Praktická stáž v zahraničí (SMP) - možnosť vycestovať už od
1.roku VŠ štúdia ):

• Stáž v čase štúdia - 2 až 12 mesiacov

• Absolventská stáž (do 1 roka od ukončenia štúdia) – 2 až 12
mesiacov

https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/mobilita-studenti-studium/
https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/mobilita-studentov-staz/


Na koho sa obrátiť (stáž/štúdium)

Fakultní/katedroví/ ústavní koordinátori

doc. Ing. Silvia Ručinská, PhD. - prorektorka pre zahraničné vzťahy a mobilitu

Mgr. Mária Vasiľová, PhD. - inštitucionálna koordinátorka Erasmus+

Referát pre zahraničné vzťahy (IRO) - celouniverzitná úroveň

Bc. Ing. Daniela Filipová - 055 234 1166 – daniela.filipova@upjs.sk
- odchádzajúci študenti na Erasmus+ štúdium

PhDr. Zuzana Szattlerová - 055 234 1129 – zuzana.szattlerova@upjs.sk
- odchádzajúci študenti v rámci programu Erasmus+ stáže
- prichádzajúci študenti v rámci programu Erasmus+ 

Spoločná adresa IRO: zahrodd@upjs.sk

FB: @upjserasmus

https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/koordinatori-stud-mobilit/
https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/
mailto:zahrodd@upjs.sk
https://www.facebook.com/upjserasmus/
https://www.facebook.com/upjserasmus/


https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-

plus/Europa-mobility-KA103/

https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/Europa-mobility-KA103/


https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/vonkajsie-vztahy/erasmusplus/

Ako sa prihlásiť?

https://www.upjs.sk/prirodovedecka-fakulta/vonkajsie-vztahy/erasmusplus/


Ako sa prihlásiť?

https://forms.gle/7Awd7ez7JgywHJq67

https://forms.gle/7Awd7ez7JgywHJq67


Prečo sa prihlásiť?

Mgr. Anna Péliová

University of Girona, Geografia a geoinformatika – štúdium a absolventská stáž

Mgr. Michaela Linková

University of Malaga, Informatika – štúdium

Bc. Mária Ryniková

GHC Genetics, Praha, Biológia - stáž



ŠTÚDIUM



Základné pravidlá

 Erasmus+ mobility za účelom štúdia sa môžu zúčastniť študenti
(interní aj externí študenti Bc., Mgr. a PhD. stupňa), ktorí sú buď
štátni občania vysielajúcej krajiny programu alebo sú zapísaní na celé
štúdium na danej vysielajúcej vysokoškolskej inštitúcii (UPJŠ),

Erasmus+ študent je, v prípade štúdia, študentom minimálne
2.ročníka Bc. štúdia, v prípade stáže môžu vycestovať už aj študenti 1.
ročníka Bc. štúdia,

 ak študent ide na mobilitu počas 1.roč. Mgr. alebo 1.roč. PhD.
stupňa, na mobilitu môže nastúpiť až po zápise na UPJŠ, keďže po
zoštátnicovaní už študent prestáva byť študentom a opäť sa ním
stáva až dňom zápisu,

 ak je mobilita plánovaná v štátnicovom ročníku, študent si musí na
svojej fakulte zistiť, či je možné vycestovať z hľadiska jeho
štátnicových povinností,



Základné pravidlá

študent môže vycestovať len na univerzitu, s ktorou má UPJŠ
uzavretú bilaterálnu zmluvu pre konkrétny študijný odbor. UPJŠ
má uzavreté bilaterálne zmluvy s približne 200 zahraničnými
univerzitami, všetky zmluvy nájdete tu ➨ zoznam bilaterálnych
zmlúv,

z mobility musí študent za 1 semester doniesť minimálne 20
kreditov (doktorandov sa táto povinnosť netýka),

informácie o možnostiach vycestovania na jednotlivé
univerzity poskytujú študentom fakultní koordinátori.

https://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/vseobecne-info/


- mobilita nesmie prebiehať v čase, keď má študent na UPJŠ 
prerušené štúdium (t.j. keď nie je študentom UPJŠ)

- mobilita nesmie prebiehať v čase, keď má študent už 
ukončené štúdium na UPJŠ (t.j. keď nie je študentom UPJŠ). 

