
 Preštuduje si informácie o Erasmus + študentských mobilitách 
 Vyplní prihlášku na Erasmus+ mobilitu 
 Zaregistruje sa u fakultného koordinátora 
 Požiada fakultného koordinátora a odporučenie vhodnej zahraničnej vysokej školy 
 Zúčastní sa fakultného výberu študentov na erasmus + mobilitu 
 Po úspešnom absolvovaní nominácie skontaktuje sa zo zahraničnou vysokou školou. 
 Začne si vybavovať potrebné dokumenty 
 V prípade problémov zo zahraničnou školou požiada o pomoc fakultného koordinátora alebo 

OMVaM. 

 

 Študent prejaví záujem o účasť na mobilite. 
 Predstaví seba, uvedie presné informácie o svojom štúdiu na UNIZA. 
 Požiada o informácie aké má splniť, aby mohol absolvovať časť štúdia na zahraničnej VŠ. 
 Prodekanovi prinesie návrh aké predmety a v akom jazyku by mal študovať. 
 Používa on-line prihlasovacie systémy. 
 V prípade, že VŠ nemá on-line systémy, študent si overí, či má VŠ vlastné Application Form, 

Learning Agreement a aké termíny uzávierok sú k podaniu prihlášky. 
 Zistí si začiatok a koniec semestra. 
 Doručí potrebné potvrdené Erasmus + dokumenty zo zahraničnej školy fakultnému 

koordinátorovi. 

 

 Po odkontrolovaní  a zaevidovaní Erasmus+ dokumentov požiada OMVaM o vystavenie 
finančnej zmluvy. 

 Finančná zmluva obsahuje body, ktoré sa zaväzujú dodržať obidve strany. 
 Študent preštuduje návrh finančnej zmluvy, podpíše papierovú verziu  a doručí fakultnému 

koordinátorovi. 
 Uzavrie požadované poistenie na celé obdobie študijného pobytu. 
 Fakultný koordinátor prekontroluje údaje a svojím podpisom potvrdí správnosť údajov. 
 Študent absolvuje povinné on-line jazykové testovanie. Výzva príde študentovi na e-mail. 
 Dôležité je aby študent aktívne komunikoval sám zo zahraničnou VŠ a vybavoval si pobyt. 

Potrebné dokumenty, ktoré musí mať študent vybavené pred mobilitou alebo stážou 

 Prihláška na stáž pobyt + fotografia.  

 Akceptačný list z partnerskej zahraničnej inštitúcie o prijatí študenta na stáž s presnými 
dátumami začiatku a ukončenia stáže, stačí kvalitná skenovaná kópia originálu.  

 Popis firmy.  

 Zmluva o stáži – časť pred začatím stáže - potvrdená domácou fakultou a prijímajúcou 
inštitúciou (Learning Agreement for Traineeships-LAT). Stačí kvalitná skenovaná kópia 
originálu.  

 Potvrdenie o poistení na celé obdobie stáže.  

 Výsledky úvodného jazykového testovania 

 

 



Stáž a študijný pobyt 2021/2022 

Vzhľadom na vyvíjajúcu sa pandemickú situáciu, študent okrem požadovaných dokumentov zverejnených 

na stránke UNIZA predkladá potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že je prijatý na prezenčnú formu štúdia. 

Pred nástupom na mobilitu. študent predloží potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že pandemická situácia 

v krajine umožňuje uskutočnenie prezenčnej formy štúdia.  V prípade zhoršenej pandemickej situácie, 

pravidlá zmeny fyzickej mobility na virtuálnu alebo zmiešanú sú rovnaké, ako v akademickom roku 

2020/2021. 


