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PRAVIDLÁ PRE ABSOLVOVANIE ČASTI ŠTÚDIA NA ZAHRANIČNEJ VYSOKEJ 
ŠKOLE PRE ŠTUDENTOV FA STU V BRATISLAVE 

(Vnútorný predpis fakulty č. 2_2014 - S) 

 
Článok 1 

Program ERASMUS + 
  1.Všeobecné kritéria mobility študentov 
 

a) Študent musí byť v danom akademickom roku, v ktorom sa uskutočňuje mobilita, zapísaný do ďalšej 
časti štúdia študijného programu na Fakulte architektúry STU, po absolvovaní ktorého získa 
akademický titul príslušného stupňa štúdia. Študent 1. až 3. stupňa musí mať úspešne ukončený 
aspoň prvý nominálny rok štúdia 

b) Dĺžka študijného pobytu na partnerskej univerzite je najmenej 3 mesiace a najviac 12 mesiacov. 
Študijný pobyt sa môže uskutočniť v období od 1. júla bežného do 31. augusta nasledujúceho 
akademického roka.  

c) Študent môže získať grant len raz v každom stupni štúdia.  
d) Obdobie štúdia v zahraničí sa posudzuje ako štúdium absolvované na FA STU. FA v Dohode 

o obsahu štúdia v študijnom poriadku zaručuje, že študijný pobyt v zahraničí (vrátane vykonaných 
skúšok alebo iných foriem hodnotenia) bude uznaný a nahradí porovnateľný obsah štúdia (vrátane 
vykonaných skúšok alebo iných foriem hodnotenia) na Fakulte architektúry STU podľa schváleného 
študijného plánu resp. zmeny študijného plánu a predložených sylabov absolvovaných predmetov. 

e) Kredity za štúdium cudzích jazykov sa nezapočítavajú. 
f) Študijný program alebo obsah štúdia na partnerskej univerzite musí byť dohodnutý medzi 

partnerskými univerzitami ešte pred nástupom študenta na študijný pobyt v Dohode o obsahu štúdia. 
Za obsahovú stránku štúdia zodpovedá garant bilaterálnej zmluvy a schvaľuje ju prodekan pre 
pedagogickú činnosť pred nástupom na mobilitu. 

g) Po ukončení študijného pobytu obdrží študent od hostiteľskej univerzity písomný doklad o absolvovaní 
dohodnutého štúdia spolu s výpisom výsledkov štúdia. Výpis musí obsahovať najmä : názvy 
absolvovaných predmetov, ich kreditovú hodnotu prepočítanú na ECTS, časovú výmeru predmetu za 
týždeň a počet týždňov výučby predmetu, dátum absolvovania predmetu, klasifikáciu podľa ECTS 
alebo podľa systému hodnotenia na danej vysokej škole s ekvivalenciou na ECTS.   

h) Hostiteľská škola nesmie od študenta požadovať žiadne poplatky za štúdium (za výučbu, registráciu, 
skúšky, prístup do laboratórií a knižníc a pod.). Od študenta môžu byť žiadané menšie poplatky, v tej 
istej výške ako u domácich študentov, napríklad za poistenie, členstvo v študentských organizáciách, 
za používanie rozličných materiálov, kopírovacích prístrojov a pod. Vysielajúca univerzita môže 
pokračovať vo vyberaní poplatkov od svojich vysielaných študentov. 

i) Študent musí mať primerané znalosti jazyka v ktorom bude prebiehať vyučovanie počas jeho 
študijného pobytu. 

j) Grant predstavuje iba finančný príspevok EU na pokrytie dodatočných nákladov súvisiacich so 
študijným pobytom v zahraničí, t.j. cestovné náklady, náklady na jazykovú prípravu a životné náklady 
v hostiteľskej krajine. Grant nie je určený na pokrytie všetkých nákladov na študijný pobyt. 