- študenti, ktorí sa zúčastňujú mobility počas štátnicového 
ročníka, musia mobilitu ukončiť pred štátnicami

Základné pravidlá



• predmety si študent musí navoliť tak, aby na zahraničnej univerzite 
získal minimálne 20 ECTS kreditov za semester (doktorandi nemusia 
doniesť kredity)

• UZNANIE VÝSLEDKOV ŠTÚDIA

• podľa pravidiel programu E+ (súčasť ECHE) je vysielajúca inštitúcia 
povinná uznať výsledky štúdia (aj stáže) v prípade, že ich študent v 
zahraničí úspešne absolvoval

• študent musí byť vopred informovaný o uznaní predmetov, ktoré si 
zvolil pred mobilitou (súčasť LA), predmety mu musia byť uznané –
TABUĽKA ´B´ v LA 

• Mobilita by mala byť uvedená aj v dodatku k diplomu

Základné pravidlá 
Uznanie výsledkov štúdia



Granty
Skupina 1: 520 EUR/mes.: Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko,
Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, Nórsko, Rakúsko, Belgicko,
Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, Holandsko,
Malta, Portugalsko,

Skupina 2: 470 EUR/mes.: Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika,
Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovinsko, Poľsko, Rumunsko,
Macedónsko, Turecko, Srbsko

finančný príspevok na pokrytie cestovných nákladov, pobytových nákladov a diét
počas obdobia štúdia v zahraničí, grant sa nevyúčtováva,

študenti, ktorí sú v čase trvania mobility zároveň poberateľmi sociálneho štipendia,
majú, okrem základného grantu, nárok aj na dodatočný finančný príspevok +200
EUR/mes., tento nárok je potrebné doložiť dokladom o pridelení sociálneho
štipendia,

 zdravotne znevýhodnení študenti, ktorí majú špeciálne potreby, s nimi súvisiace
zvýšené finančné nároky a sú držiteľmi preukazu ZŤP. majú nárok, okrem
základného grantu, aj na grant na špeciálne potreby, o tejto skutočnosti študent
informuje svojho koordinátora a rovnako aj IRO ešte v čase výberového procesu.



Online jazyková podpora (OLS)

Online jazykový test - povinný
každý študent je povinný absolvovať online jazykové testovanie pred začiatkom
mobility a na konci mobility, výnimkou sú rodení hovoriaci,

licenciu na vstupný test zašle IRO na e-mail študenta po podpise finančnej zmluvy.
Test vyhodnotí jazykovú úroveň študenta, avšak jeho výsledok nijako neovplyvní
možnosť vycestovať,

licenciu na výstupný test pošle študentovi systém automaticky na konci mobility,

Online jazykový kurz - nepovinný
 študent, ktorý absolvoval online jazykový test, má možnosť (teda nie povinnosť)
absolvovať aj online jazykový kurz, ktorý je zadarmo a je možné ho absolvovať až z
dvoch jazykov – z jazyka štúdia a z jazyka krajiny, kde sa mobilita uskutočňuje.

Cieľom je zlepšovať kvalitu mobility a monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti.



Ako sa uchádzať o mobilitu

 na fakultách prebehne výberové konanie (február) - každé
pracovisko má svoje vlastné pravidlá,

 s fakultným koordinátorom študenti skonzultujú výber partnerskej
univerzity, trvanie mobility a predmety. Pri výbere univerzity je
potrebné brať o.i. do úvahy aj jazykové požiadavky, trvanie
semestra na prijímajúcej univerzite, požiadavky prijímajúcej
univerzity na prichádzajúcich študentov, študijný odbor, atď.

 s vyplnenými formulármi študenti kontaktujú Referát pre
zahraničné vzťahy Rektorátu UPJŠ (IRO R-UPJŠ).

