
Pravidlá pre absolvovanie časti štúdia v zahraničí pre študentov  
FA STU v Bratislave 

 
 
� Program SOCRATES/ERASMUS 
 
Všeobecné kritéria mobility študentov: 
� Študent musí byť riadne zapísaný na vysokoškolskej inštitúcii na študijný odbor, 
po absolvovaní ktorého získa titul alebo diplom, vrátane doktorandského štúdia 
uznaného podľa pravidiel danej krajiny 
� Študent musí mať ukončený prvý ročník štúdia. 
� Dĺžka študijného pobytu na partnerskej univerzite bude najmenej 3 mesiace 
a najviac 12 mesiacov. Študijný pobyt sa môže uskutočniť v období od 1. júla do 30. 
septembra nasledujúceho roku. 
� Žiadnemu študentovi nesmie byť udelený grant po druhý krát. 
� Študijný pobyt v zahraničí musí tvoriť integrálnu súčasť štúdia na domácej 
univerzite 

� Obdobie štúdia v zahraničí bude študentovi plne uznané, t.j. domáca 
univerzita musí zaručiť v Dohode o obsahu štúdia, že študijný pobyt v zahraničí 
(vrátane vykonaných skúšok alebo iných foriem hodnotenia) bude uznaní a nahradí 
porovnateľné obdobie štúdia (vrátane vykonaných skúšok alebo iných foriem 
hodnotenia) na domácej univerzite, hoci obsah štúdia bol odlišný 
� 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. 
� Po ukončení študijného pobytu obdrží študent od hostiteľskej univerzity písomný 
doklad o absolvovaní dohodnutého štúdia spolu s výpisom výsledkov štúdia. 
� 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... Vysielajúca univerzita môže pokračovať vo 
vyberaní poplatkov od svojich vysielaných študentov. 
� Pokračuje sa v poskytovaní národných grantov a pôžičiek vysielaným študentom. 
� Študent musí mať primerané znalosti jazyka v ktorom sa bude prebiehať 
vyučovanie počas jeho študijného pobytu 
� 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. 
 
Usmernenia pre študentov FA 
� Pre realizáciu mobility sa považuje za optimálny: 

v I. stupni štúdia 7. semester 
v II. stupni štúdia 2. až 3. semester 
v III. stupni štúdia 2. a 3. ročník 

� Na partnerskej univerzite sa odporúča študovať min. 5 mesiacov (resp obdobie 
jedného semestra vrátane skúškového obdobia) – čo umožňuje splniť študijný 
program 



� Študent pred odchodom na zahraničnú mobilitu sa riadne zapíše do ročníka a svoj 
odchod oznámi na zahraničnom oddelení FA. 

� Študent si zapíše pre štúdium na partnesrkej univerzite v rámci Learning 
agreement  30 kreditov za semester, ktoré sa usiluje aj získať, čo zodpovedá 
kritériám mobilít na FA. 

 
� Študent musí do 14 dní od termínu deklarovaného ako termín ukončenia 

študentskej mobility, odovzdať na (pedagogickom oddelení) Oddelení pre 
zahraničné vzťahy FA: potvrdenie o absolvovaní štúdia a výpis výsledkov štúdia, 
správu so študijného pobytu 

 
Konkurzy sa na FA STU realizujú v 1. týždni LS. 
 
 
Podrobné informácie pre Erasmus študentov Slovenskej technickej univerzity v Bratislave  
Ako sa stať Erasmus študentom 
Študenti, ktorí sa chcú zúčastniť v rámci programu Socrates a jeho časti Erasmus študijného pobytu na 
zahraničnej univerzite, tzv. študentská mobilita, musia predovšetkým spĺňať hore uvedené kritéria 
spôsobilosti. Ak sú kritériá splnené, postuje študent nasledovne. 
 
Rok dopredu plánuje fakulta počet študentov, ktorí sa zúčastnia v nasledujúcom roku študentskej 
mobility v rámci programu Socrates/Erasmus a dĺžku ich študijného pobytu v zahraničí. Študent si 
môže vybrať štát a dĺžku študijného pobytu z plánu pripraveného fakultou. Plán študentských mobilít 
na rok 2004/2005 na FA. Informácie o možnostiach vycestovania podáva aj fakultní koordinátor (pani 
M. Kaločajová). 
 
