
Erasmus+

Informačný seminár FRI

19. 3. 2018



Kto sa môže prihlásiť na 

Erasmus+  mobilitu? 

Každý denný študent FRI UNIZA na :

• Prvom (Bc.)

• Druhom (Ing.)

• Treťom (PhD.)

stupni štúdia



ŠTUDENTI 
• Štúdium 3 - 12 mesiacov (študent má nárok na 4,5 

mesačný grant) 

• Stáž (traineeship) - 2-12 mesiacov

Počas štúdia - možnosť zúčastniť sa Erasmus+ 

v rámci každého stupňa vzdelávania po dobu

12 mesiacov (Bc., Ing., PhD.)
• teoreticky 36 mesiacov, ak niekto vyštuduje všetky tri 

stupne VŠ štúdia   

Mobilita jednotlivcov



Počet voľných miest pre študentov FRI

na ak. rok 2018/2019 :

• 20 študijných mobilít

• 5 + 1 stáží

Mobilita jednotlivcov



Pri výpočte dĺžky mobility Erasmus+ sa BERÚ 

do úvahy predchádzajúce Erasmus+ mobility!

Napr.: Študent Ing. štúdia sa v 1. ročníku 

zúčastnil

v rámci Erasmus+ 8 mesačného študijného 

pobytu.

Na akú dlhú stáž môže ešte vycestovať v Ing. 

štúdia? 4 mesiace

Mobilita jednotlivcov



Napr.: študent Bc. štúdia bol v rámci 

Erasmus+ programu v 1. ročníku

na 3-mesačnej stáži, v 2. ročníku na 

7-mesačnom študijnom pobyte. Aký dlhý 

študijný pobyt môže realizovať v rámci 

programu Erasmus+ v 3. ročníku? 

(ide o prepočet v tom istom stupni štúdia)

Na študijný pobyt už nemôže vycestovať, 

lebo jeho minimálna dĺžka je 3 mesiace. 

Môže sa iba zúčastniť Erasmus+ stáže v 

dĺžke 2 mesiace. 



• Študent môže ísť na stáž už v prvom roku VŠ

štúdia, na štúdium až v druhom roku svojho

Bc. štúdia

• študent študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým

pobytom mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility

do krajiny, kde má trvalý pobyt.

Mobilita jednotlivcov



Kam môžete vycestovať?

Pdf – zoznam partnerov

Stránka www.fri.uniza.sk

– štúdium – štúdium v zahraničí

- fakultné pravidlá...

Webová mapa - https://goo.gl/7FcGTG

http://www.fri.uniza.sk/
https://goo.gl/7FcGTG


Kam môžete vycestovať?



 Vlastné zdroje (ako počas štúdia v Žiline)

 Študentská pôžička z banky

 Možnosť požiadať o ďalšie štipendium cez rôzne nadácie 

ako Tatra Banka, SPP, Orange a iné.... 

 Časť nákladov pokryje GRANT

 finančné prostriedky, ktoré poskytne UNIZA

 Výška grantu závisí od cieľovej krajiny

Financovanie pobytu/stáže



Financovanie študijných 

pobytov – výška grantu

na 1 mesiac na akademický rok 

2018/2019



Skupina 1
(študijné pobyty)

Fínsko, Nórsko 520 €

Skupina 2
(študijné pobyty)

Francúzsko, 

Holandsko, Nemecko, 

Grécko, Portugalsko, 

Rakúsko, Španielsko, 

Taliansko

470 €

Skupina 3
(študijné pobyty)

Bulharsko, 

Chorvátsko, Česká 

republika, Litva, 

Lotyšsko, Maďarsko,  

Poľsko, Rumunsko, 

Slovinsko, Turecko

420 €

Poberateľ sociálneho štipendia + 100€



• Aké predmety študovať? 

• Z ponuky partnerskej inštitúcie treba predmety 

ekvivalentné tým, ktoré sa vyučujú na FRI

• Študovať je možné aj predmety, ktoré na FRI niesú, ale 

vhodne dopĺňajú študijný program

• Uznanie predmetov treba ešte pred vycestovaním 

dohodnúť s vyučujúcim na FRI

• Získať min. 15 kreditov

Priebeh štúdia



 Všetky ECTS kredity získané v zahraničí sú 

dopísané do indexu

 Predmety absolvované v zahraničí sú 

súčasťou dodatku k diplomu

Po ukončení študijného pobytu



• Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku 

alebo inej organizácii (aj vzdelávacej, aj bez 

bilaterálnej zmluvy !!!)

• Trvanie: 2 až 12 mesiacov

• Úplné uznanie po splnení požiadaviek 

stanovených v pracovnom pláne stáže

• Štáty, v ktorých sa pracovná stáž môže realizovať
• členské štáty Európskej únie (okrem Slovenskej 

republiky)

• štáty EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko, 

Švajčiarsko)

• kandidátske krajiny (Turecko, Macedónsko)

Stáže Erasmus+



• Absolvent Bc., Ing. alebo PhD.

• Výber študenta/budúceho absolventa v 

poslednom roku štúdia

• Stáž musí absolvovať do 1 roku po absolvovaní 

VŠ

• Dĺžka stáže je závislá od dĺžky mobilít v 

poslednom stupni vzdelávania

• Možné vysielať absolventov, ktorí končia v roku 

2017/18

Absolventské stáže Erasmus+



Financovanie stáže – výška grantu
na 1 mesiac na akademický rok 2018/2019 

sa vypočíta 

podľa  tabuľky pre študijné pobyty  

+ 100 € / mesiac

Napr. na študijný pobyt do Španielska študent 
podľa tabuľky dostane 470 € , čiže na stáž do 

Španielska dostane 570€



 V prípade stáže vydá podnik študentovi 

Traineeship certificate (potvrdenie o 

absolvovaní stáže a hodnotenie stáže), v 

ktorom sú zhrnuté vykonané úlohy a ich 

hodnotenie. Stáž bude zaznamenaná v 

Dodatku k diplomu



Keď sa rozhodneš prihlásiť...

 PRIHLÁŠKU s 2 fotografiami prinesieš do 

Informačného centra FRI spolu s:

 CV (Europass formát v ANJ) + MOTIVAČNÝ 

LIST v ANJ

do 23. marca 2018



Ďalšie možnosti...
 Národný štipendijný program

 termín 30.4.2018

 Štipendiá francúzskej vlády
 termín 31.3.2018

 Štipendiá Master 2 – štúdium posledného ročníka 
Ing. štúdia vo Francúzsku – diplom z FRI + z 
francúzskej univerzity

 Visegrad Scholarship Program – V4 + 
východná Európa
 september 2018

 DAAD – štúdium v Nemecku
 november 2018


