
1. ERASMUS+ študentom sa môže stať každý študent, ktorý ukončil 1. ročník bakalárskeho štúdia. 

2. Študent si vyberie univerzitu, o ktorú má záujem (voľba predovšetkým podľa študijného programu). 

3. Študent si môže vybrať aj náhradnú univerzitu alebo 2 náhradné univerzity. 

4. Pred vypísaním prihlášky je potrebné pozrieť si web stránky univerzity, ktorú chcete navštíviť a zistiť, či na danej univerzite sa 

vyučujú predmety, ktoré obsahovo a zameraním zodpovedajú predmetom, ktoré potrebujete absolvovať vo svojom študijnom 

programe. Odporúčame, aby si študent na stránke univerzity zistil, v akom jazyku sú predmety vyučované. 

Ak na web stránke univerzity nie sú uvedené informácie, ktoré študent potrebuje, je potrebné kontaktovať Erasmus+ koordinátora 

danej univerzity. 

5. Ak si študent vybral univerzitu, je potrebné vyplniť prihlášku a napísať motivačný list v jazyku, v ktorom absolvuje štúdium. 

Jednou z príloh je aj predbežný študijný plán – dokument zahrňujúci predbežný zoznam predmetov, ktoré chce študent absolvovať 

na zahraničnej univerzite a za ktoré mu po príchode z mobility majú byť uznané predmety na domácej fakulte. Študent do tohto 

dokumentu vpisuje alternatívy domácich predmetov, ktoré nájde na webstránke zahraničnej univerzity (zväčša v sekcii 

„International/Erasmus Incoming/Course Catalogue“) ako predmety ponúkané pre Erasmus+ študentov.“ 

6. Prihláška musí byť vyplnená v počítači. 

7. Zároveň podať žiadosť na študijné oddelenie FEI TU o Výpis skúšok v anglickom jazyku za ukončené ročníky. Na študijnom 

oddelení informujte študijnú referentku, že výpis známok potrebujete pre účely štúdia v rámci programu „Erasmus+“. Výpis 

známok pre tieto účely nepodlieha poplatkom. 

8. Študijný pobyt môže trvať minimálne od 3 mesiacov maximálne do 12 mesiacov. 

9. Študent musí priniesť zo štúdia minimálne 15 kreditov za semester. 

10. EÚ poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta, 

študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie a iné. 

11. Informácie o postupe uznania vykonaných skúšok a zápočtov počas študijného pobytu v zahraniční poskytujú na študijnom 

oddelení FEI TU (je potrebné podať si Žiadosť o individuálny študijný plán). 

12. Termín odovzdania prihlášok je do 18. marec 2022 – referát zahraničných stykov DFEI 

13. Doklady – Prihlášku na štúdium, motivačný list a Výpis známok v AJ je potrebné doručiť na Referát zahraničných stykov Dekanátu 

FEI (Letná 9, 2. posch., č. dverí 216A) – Ing. Katarína Tomková 

14. Prečítať si „Informácie pre študentov týkajúce sa povinností pred nástupom na mobilitu a po mobilite“. 

15. V prípade nejasností prosím kontaktujte príslušného zodpovedného prodekana – doc. Ing. Mária Gamcová, PhD. (e-mail: 

maria.gamcova@tuke.sk). 
 
 

Všeobecné informácie : 

https://erasmus.tuke.sk/
mailto:maria.gamcova@tuke.sk


Projekt KA1-Vzdelávacia mobilita je zameraná na osobný rozvoj študentov, zlepšenie vzdelávacích výsledkov a zvýšenie zamestnanosti. 

Cieľom študentských mobilít je umožniť študentom absolvovať časť svojho študijného programu alebo spracovanie svojej záverečnej práce alebo 

projektu na zahraničnej univerzite a oboznámiť sa s jazykom, kultúrou a systémom vzdelávania v krajinách Európskej únie alebo v tzv. partnerských 

krajinách ( Macedónsko, Turecko, Lichtenštajnsko, Island a Nórsko). Podrobné informácie o programe ERASMUS+ sú uvedené na web stránkach EÚ 

alebo na web stránke SAAIC. 

Aký dlhý môže byť študijný pobyt ERASMUS+? 

a) Minimálna dĺžka štúdia je 3 mesiace. Na 3 mesiace môžu ísť len tí študenti, ktorí budú pracovať na záverečnej práci a teda nebudú navštevovať 

prednášky a nebudú robiť skúšky. 

b) Maximálna dĺžka štúdia je 12 mesiacov. 

c) Študent môže absolvovať mobilitu počas každého stupňa štúdia, teda počas Bc., Ing. a PhD. štúdia. 

d) Na každom stupni štúdia má študent nárok absolvovať 12 mesiacov. Počas všetkých 3 stupňov štúdia je to 36 mesiacov. 

e) Mobilitu môžu absolvovať aj študenti, ktorí už na mobilite boli počas programu Erasmus v rokoch 2007-2014. 

f) Dobu 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia môže študent absolvovať naraz, alebo si môže mesiace rozložiť na jednotlivé ročníky štúdia, 

alebo môže kombinovať Erasmus+ štúdium s Erasmus+ stážou. 