Bližšie informácie budú poskytnuté na 
inštruktážnom seminári, ktorý sa uskutoční po 

uzavretí výberových konaní (marec/apríl)



ERASMUS+ STÁŽ



ERASMUS+ STÁŽ
 Strávenie určitého obdobia v podniku                                       
alebo organizácii v inom členskom štáte EÚ 
 Cieľ: - získať špecifické zručnosti požadované na trhu                            

práce,
- získavať pracovné skúsenosti, 
- lepšie spoznať hospodársku a sociálnu kultúru 

príslušnej krajiny
 Stáž - počas štúdia, od 1. roku, na všetkých stupňoch

- po ukončení štúdia – absolventská - do 1 roka
- stáž v oblasti digitálnych zručností – pre všetky    

študijné odbory, počas alebo po ukončení štúdia



ERASMUS+ STÁŽ

 Hostiteľská inštitúcia :

Každá organizácia, ktorá je zapojená do hospodárskej činnosti
vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez ohľadu na jej
veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom
vykonáva svoju činnosť, vrátane sociálnej sféry hospodárstva.
Pod podnikom sa rozumie aj vysokoškolská inštitúcia, ktorá
ale musí byť držiteľkou charty ECHE.



ERASMUS+ STÁŽ

Neoprávnené hosťujúce inštitúcie pre stáž: 

a) inštitúcie EÚ a iné orgány EÚ vrátane špecializovaných 
agentúr

b) organizácie, ktoré riadia programy EÚ, napr. národné agentúry 
(s cieľom zabrániť možnému konfliktu záujmov a/alebo 
dvojitému financovaniu).

c) POZOR! Švajčiarsko nie je súčasťou programu Erasmus+

https://europa.eu/european-union/about-eu/institutions-bodies_en


ERASMUS+ STÁŽ - pravidlá

Oprávnení účastníci:

 Erasmus+ mobility za účelom stáže sa môžu zúčastniť študenti 
(interní aj externí Bc., Mgr. a PhD. stupňa), ktorí sú buď 
štátnymi občanmi vysielajúcej krajiny programu alebo sú 
zapísaní na celé štúdium na danej vysielajúcej vysokoškolskej 
inštitúcii (UPJŠ)



ERASMUS+ STÁŽ - pravidlá
 pre všetky stupne VŠ vzdelávania:

 bakalársky

 magisterský

 doktorandský

 aj pre čerstvých absolventov: 

- do 1 roka od ukončenia štúdia, 

- výber študenta/budúceho absolventa v poslednom roku  štúdia,

- stáž musí absolvovať do 1 roka po absolvovaní VŠ, 

- dĺžka stáže je závislá od dĺžky absolvovaných mobilít v 
poslednom stupni vzdelávania



DĹŽKA ERASMUS+ STÁŽE
 Trvanie stáže:

 Minimálna dĺžka: 2 mesiace (6O dní)

 Maximálna dĺžka: 

- každý študent – max. 12 mesiacov na každom stupni                                                   
vzdelávania

- študenti s jedným cyklom(napr. medicíny) - maximálne   
24 mesiacov počas celého štúdia

- zrátava sa predchádzajúca účasť na mobilitách

(štúdium aj stáž v rámci jedného stupňa štúdia)



OBDOBIE REALIZÁCIE STÁŽE:

 Akademický rok 2021/2022:

- Výberové konanie bude zverejnené vo februári 2021

- možnosť realizácie 1. 6. 2021 – 31. 5. 2022



GRANT – Erasmus+ stáž

 Finančný príspevok pre študenta

 Nemusí pokryť všetky náklady na mobilitu

 Rovnaké fixné granty pre všetkých študentov podľa cieľových 
krajín 



Uznanie stáže ako predmetu

-Predmet Zahraničná Erasmus stáž ( výberový predmet /C/, 3 
kredity) bude zapísaný študentom, ktorí v Learning Agreemente
v časti B budú mať vyznačenú mobilitu ako dobrovoľnú (č.2). Ak 
študentom viete uznať Erasmus mobilitu – stáž v rámci 
predmetov v študijnom programe, študent si vyplní tabuľku č.1

