
 

 

Cieľom programu Erasmus+ je umožniť študentom stráviť 1 alebo 2 semestre na zahraničnej 

univerzite v rámci štúdia, alebo stáže.  

Podrobné informácie o programe, jeho fungovaní, spôsobe prihlasovania, potrebné dokumenty ako 

i skúsenosti študentov s mobilitou nájdete na stránke Filozofickej fakulty alebo Univerzity.  

Študenti medziodborového štúdia psychológie majú možnosť absolvovať pobyt v rámci odboru 

psychológia, alebo v rámci druhého študijného odboru. V niektorých prípadoch je možné si na 

prijímajúcej univerzite zapísať predmety z oboch študijných odborov.  

Chcem ísť na pobyt z odboru psychológia 

1. Momentálne má katedra medziinštitucionálnu zmluvu s Jihočeskou univerzitou v Českých 

Budějoviciach, zahraničné oddelenie tu.   

2. Výhodou vycestovania do Českej republiky  je možnosť zapísať si takmer ktorýkoľvek 

predmet, ktorý univerzita ponúka (teda aj z druhého študijného odboru), keďže študent nie 

je viazaný na predmety vyučované v anglickom jazyku.  

3. Je možné zapísať si aj predmety vyučované v anglickom jazyku a tým získať kontakt s inými 

zahraničnými študentmi.  

4. V prípade záujmu o pobyt kontaktujte po prečítaní základných informácií na fakultnej stránke 

koordinátorku KPPaPZ, doc. Mgr. Máriu Bačíkovú, PhD. maria.bacikova@upjs.sk 

5. V prípade záujmu o inú, konkrétnu univerzitu, kontaktujte takisto koordinátorku. 

6. Termín uzatvárania prihlášok na nasledujúci akademický rok býva koncom februára. 

Kontaktujte koordinátorku ešte pred formálnym odoslaním prihlášky. Následne prebieha 

v rámci katedry výberové konanie. 

7. Vyučujúci katedry robia všetko preto, aby študentom, ktorí vycestujú na Erasmus pobyt, 

umožnili absolvovať predmety riadneho štúdia bez nutnosti si ich zapisovať 

v nadštandardnom roku štúdia.  

 

Chcem ísť na pobyt z druhého odboru 

1. V prvom kroku kontaktujte Erasmus+ koordinátora katedry zabezpečujúcej výučbu druhého 

odboru.  

2. Po dohode s koordinátorom príslušnej katedry a výbere konkrétnej univerzity, kontaktujte 

koordinátorku z KPPaPZ, doc. Mgr. Máriu Bačíkovú, PhD. maria.bacikova@upjs.sk 

3. Pokiaľ to možnosti prijímajúcej univerzity dovolia, koordinátorka Vám pomôže vybrať 

z ponúkaných predmetov tie, ktoré súvisia s odborom psychológia  
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