Študent podáva počítačom vyplnenú prihlášku najneskôr do 25.2. 2005 svojmu fakultnému 
koordinátorovi.  K formuláru prihlášky musí študent priložiť výpis absolvovaných predmetov za 
posledné ukončené štúdium preložený do jedného zo svetových jazykov a doklad o úrovni jazykových 
znalostí (štátnica, certifikát, potvrdenie katedry jazykov o jazykovej úrovni študenta). Fakultní 
koordinátori zabezpečujú výberové konanie prihlásených uchádzačov.  
Rukou vyplňované prihlášky, alebo prihlášky s neúplnými alebo chýbajúcimi údajmi ako aj 
prihlášky bez patričných podpisov a pečiatok sa neakceptujú. 
 
Pred vyplnením prihlášky by mal študent vziať do úvahy skutočnosť, že finančná podpora EU vo forme 
grantu na mobilitu študenta v žiadnom prípade nepokrýva všetky potrebné výdaje, grant Európskej 
únie je iba stimulačný a nepokrýva reálne náklady. 
Študent by mal zvážiť aj skutočnosť, že grant EU prichádza na univerzity neskôr ako je začiatok 
akademického roka a preto sa musí  postarať aj krátkodobé predfinancovanie sa z vlastných zdrojov. 
 
Súčasťou prihlášky je aj Dohoda o obsahu štúdia (Learning Agreement), ktorú si študent vyplní 
samostatne po konzultácii s vedúcim ústavu alebo s prodekanom pre vzdelávanie. Dohoda o obsahu 
štúdia (Learning Agreement) musí obsahovať zoznam predmetov, ktoré bude študent študovať na 
partnerskej univerzite. Je dôležité prekonzultovať si každý predmet, ktorý bude študent absolvovať v 
zahraničí, pretože Dohoda o obsahu štúdia (Learning Agreement) je dokument, ktorý špecifikuje obsah 
štúdia, ktoré bude po návrate na domácu univerzitu domácou univerzitou uznané. Študent si vo 
vlastnom záujme preštuduje webovské stránky univerzity, na ktorej chce študovať a najmä ich časť o 
študijných smeroch, predmetoch, skúškach atď. 
  
Študentom, ktorí prejdú výberovým konaním fakulty na základe svojich Prihlášok a Dohôd o obsahu 
štúdia, podpíše po výberovom konaní prihlášku fakultný koordinátor, ktorý zároveň predloží všetky 
schválené prihlášky spolu s Dohodami o obsahu štúdia na podpis prodekanovi pre vzdelávanie. 
Zoznam mien všetkých študentov sa potom sprítupňuje na webovej stránke, kde vybraní a schválení 
študenti sledujú, či ich plánovaný študijný pobyt schválila aj partnerská inštitúcia a či teda naozaj 
vycestujú. 
 
Vzdanie sa študentskej mobility 



Každý akceptovaný študent sa samostatne rozhoduje o tom, či vycestuje na zahraničný študijný pobyt, 
alebo sa realizácie vzdá. Študent, ktorý sa rozhodne vzdať sa realizácie svojej študentskej mobility je 
povinný túto skutočnosť písomne oznámiť na Oddelenie pre zahraničné vzťahy rektorátu STU a 
svojmu fakultnému koordinátorovi. 
 
Intenzívny jazykový kurz 
Krajiny EÚ, ktoré jazykové kurzy organizujú: Belgicko, Dánsko, Fínsko, Grécko, Holandsko, 
Portugalsko, Švédsko, Taliansko. Intenzívny jazykový kurz je organizovaný v krajinách s málo 
používaným jazykom. Študenti sa takto môžu naučiť základy jazyka, prípadne sa zlepšiť v jazyku 
krajiny, v ktorej budú absolvovať študijný pobyt. Kurzy sú zvyčajne organizované pre začiatočníkov aj 
pokročilých. Intenzívneho jazykového kurzu sa môžu zúčastniť študenti, ktorí boli svojou vysokou 
školou vybraní na štúdium v zahraničí v rámci programu Socrates/Erasmus a ich štúdium začína 
zimným semestrom. Kurzy prebiehajú v mesiacoch júl - august, pred začiatkom školského roka danej 
krajiny. Niektore krajiny pre veľký zaujem organizujú kurzy aj pred začiatkom letného semestra 
(január, febrár 2005). Intenzívne jazkové kurzy trvajú od 3 – 8 týždňov.  
 
Čo si musí študent vybaviť pred vycestovaním do zahraničia: 
Ubytovanie 
Vízum 
Účet 
Zmluva 
Zdravotné poistenie 
Cestovné lístky 
Odovzdanie kópií dokladov na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu  
 
Udržiavanie kontaktu s domácou univerzitou počas mobility 
Študent sa po príchode na zahraničnú univerzitu čo najskôr ohlási cez e-mail Oddeleniu pre zahraničné 
vzťahy na e-mailovú adresu:zahran@stuba.sk a nahlási adresu svojho prechodného bydliska. 
 
