
SLOVENSKÁ TECHNICKÁ UNIVERZITA V BRATISLAVE

Erasmus+ štúdium a stáž



Rozdelenie Erasmus+ mobilít

• Študijný pobyt 

• Pracovná stáž 

• Kombinovaná mobilita



Programové krajiny

25. 7. 2012



Erasmus+ študijný pobyt

• Základné predpoklady

– Ukončenie 1. ročníka bakalárskeho štúdia

– Zapísaný na STU

– Študent musí byť občanom SR, členského štátu EÚ alebo 

ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má 

prechodný pobyt v SR.

• Dĺžka pobytu

– Maximálna dĺžka 12 mesiacov v rámci jedného stupňa 

štúdia

– Minimálna dĺžka 3 mesiace 



Výber univerzity

(2)

Prihláška AIS

1.12.2019 -
31.1.2020

Výberové 
konanie (fakulta)

Nominácia na 
zahraničnú 

univerzitu (ÚMV)

Prihláška na 
zahraničnú 
univerzitu 
(študent)

Akceptačný list 

Ako sa možno stať Erasmus+ študentom?



Pred mobilitou

• Akceptačný list

• Online Learning
Agreement (OLA)

• Akademický 
kalendár

• Kópia Európskeho 
zdravotného 
preukazu 

• Tlačivo o 
kontaktných 
osobách 

• Komerčné poistenie 
(nepovinné)

Počas mobility

• Confirmation of 
Study Period
(prvá časť –
Confirmation
on the
commencement) 

• Changes of 
Online Learning
Agreement (OLA)

• Rozhodnutie o 
priznaní 
sociálneho 
štipendia

Po mobilite

• Confirmation of 
Study Period
(druhá časť –
Confirmation on 
the Termination)

• OLS záverečný 
jazykový test

• Erasmus+ report

• Transcript of 
Records

• Záverečná 
správa AIS

Zmluva o poskytnutí 

finančnej podpory 

OLS jazykový test -

vstupný

Vyplatenie 80% grantu Vyplatenie 20% grantu



• Mesačné sadzby grantov na štúdium 



Erasmus+ pracovná stáž 

• Základné predpoklady

– Riadne zapísaný študent STU

– Úspešný absolvent STU (stáž sa musí realizovať do 

jedného roka od ukončenia štúdia)

– Študent študujúci na slovenskej VŠ s trvalým pobytom 

mimo SR, sa nemôže zúčastniť mobility do krajiny, kde má 

trvalý pobyt.



– Všetky stupne štúdia, absolventi 

– Zimný/letný semester, leto

– Podaná prihláška na Erasmus+ pracovnú stáž (pre 

absolventov platí deadline podania prihlášky do termínu 

štátnej skúšky)

2 

mesiace
stáž

12 

mesiacov



• Mesačné sadzby na stáž (do 31.5.2021)



• Potrebné dokumenty 

Pred mobilitou

• Prihláška

• Traineeship
Agreement

• Akceptačný list 

• Kópia Európskeho 
zdravotného 
preukazu 

• Komerčné poistenie 
www.erapo.sk

• Tlačivo o osobnom 
účte 

• Tlačivo o 
kontaktných 
osobách 

Počas mobility

• Confirmation of 
arrival

• OLS jazykový test

Po mobilite

• Confirmation of 
termination

• OLS záverečný 
jazykový test

• Erasmus+ report

• Traineeship
certificate

Zmluva o poskytnutí 

finančnej podpory 

GRANT 

(80%)

GRANT 

(20%)

http://www.erapo.sk/


• Kde možno realizovať stáž?

– Podniky

– Školiace centrá

– Výskumné centrá

– Vysokoškolské inštitúcie

• Kde nemožno realizovať stáž?

– Európske inštitúcie a iné orgány vrátane európskych 

agentúr 

– Organizácie, ktoré riadia európske programy

– Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z 

ktorého študent pochádza 



• Kde možno vyhľadať vhodný podnik na stáž?

Na vyhľadanie vhodného podniku na stáž je možné využiť 

databázy:

– http://www.erasmusintern.org/ – vyhľadávanie stáží 

vo všetkých odboroch 

– http://www.praxisnetwork.eu/

– https://www.trainingexperience.org/

– http://globalplacement.com/

http://www.erasmusintern.org/
http://www.praxisnetwork.eu/
https://www.trainingexperience.org/
http://globalplacement.com/




WEB ZPZV



PROCESY

PRIJATIE

• Erasmus študentov, zamestnancov

• študentov, zamestnancov na iné mobility

• Pozývacie listy

VYCESTOVANIE

• Erasmus študentov, zamestnancov

• študentov, zamestnancov na iné mobility

Komplexné zabezpečenie servisu mobilít 

študentov a zamestnancov

• prijatie žiadosti a konzultácia možnosti 

realizácie na ústave, 

• spracovanie tlačív, vystavenie akceptácie, 

• asistencia študentom/pracovníkom počas 

trvania mobility (ubytovanie, cudzinecká 

polícia, ISIC), 

• ukončenie mobility – vystavenie výstupných 

dokumentov, odubytovanie



AKTUÁLNE MOBILITY

• Erasmus+ pracovná stáž – celoročne otvorená – 2-12 mesiacov pre 

študentov

• Erasmus+ študijný pobyt - termín pre študentov MTF STU na podávanie 

prihlášok predpokladaný termín 1.12.2020 - 31.01.2021 

• Národný štipendijný program SR – uzávierka 31.10.2020 pobyty počas 

letného semestra akademického roka 2020/2021 

• CEEPUS - Stredoeurópsky výmenný program pre univerzitné štúdiá – aktuálne 

je uzatvorený, predpokladané otvorenie December 2020



NOVINKY

Útvar medzinárodných vzťahov
Vazovova 5
812 43 Bratislava 1
Slovenská republika
www.stuba.sk

Mária Rešetková, MBA

Erasmus+ fakultný koordinátor

Oddelenie zahraničných projektov a zahraničných 

vzťahov

maria.resetkova@stuba.sk

Tel.: +421 918 646 015

Office: T2-124


