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Úvodné ustanovenie – dôvod a účel vydania
Žilinská univerzita v Žiline (ďalej len UNIZA) podporuje mobility svojich študentov
do celého sveta, vo všetkých dostupných grantových programoch a v rámci
všetkých študijných programov, ktoré sú poskytované na jej fakultách a ústavoch,
a tiež príbuzných študijných programov a študijných odborov. Mobilitou sa v tomto
dokumente rozumie akýkoľvek študijný pobyt alebo stáž v zahraničí.

Podmienky na absolvovanie študijných pobytov a stáží v zahraničí
Študijný plán a počet kreditov
1. Študent, ktorý bol schválený výberovou komisiou a predloží doklad o schválení
(napr. zmluva s účastníkom, list o výsledku výberovej komisie, atď.) na
zahraničný študijný pobyt na absolvovanie časti svojho štúdia na zahraničnej
univerzite v rámci programov Erasmus+, Národný štipendijný program, SAIA,
Cezhraničná spolupráca, a ďalšie si zostaví študijný plán z ponuky predmetov na
zahraničnej univerzite v rozsahu 30 kreditov, resp. 30 kreditov aj
s absolvovanými predmetmi na UNIZA za semester, resp. 60 kreditov za daný
akademický rok, najmenej však 15 kreditov za semester.
2. V prípade rozdielu v počte kreditov ekvivalentných predmetov zapísaných
v študijnom pláne pre štúdium na univerzite v zahraničí platí počet kreditov
priznávaných na UNIZA v príslušnom študijnom programe.
3. Zostavený študijný plán prerokuje študent s príslušným vedúcim katedry, resp.
garantom študijného programu. Študijný plán s konečnou platnosťou schváli
prodekan s kompetenciou pre medzinárodné vzťahy príslušnej fakulty UNIZA,
pre celouniverzitné študijné programy prorektor s kompetenciou pre
medzinárodné vzťahy.
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Povinné, povinne voliteľné a výberové predmety
1. Študijný plán zostavený z ponuky predmetov na zahraničnej univerzite obsahuje
ekvivalenty povinných predmetov študijného programu, ktoré má študent
predpísané vo svojom študijnom programe na príslušný akademický rok na
UNIZA. V prípade, že zahraničná univerzita neponúka ekvivalenty týchto
povinných predmetov, študent si môže vybrať aj ekvivalenty povinných
predmetov predpísaných vo vyššom ročníku učebného plánu svojho študijného
programu.
2. Študijný plán si študent dopĺňa z voliteľných a výberových predmetov
ponúkaných zahraničnou univerzitou tak, aby tieto predmety súviseli so
zameraním študijného programu študenta na UNIZA a aby študent získal spolu
s povinnými predmetmi príslušný počet kreditov. Povinne voliteľné a výberové
predmety, ktoré mal absolvovať podľa svojho študijného programu na UNIZA,
ale ich ekvivalenty zahraničná univerzita neponúka, si pred odchodom na
mobilitu odhlási oznámením u príslušného pedagóga a po návrate z mobility sa
mu uznajú tie, ktorých ekvivalenty absolvoval v zahraničí.
Študijný plán študenta vyslaného na študijný pobyt / stáž v akademickom roku 20XY/20XZ
1. Študent pred vyslaním na študijný pobyt vyplní okrem zmluvy o štúdiu/stáži
(„Learning agreement“) aj „Informáciu o plánovanom študijnom pobyte“,
dokument ktorého súčasťou je aj študijný plán študenta vyslaného na študijný
pobyt v zahraničí v ak. roku 20XY/20XZ. V tlačive vyplní názvy predmetov,
ktoré absolvuje v zahraničí a ich ekvivalenty svojho študijného plánu na UNIZA.
2. Tie povinné predmety študijného plánu, ktoré študent nemôže absolvovať
v zahraničí, nakoľko ich zahraničná univerzita v danom semestri neponúka,
študent absolvuje podľa pokynov garanta predmetu a budú uvedené v časti
predpísané predmety.
