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KRITÉRIÁ VÝBERU UCHÁDZAČOV O ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ERASMUS+ 

na akademický rok 2017/2018 

 
Riadne zapísaní študenti PdF UK sa môžu uchádzať o mobilitu Erasmus+ na štúdium, stáž alebo absolventskú 

stáž nasledovným spôsobom:  

1. v bakalárskom stupni  

 v 1. – 2. roku štúdia a mobilitu následne realizujú v 2. alebo 3. roku štúdia; 

 mimoriadne v 3. roku štúdia a mobilitu realizujú v 1. roku magisterského štúdia vtedy, ak ich vážený 

študijný priemer (vo všetkých častiach študijného programu pri kombinovanom type) nie je horší (t. j. vyšší) 

ako 1,75 a súčasne existuje odôvodnený predpoklad, že budú v akademickom roku 2017/18 riadnymi 

študentmi magisterského stupňa na PdF UK;  

 v 3. roku štúdia na mobilitu stáž absolventov vtedy, keď nepokračujú vo vysokoškolskom štúdiu na žiadnej 

vysokej škole ani v SR, ani v zahraničí;  

2. v magisterskom stupni  

 v 1. roku štúdia a mobilitu realizujú v 2. roku štúdia; 

  v 2. roku štúdia na mobilitu stáž absolventov vtedy, keď nepokračujú vo vysokoškolskom doktorandskom 

štúdiu na žiadnej vysokej škole ani v SR ani v zahraničí;  

3. v doktorandskom stupni  

 v 1. – 2. (resp. 3.) roku štúdia a mobilitu realizujú v 2. – 3. (resp. 4.) roku štúdia;  

 v 3. (resp. 4.) roku štúdia na mobilitu stáž absolventov.  

 

 

KRITÉRIÁ  VÝBERU NA SMS ALEBO SMT ERASMUS+ PRE A. R. 2017/2018  
 

 

BODY  
 

 
  

ŠTÚDIUM *  
 

 

pre Bc. alebo Mgr. stupeň  
vážený študijný priemer (vo všetkých 
častiach študijného programu pri 
kombinovanom type)  

 

 

 

  (1.0 – 1.20) 20 bodov  
(1.21 – 1.34) 15 bodov  
(1.35 – 1.55) 10 bodov  
(1.56 – 2.00)   5 bodov  

 

 
  
max. 
20  

 

 

pre doktorandov  
priemer získaného počtu kreditov  

 

 

   (71 a viac) 20 bodov  
      (51 – 70) 15 bodov  
      (41 – 50) 10 bodov  

 

 

ŽIVOTOPIS  v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom jazyku alebo inom jazyku (prijímajúcej 

krajiny); v slovenskom jazyku pre ČR, Slovinsko, Poľsko  
 

 

max. 
10  

 

 

MOTIVAČNÝ LIST v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom jazyku alebo inom jazyku 

(prijímajúcej krajiny); v slovenskom jazyku pre ČR, Slovinsko, Poľsko  
 

 

max. 
10  

 

 

AKTIVITY ŠTUDENTA na PdF UK / UK (dokumentovateľné)  
Akademický senát PdF UK/UK a pod., ŠVOUČ, reprezentácia PdF UK /UK, ESN /Erasmus Student 
Network, pomoc študentom, tzv. buddy system, pomoc pre katedru/ústav/centrum výskumu vykonaná 
dobrovoľnícky  

 

 

  
max. 
10  

 

 

AKTIVITY ŠTUDENTA inde (dokumentovateľné)  
sociálne služby, dobrovoľníctvo, súťaže a iná reprezentácia   

 

 

max. 
10  

 

 

JAZYKOVÉ KOMPETENCIE  
anglický, nemecký, francúzsky, španielsky alebo jazyk prijímajúcej 
krajiny (taliansky, ruský, slovinský alebo poľský)  

 

 

  B1:   5 bodov  
  B2: 10 bodov  
  C1: 15 bodov  
  C2: 20 bodov  

 

 

 

max. 
20  

 

 

* Ak je vážený študijný priemer uchádzača horší (t. j. vyšší ako 2,0) alebo riziko, že mobilita by mohla spôsobiť oneskorenie v 

plnení predpísanej študijnej cesty a nadštandardnú dĺžku štúdia (dané počtom získaných kreditov povinných a povinne 

voliteľných predmetov, pri kombinovanom type vo všetkých častiach študijného programu), prijímacia komisia zváži výber a 

umiestnenie študenta v poradí na voľné miesto alebo ho zaradí ako náhradníka. Upozorní tiež uchádzača, že povinnosť platby za 

nadštandardnú dĺžku štúdia je v takomto prípade v plnej zodpovednosti študenta. U študentov so špeciálnymi potrebami sa však 

tento prípad posudzuje osobitne.  

 

V Bratislave 07.11. 2016                                                                    Mgr. Eva Faithová, PhD.  
                                                                                                    prodekanka pre zahraničné vzťahy 