Príklady: 

1) V 2. ročníku Bc. štúdia študent absolvoval 4 mesačnú Erasmus mobilitu na štúdium. Kým ukončí Bc. štúdium ešte môže absolvovať napr.: Erasmus+ 5 

mesačnú stáž, alebo 5 mesiacov štúdium a ešte 3 mesiace stáž. (4+5+3=12) 

2) V 1. ročníku Ing. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium. Kým ukončí Ing. štúdium ešte môže absolvovať napr.: 5 mesiacov na 

štúdium a ešte 2 mesačnú stáž. (5+5+2=12) 

3) V 1. ročníku PhD. štúdia môže študent absolvovať napr.: 5 mesiacov na štúdium. Kým ukončí PhD. štúdium ešte môže absolvovať napr.: 3 mesiace na 

štúdium a ešte 4 mesačnú stáž. (5+3+4=12) 

 

Môže ísť študent na ERASMUS+ študijný pobyt alebo stáž aj viackrát počas štúdia? 

Áno, študent vysokej školy môže absolvovať mobilitu v úhrnnej dĺžke 12 mesiacov počas každého stupňa štúdia. To znamená, že napríklad študent 

inžinierskeho štúdia sa môže zúčastniť 9- mesačného študijného pobytu a následne 3-mesačnej stáže v rámci programu Erasmus+. Minimálna dĺžka 

študijného pobytu je 3 mesiace a minimálna dĺžka stáže je 2 mesiace. 

 

Môžu sa mobilít zúčastniť aj absolventi FEI TU? 

Áno, môžu sa zúčastniť stáže v zahraničí v dĺžke 2-12 mesiacov. Absolventi musia byť svojou školou vybratí ešte počas svojho štúdia. Stáž musia 

absolvovať najneskôr do 1 roka po ukončení svojho vysokoškolského štúdia. 

 

Ktoré organizácie nie sú oprávnené prijímať študentov vysokých škôl na stáž? 

Inštitúcie a agentúry EÚ, ktorých zoznam nájdete zverejnený na stránke: http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm. K neoprávneným 

organizáciám patria subjekty riadiace programy EÚ, ako napríklad národné agentúry. 

 

Voľba školy: 

http://europa.eu/about-eu/countries/member-countries/
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/index_sk.htm
http://www.erasmusplus.sk/
http://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm


Venujte prosím veľkú pozornosť výberu svojej budúcej hostiteľskej školy. Zo zoznamu škôl, s ktorými je uzatvorená bilaterálna dohoda, si môžete voliť 

iba školy, u ktorých je v zmluve zahrnutý Vami študovaný program a Vaša úroveň štúdia. Prezrite si dôkladne webové stránky hostiteľskej školy, či Vám 

skutočne ponúka predmety, ktoré vo svojom študijnom programe a na svojej úrovni štúdia potrebujete absolvovať v nasledujúcim akademickom roku. 

Prihlášku posielajte až vo chvíli, keď si overíte, že ste si zvolili vhodnú školu. 

 

Podmienky študijného pobytu: 

Finančné zabezpečenie študijného pobytu: 

Európska únia poskytuje študentom na mobilitu čiastočnú finančnú podporu. Celkovú výšku podpory vypočítava nástroj EÚ Mobility Tool na základe 

počtu mesiacov a dní pobytu študenta a mesačnej sadzby podľa cieľovej krajiny. Finančná podpora sa neposkytuje na deň cesty na zahraničnú univerzitu 

a na deň cesty zo zahraničnej univerzity. Finančná podpora EÚ nepokrýva všetky náklady študenta a študent si z nej môže hradiť náklady súvisiace 

s mobilitou ako je cestovné, ubytovanie, strava, miestna doprava, poistenie, iné. 

 

Poskytované štipendium nemusí pokryť všetky náklady na štúdium v zahraničí, jedná sa len o príspevok a počíta sa s finančnou spoluúčasťou 
študenta! Študent dostane štipendium od TUKE formou paušálnej čiastky na mesiac pobytu v zahraničí. 

Postup pred vycestovaním: 

Postup po návrate zo zahraničia: 

Predĺženie štúdia na partnerskej univerzite: 

Špeciálne štipendium: 

Toto štipendium je určené pre študentov ťažko zdravotne postihnutých alebo pre študentov so zvláštnymi potrebami na pokrytie zvýšených výdavkov 
v zahraničí, ktoré vyplývajú z ich zdravotných potrieb. Ak o takéto financovanie vo forme tzv. príspevku na špeciálne potreby zažiadala jeho organizácia 

ešte v čase podávania prihlášky. Príspevok na špeciálne potreby musí účastník mobility zdokladovať preukazom ZŤP a vyúčtovať na základe reálnych 

nákladov. Študenti a pracovníci vysokých škôl so ZŤP majú špeciálnu výzvu na podanie žiadosti o špeciálny grant. 