-prosíme o dôkladnú kontrolu dokumentu LA pred jeho 
podpísaním a o distribúciu týchto informácií koordinátorom 
a všetkým zamestnancom, ktorí zabezpečujú administráciu 
Erasmus dokumentov



erasmusplus@saaic.sk

OD 1.6.2020

Skupiny

Krajiny
Grant na mesiac na stáž pre 

študentov/
absolventov

Grant na mesiac na stáž pre 
študentov/

absolventov so sociálnym 
štipendiom

Skupina 1

Dánsko, Fínsko, Island, 
Írsko, Luxembursko 

Lichtenštajnsko, Nórsko, 
Švédsko, Spojené 

Kráľovstvo

720 720

Skupina 2

Rakúsko, Belgicko, Cyprus, 
Francúzsko, Nemecko, 

Taliansko, Grécko, 
Holandsko, Malta, 

Portugalsko, Španielsko

720 720

Skupina 3

Bulharsko, Česká republika, 
Estónsko, Chorvátsko, 

Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 
Poľsko, Rumunsko, 

Slovensko, Slovinsko 
Severné Macedónsko, 

670 670

mailto:erasmusplus@saaic.sk


Erasmus+ stáž – ako postupovať:

Fakultný/ústavný/katedrový koordinátor vyhlási výberové    
konanie na študentské mobility – stáže 

Oznámenie - na fakultnej webovej stránke
- na univerzitnej stránke

 podľa vopred známych kritérií sa uskutoční výberové konanie

 zoznam vybraných študentov sa oznámi  na Referát pre                      
zahraničné vzťahy rektorátu UPJŠ  (International Relations Office = 
IRO). 



Erasmus + stáž – PROCESNÝ POSTUP:

 Koordinátor spolupracuje pri príprave programu pracovnej stáže v 
rámci dokumentu Learning Agreement for Traineeships. 

 Program stáže musí byť v súlade so študijným programom, ktorý 
študent študuje na domácej univerzite, aby mu pracovná stáž 
absolvovaná v zahraničí mohla byť uznaná, okrem stáži v oblasti 
digitálnych zručností.

 Tento pracovný plán stáže musí byť schválený prijímajúcou 
inštitúciou, domácou VŠ a študentom. 

 Learning agreement posiela do zahraničia IRO, nie študent



 Študent najneskôr 2 mesiace pred plánovaným začiatkom stáže  
odovzdá koordinátorovi tieto doklady:

1.   Learning Agreement for Traineeships
– vyplnený a podpísaný študentom a koordinátorom     
odboru, v prípade FF a PF aj prodekanmi pre zahraničné vzťahy

2.   TLAČIVO  - Bankové údaje

3. Európsky preukaz zdravotného poistenia

4. Doklad o uzatvorení úrazového poistenia a poistenia 
zodpovednosti za škodu spolu s dokladom o zaplatení

5. Potvrdenie o  poberaní sociálneho štipendia, ak ho študent 
poberá



Dôležité linky:
 Informácie a tlačivá k mobilitám: 

http://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-
vztahy/erasmus-plus/

 Databázy na vyhľadanie vhodného podniku na stáž:

 Erasmusintern.org – vyhľadávanie stáží vo všetkých odboroch

 School Education Gateway - vyhľadávanie škôl, ktoré ponúkajú 
stáže pre študentov/absolventov učiteľských odborov (učitelia, 
jazykoví asistenti)

 Európska komisia, národná agentúra  a UPJŠ nezodpovedajú za 
kvalitu a obsah ponúkaných príležitostí.

http://www.upjs.sk/univerzita/cinnost/medzinarodne-vztahy/erasmus-plus/
http://erasmusintern.org/
http://www.schooleducationgateway.eu/en/pub/tools/mobility.cfm


Online jazyková podpora

TEST – pred a po mobilite – povinný 

- z jazyka štúdia alebo prijímajúcej krajiny

- výsledok neovplyvňuje realizáciu stáže

KURZ – z jazyka štúdia a prijímajúcej krajiny

- dobrovoľný

- bezplatný

- počas mobility

- ponúka zdokonalenie v jazyku



ĎAKUJEME ZA POZORNOSŤ 
A TEŠÍME SA NA VÁS!




