
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 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.   

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 20 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 zahraničí poskytujú na   
študijnom oddelení FEI TU (je potrebné podať si Žiadosť o individuálny študijný plán).   

12. Termín odovzdania prihlášok je do 28. marca 2017 – referát zahraničných stykov DFEI   
13. Doklady– Zoznam príloh k prihláške..., 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 – Ing. Mária Gamcová, PhD. 

(e-mail: maria.gamcova@tuke.sk).  