Povinnosti študenta pred vycestovaním do zahraničia
1) Povinnosti študenta sú uvedené v študijnom pláne pre štúdium na zahraničnej
univerzite a v zmluve o štúdiu/stáži. Študent je okrem povinností uvedených
v študijnom pláne a v zmluve o štúdiu/ o stáži uzatvorenej medzi študentom
a UNIZA („Learning Agreement“, a pod. podľa grantového programu cez/na
ktorom sa zúčastňuje), povinný:
a) nahlásiť svoj študijný pobyt/stáž, vedúcemu katedry, ktorá garantuje príslušný
študijný program, resp. garantovi študijného programu,
b) informovať príslušného pedagóga, predmet, ktorého ekvivalent bude študovať
na zahraničnej univerzite, resp. ktorého predmet nebude v danom semestri
študovať na UNIZA z dôvodu študijného pobytu/stáže. V prípade, že tak
neurobí, v tomto predmete bude pedagóg vykazovať absenciu príslušného
študenta a študent si bude musieť tento predmet preniesť do ďalšieho
semestra/ročníka štúdia.
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2) V prípade, že študent bude študovať na zahraničnej univerzite a zahraničná
univerzita neponúka v danom semestri ekvivalenty predmetov študijného programu
študenta zaradených do príslušného semestra, odporúča sa zostaviť si študijný plán
tak, aby študent absolvoval chýbajúce predmety v danom semestri (formou
individuálneho študijného plánu), respektíve si ich zapísal v nasledujúcom
akademickom roku na UNIZA.
3) Študijný
pobyt/stáž
v zahraničí
nemá
odkladný
účinok
vzhľadom
k predchádzajúcim nesplneným študijným povinnostiam študenta na UNIZA.
Povinnosti študenta po návrate zo zahraničia:
1. Študent je povinný najneskôr do 30 dní (v odôvodnených prípadoch do 45 dní)
odo dňa ukončenia študijného pobytu/stáže v zahraničí predložiť prodekanovi
s kompetenciou pre medzinárodné vzťahy príslušnej fakulty UNIZA (v prípade
celo univerzitných študijných programov prorektorovi s kompetenciou pre
medzinárodné vzťahy), všetky dokumenty potvrdzujúce absolvovanie
študijného pobytu/stáže v zahraničí, aby študijný pobyt mohol byť uzatvorený,
a mohli byť vydané potvrdenia o absolvovaní pobytu a predmetov potrebné na
uzatvorenie ročníka príslušného študijného programu, a to najmä:
 certifikát alebo iný doklad z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí,
začiatok a koniec študijného pobytu/stáže,
 zoznam absolvovaných predmetov a dosiahnuté študijné výsledky
(obsahujúci minimálne: číslo predmetu, názov predmetu, trvanie predmetu,
počet priznaných kreditov predmetu a hodnotenie študenta za
predmet)/hodnotenie stáže.
2. Ak štruktúra predmetov, za ktoré sa uznávajú získané kredity, nezodpovedá
požadovanej štruktúre predmetov v zmysle študijného programu na UNIZA
v príslušnom ročníku štúdia študenta, študent je povinný zapísať si chýbajúce
povinné, prípadne povinne voliteľné a výberové predmety pre štúdium na
UNIZA v nasledujúcom akademickom roku .
3. V prípade, že študent nesplní vlastným zavinením dohodnutý študijný plán
a záväzky uvedené v zmluve o štúdiu/stáži („Learning Agreement“) a ostatných
dokumentoch grantu, je povinný vrátiť grant príslušnej inštitúcií.
Uznanie študijných výsledkov predmetov absolvovaných na zahraničnej univerzite
O uznaní predmetov a počte kreditov, ktoré študent absolvuje podľa schváleného
študijného plánu na zahraničnej univerzite, rozhodne dekan príslušnej fakulty UNIZA
(pre celouniverzitné študijné programy prorektor s kompetenciou pre vzdelávanie) po
kontrole prodekanom s kompetenciou pre medzinárodné vzťahy príslušnej fakulty
UNIZA (pre celouniverzitné študijné programy prorektorom s kompetenciou pre
medzinárodné vzťahy).

V Žiline, dňa 29. 2. 2016
Dr.h.c. prof. Ing. Tatiana Čorejová, PhD., v. r.
rektorka
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