Čo musí študent priniesť zo zahraničného študijného pobytu 
Študent musí do 14 dní od termínu deklarovaného ako termín ukončenia študentskej 
mobility, odovzdať na Oddelení pre zahraničné vzťahy rektorátu STU dolu uvedené 
materiály. Študenti, ktorí zostávajú z rôznych dôvodov v zahraničí dlhšie, ako je ich pôvodne 
plánovaná dĺžka pobytu, sú povinní oznámiť túto skutočnosť Oddeleniu pre zahraničné vzťahy 
rektorátu, aby predišli zbytočným urgenciám a nepríjemnostiam. 
Študenti, ktorí počas svojho pobytu vykonajú na zahraničnej partnerskej inštitúcii skúšky alebo 
absolvujú iné formy hodnotenia svojich dosiahnutých študijných výsledkov, prinesú kópiu 
vyhodnotenia týchto svojich študijných výsledkov na zahraničnej univerzite. (Kópie výpisu 
dosiahnutých výsledkov vydávajú univerzity často až po ukončení semestra alebo školského roka. 
Takýto prípad študent oznámi Oddeleniu pre zahraničné vzťahy pri odovzdávaní požadovaných 
dokumentov). 
Originály cestovných lístkov (cesta na štúdium a cesta zo štúdia). 
Originál zdravotného poistenia. 
Potvrdenie o absolvovaní štúdia. 
V prípade, že zahraničná univerzita nevydáva svoje vlastné potvrdenie, použije študent na účely 
získania potvrdenia o absolvovaní štúdia na zahraničnej univerzite toto potvrdenie, ktoré si nechá 
podpísať a opečiatkovať inštitucionálnym, fakultným alebo katedrovým  koordinátorom zahraničnej 
univerzity alebo tým akademickým pracovníkom, ktorý bol odborným poradcom študenta počas jeho 
študijného pobytu. Toto potvrdenie dokladuje absolvovanie zahraničného študijného pobytu, počas 
ktorého študent neabsolvoval žiadne hodnotenie svojich študijných výsledkov. 
Študenti, ktorí počas svojho pobytu vykonajú na zahraničnej partnerskej inštitúcii skúšky alebo 
absolvujú iné formy hodnotenia svojich dosiahnutých študijných výsledkov, prinesú kópiu 
vyhodnotenia týchto svojich študijných výsledkov na zahraničnej univerzite. (Kópie výpisu 
dosiahnutých výsledkov vydávajú univerzity často až po ukončení semestra alebo školského roka. 
Tatýto prípad študent oznámi Oddeleniu pre zahraničné vzťahy pri odovzdávaní požadovaných 
dokumentov). 
Kópia vyhodnotenia práce doktoranda na zahraničnej univerzite. 
Vlastnou rukou podpísaná Správa zo študijného pobytu realizovaného v rámci programu 
Socrates/Erasmus.  
 



� Stáž LEONARDO DA VINCI 
 
Všeobecné kritéria mobility študentov: 
� Študent musí byť riadne zapísaný na vysokoškolskej inštitúcii na študijný odbor, 
po absolvovaní ktorého získa titul alebo diplom, vrátane doktorandského štúdia 
uznaného podľa pravidiel danej krajiny 
� Dĺžka stáže trvá najmenej 3 mesiace a najviac 12 mesiacov. 
� Stáž v zahraničí musí byť integrálnou súčasťou štúdia vzdelávania na domácej 
univerzite. 
� Grant pridelený študentovi možno použiť na cestovné, ubytovanie, stravu, 
vreckové a poistenie 

� Granty sa prideľujú prostredníctvom Národnej agentúry na základe projektu. 
Projekt musí vypracovať a podať vysielajúca vysoká škola. Fakulta architektúry 
vysiela svojich študentov na stáž prostredníctvom každoročného grantu SvF, 
respektíve za spolupráce študentov FA (záujemcov o mobilitu podáva vlastné 
projekty). Cieľom projektov sú praktické stáže študentov v architektonických 
ateliéroch EU. 
 
 
Mobility cez SAIA 
Problémy: 
� Záujem študentov vycestovať cez SAIA – problém s uznávaním štúdia (tendencia 

znižovania počtu uchádzačov) 
 
Usmernenia pre študentov FA 
FA podporuje túto formu mobilít za nasledovných podmienok: 
 
� Pre realizáciu mobility sa považuje za optimálny: 

v II. stupni štúdia 2. až 3. semester 
v III. stupni štúdia 2. a 3. ročník 

� študent II. stupňa študuje na danej univerzite s vedomím, že vykonané skúšky 
a zápočty mu nebudú v plnej miere uznané na domácej fakulte 

 
 


