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Kto sa môže prihlásiť na Erasmus+  
mobilitu? 

Každý denný študent UNIZA na :

 Bc. stupni

 Mgr. stupni

 Doktorand



Mobilita jednotlivcov

ŠTUDENTI 
➢Odporúčaná dĺžka štúdia v zahraničí 4,5-12 mesiacov 
(študent má nárok na 4,5 mesačný grant) 
• stáž (traineeship) 2-12 mesiacov

➢ Počas štúdia - možnosť zúčastniť sa Erasmus+ počas  každého 
stupňa vzdelávania po dobu 12 mesiacov (Bc., Mgr., PhD.) 

Počet voľných miest pre FRI na ak. rok 2021/2022 :
➢ 20 študijných mobilít
➢ 5 stáží
➢ 1 absolventská stáž
V prípade veľkého záujmu sa dá navýšiť



➢ študent môže ísť na stáž už od prvého 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



Kam môžem vycestovať?

➢ Zoznam partnerských inštitúcií s platnou bilaterálnou
zmluvou s FRI
https://www.fri.uniza.sk/uploads/files/1611328269-
Prehlad-partnerov-Erasmus-FRI-202101.pdf

➢ Prehľad zmlúv ostatných fakúlt UNIZA
https://www.uniza.sk/images/pdf/erasmus/ZoznamEras
musZmluvUNIZA.pdf

https://www.fri.uniza.sk/uploads/files/1611328269-Prehlad-partnerov-Erasmus-FRI-202101.pdf
https://www.uniza.sk/images/pdf/erasmus/ZoznamErasmusZmluvUNIZA.pdf


Kam môžem vycestovať? – Portugalsko, Španielsko



Kam môžem vycestovať? - Francúzsko



Kam môžem vycestovať? – Nemecko, Česká republika, 
Poľsko, Litva, Lotyšsko



Kam môžem vycestovať? – Maďarsko, Slovinsko, Chorvátsko, 
Srbsko, Severné Macedónsko, Rumunsko, Bulharsko, Turecko



Kam môžem vycestovať? - Fínsko



Kto bude váš pobyt financovať?

 Dostaneš GRANT »  finančné prostriedky, ktoré ti poskytne 

UNIZA na pokrytie štúdia 

 výška grantu závisí od krajiny, ktorú si vyberieš

 Ku grantu je potrebné mať aj vlastné finančné prostriedky, pretože grant od 

školy ti nepokryje všetky náklady.

 Možnosť študentskej pôžičky z banky

 Možnosť požiadať o ďalšie štipendium cez rôzne nadácie ako Tatra Banka, 

SPP, Orange a iné.... 



Financovanie študijných pobytov –
výška grantu na 1 mesiac na 
akademický rok 2021/2022



Skupina 1
(študijné pobyty)

Fínsko, Francúzsko 520 €

Skupina 2
(študijné pobyty)

Chorvátsko, ČR, 
Nemecko, Grécko, 
Portugalsko, Slovinsko, 
Španielsko, Turecko

520 €

Skupina 3
(študijné pobyty)

Bulharsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Poľsko,
Rumunsko, Severné 
Macedónsko, Srbsko

450 €



ERASMUS+  ŠTÚDIUM
• Aké predmety tam budem študovať? 

• Na zahraničnej univerzite si nájdeš predmety ekvivalentné 
tým, ktoré by si mal absolvovať na FRI 

• Predmety, za ktoré nenájdeš náhradu absolvuješ na FRI 
UNIZA po návrate z mobility

• predmety – odporúča sa 30 kreditov na semester – nie 
menej ako 15



Po ukončení mobility

 Študent má právo získať úplné uznanie štúdia za úspešne 
ukončené aktivity v súlade so zmluvou o štúdiu (Learning 
agreement)

 Všetky predmety a kredity sa zapíšu do indexu a prehľadu
študijných výsledkov

 Všetky predmety študované v zahraničí budú uvedené v 
dodatku k vysokoškolskému diplomu



Erasmus+  STÁŽE
Pracovná stáž študentov v hostiteľskom podniku alebo inej organizácii
Trvanie: 2 až 12 mesiacov
Úplné uznanie po splnení požiadaviek stanovených v pracovnom pláne 
stáže

Stáž môže byť realizovaná aj laboratóriu univerzity alebo výskumného 
ústavu

Štáty, v ktorých sa pracovná stáž môže realizovať:
členské štáty Európskej únie (okrem Slovenskej republiky)
štáty EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko)
kandidátske krajiny (Turecko, Severné Macedónsko, Srbsko)



ABSOLVENTSKÉ STÁŽE

• 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 iba absolventov, ktorí končia v akademickom roku 

2020/21 (promócie koncom júna 2021)



Financovanie stáže – výška grantu na 1 
mesiac na akademický rok 2021/2022  

sa vypočíta 
podľa tabuľky pre študijné pobyty  

+ 100 € / mesiac

Pr. na študijný pobyt do Španielska študent podľa 
tabuľky dostane 520 € , čiže na stáž do Španielska 

dostane 620€



Skupina 1
(študijné pobyty)

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Írsko, 
Taliansko, 
Lichtenštajnsko, Nórsko, 
Švédsko

620 €

Skupina 2
(študijné pobyty)

Belgicko, Chorvátsko, 
ČR, Cyprus, Nemecko, 
Grécko, Island, 
Luxembursko,
Holandsko, Portugalsko, 
Slovinsko, Španielsko, 
Turecko

620 €

Skupina 3
(študijné pobyty)

Bulharsko, Estónsko, 
Maďarsko, Lotyšsko, 
Litva, Malta, Poľsko,
Rumunsko, Severné 
Macedónsko, Srbsko

550 €



 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 fotografiou e-mailom poslať na 
pani Benkovej – Jaroslava.Benkova@fri.uniza.sk

 CV (Europass formát) + MOTIVAČNÝ LIST v cudzom
jazyku (jazyk mobility)

do 15. marca 2021 do 12.00 hod

https://www.fri.uniza.sk/stranka/vseobecne-
infomacie



Keď sa rozhodneš prihlásiť...

 Konzultácie sú možné cez platformu Microsoft 
Teams
 S prodekanom, fakultným koordinátorom programu 

Erasmus+ - Peter Márton (marton@uniza.sk)
 S fakultnou referentkou pre program Erasmus+ -

Jaroslava Benková



Oplatí sa ísť na ERASMUS+ ?

• Jednoznačne ÁNO, pretože zážitky ani skúsenosti sa 

vygoogliť nedajú

• Spoznáš ľudí z krajín,  o ktorých sa ti ani nesnívalo, naučíš sa 

samostatnosti,  zlepšíš sa v cudzom jazyku, spoznáš novú kultúru, 

novú krajinu, vyskúšaš si aké je to študovať na zahraničnej VŠ, 

precestuješ kus sveta, priučíš sa novým veciam, získaš veľa 

nových poznatkov a mnoho iného...

• Erasmus + prináša mnoho ďalších výhod, ktoré zistíš, keď si to 

vyskúšaš  sám  ☺