 
2. Usmernenia pre študentov FA 

 

a) Pre realizáciu mobility sa akceptujú: 
v  1. stupni štúdia 7. semester 
v  2. stupni štúdia 1. až 3. semester 
v  3. stupni štúdia  2. a 3. nominálny rok štúdia 
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b) Na partnerskej univerzite sa odporúča študovať min. 5 mesiacov (resp obdobie jedného semestra 
vrátane skúškového obdobia) – čo umožňuje splniť študijný plán v príslušnom období. 

c) Študent pred odchodom na zahraničnú mobilitu sa pred začiatkom akademického roka riadne zapíše 
do ďalšej časti štúdia študijného programu na Fakulte architektúry STU a svoj odchod oznámi na 
zahraničnom oddelení FA. 

d) Študent je povinný zostaviť si na jeden semester štúdia v zahraničí program v hodnote 30 kreditov.     
e) Študent do 14 dní od termínu deklarovaného ako termín ukončenia študentskej mobility na oddelení 

pre zahraničné vzťahy FA STU musí odovzdať (platí pre 1. a 2. stupeň štúdia): 
- Žiadosť o uznanie štúdia (všeobecnú žiadosť na FA)   

(http://www.fa.stuba.sk/docs//studium/Vseobecna_ziadost.pdf), 
- výpis výsledkov absolvovaného štúdia vystavený a potvrdený zahraničnou vysokou školu 

a s uvedením systému hodnotenia na danej vysokej škole s ekvivalenciou na ECTS,  
- aktualizovanú prílohu k žiadosti o uznaniu výsledkov predmetov mobility s uvedením údajov podľa 

predlohy,  
(http://www.fa.stuba.sk/docs//studium/Priloha_k_ziadosti_o_uznanie_predmetov_z_mobility2.pdf), 

- Dohodu o obsahu štúdia (Learning Agreement),   
- Zmeny k pôvodnej dohode o obsahu štúdia (Changes to originally proposed study program), ak si 

študent musel urobiť zmeny v obsahu štúdia, 
- sylaby absolvovaných predmetov, 
- portfólia ateliérových prác (podľa potreby aj z iných predmetov) v printovej forme formátu A3 a v 

elektronickej forme na CD nosiči. 
f) Študent v spolupráci s garantom študijnej mobility pripraví všetky podklady pre uznanie počtu kreditov 

z absolvovaného  štúdia, ktoré schvaľuje prodekan pre pedagogickú činnosť v spolupráci s garantom 
študijného programu. 

g) Podrobné informácie pre Erasmus študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave sú uvedené 
na http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818 
Informácie o možnostiach vycestovania podáva aj fakultný koordinátor FA, prodekan pre pedagogickú 
činnosť a prodekan pre zahraničné vzťahy. 

 
Článok 2 

Pracovné stáže študentov v zahraničí 
1.Všeobecné kritéria 
 

a) Stáž je obdobie, ktoré študent strávi v podniku alebo v organizácii v inej krajine zapojenej do 
Programu celoživotného vzdelávania a jeho podprogramu Erasmus s čiastočnou finančnou podporou 
z Európskej únie. Cieľom stáže je pomôcť jednotlivcom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce 
Európskeho spoločenstva, získať odborné a praktické zručnosti a lepšie pochopiť hospodárske a 
sociálne podmienky hostiteľskej krajiny v kontexte získavania pracovných skúseností. 

b) Študent musí byť v danom akademickom roku, v ktorom sa uskutočňuje stáž, zapísaný do ďalšej časti 
štúdia študijného programu na Fakulte architektúry STU, po absolvovaní ktorého získa akademický 
titul príslušného stupňa štúdia, vrátane doktorandského štúdia uznaného podľa pravidiel danej krajiny 
a je občanom SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré participujú v programe alebo má 
trvalý pobyt v SR. 

c) Každý študent a absolvent môže zrealizovať Erasmus+ stáž na každom stupni svojho štúdia. 
d) Študenti, ktorí už boli na Erasmus štúdiu alebo stáži sa môžu znovu prihlásiť na Erasmus+.   
e) Stáž možno realizovať najmä v priebehu letných prázdnin do 30. septembra. 
f) Dĺžka stáže pre 1. a 2. stupeň štúdia trvá spravidla najmenej 3 mesiace a najviac 12 mesiacov. 
g) Stáž v zahraničí musí byť integrálnou súčasťou štúdia vzdelávania na domácej univerzite 

(ekvivalencia odbornej praxe). 

http://www.fa.stuba.sk/docs/studium/Vseobecna_ziadost.pdf
http://www.fa.stuba.sk/docs/studium/Priloha_k_ziadosti_o_uznanie_predmetov_z_mobility2.pdf
http://www.stuba.sk/sk/erasmus-studijny-pobyt-v-zahranici.html?page_id=1818
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h) Dohodu musí schváliť podpisom garant študijného programu a prodekan pre vzdelávanie. 
i) Cieľom projektov sú najmä praktické stáže študentov FA STU  v architektonických ateliéroch EU. 

j) Po ukončení stáže študent doloží vyhodnotenie práce v podniku / firme. Vyhodnotenie práce vykoná 
zahraničný zamestnávateľ v súlade s ERASMUS dohodou o Pracovnom programe stáže a Záväzkom k 
zabezpečeniu kvality stáže. Vyhodnotenie musí byť vypracované na hlavičkovom papieri podniku/firmy a 
musí obsahovať originál podpisu hodnotiteľa a odtlačok pečiatky podniku/firmy s dátumom vystavenia.  
Bližšie informácie : http://www.stuba.sk/sk/erasmus-pracovna-staz-v-zahranici.html?page_id=4103. 
 
 

Článok 3 
Mobility cez SAIA 

2. Usmernenia pre študentov FA 
 
Pre mobility cez SAIA platia kritéria mobility cez program  Erasmus+ primerane. 
FA podporuje túto formu mobilít za nasledovných podmienok: 
a) Študent musí byť v danom ak. roku, v ktorom sa uskutočňuje mobilita, zapísaný na vysokoškolskej 

inštitúcii na študijný program, po absolvovaní ktorého získa akademický titul príslušného stupňa štúdia  
Študent 1. stupňa musí mať ukončený aspoň druhý ročník štúdia. Študent 3. stupňa musí mať 
ukončený aspoň prvý ročník štúdia. 

b) Obdobie štúdia v zahraničí cez programy SAIA nesmie presiahnuť polovicu štúdia na FA STU 
v jednotlivých stupňoch štúdia. 

c) Obdobie štúdia v zahraničí sa posudzuje ako štúdium absolvované na FA STU, v prípade ak obsah 
štúdia na zahraničnej univerzite bol dohodnutý pred nástupom študenta na študijný pobyt v Dohode 
o obsahu štúdia. Za obsahovú stránku štúdia zodpovedá garant ŠP a schvaľuje prodekan pre 
pedagogiku príslušného stupňa štúdia. 

d) Obdobie štúdia v zahraničí sa posudzuje ako štúdium absolvované na FA STU. FA v Dohode 
o obsahu štúdia zaručuje, že študijný pobyt v zahraničí (vrátane vykonaných skúšok alebo iných 
foriem hodnotenia) bude uznaný a nahradí porovnateľný obsah štúdia (vrátane vykonaných skúšok 
alebo iných foriem hodnotenia) na Fakulte architektúry STU podľa schváleného študijného plánu resp. 
zmeny študijného plánu a predložených sylabov absolvovaných predmetov. 

e) Výnimky z uznania je štúdium cudzích jazykov (kredity za ich absolvovanie sa nezapočítavajú). 
f) Študent do 14 dní od termínu deklarovaného ako termín ukončenia študentskej mobility na oddelení 

pre zahraničné vzťahy FA STU musí odovzdať doklady podľa článku 1, bodu 2, písmeno e)  
 (platí pre 1. a 2. stupeň štúdia). 
g) Pre realizáciu mobility sa považuje za optimálny: 
 v  2. stupni štúdia 1. nominálny rok štúdia 
 v  3. stupni štúdia  2. a 3. nominálny rok štúdia 
h) Študent 2. stupňa študuje na danej univerzite s vedomím, že vykonané skúšky a zápočty mu nebudú 

v plnej miere uznané na domácej fakulte v prípade nesplnenia vyššie uvedených podmienok. 
 
 

V Bratislave,  17.06.2014 
 
 

              doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD., v .r. 
                                                                                                                         dekanka  FA STU  
 

http://www.stuba.sk/sk/erasmus-pracovna-staz-v-zahranici.html?page_id=4103

