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Stáže - Traineeships  

 

 

ERASMUS+ 



Základné informácie 
 

 

 

 
   

 

 

• stáž v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke  

  12 mesiacov/ min. 2 mesiace 

 

• zarátava sa do toho aj absolventská stáž 

 

• riadny študent UK 

 

• absolvent / 1 ročník Bc. 
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•  študent – si hľadá inštitúciu sám 

 

•  nie je potrebná IIA (iba Learning Agreement)- akceptácia 

 

• Neoprávnené inštitúcie: 

 

- Inštitúcie a agentúry EÚ, ktorých zoznam nájdete 
zverejnený na stránke: http://europa.eu/about-
eu/institutions-bodies/index_en.htm 

 

- k neoprávneným organizáciám patria subjekty riadiace 

programy EÚ, ako napríklad národné agentúry 

 

3. Organizácia 



•2 mesiace pred odchodom na mobilitu 

 

•  obsah a rozsah stáže v zahraničí  

 

•  musí byť v súlade so študovaným odborom 

 

•  detailne a dôkladne vyplnený 

 

•podpísaný zahraničnou inštitúciou - akceptácia 

 

4. LA - akceptácia  



 

Na OMV RUK (6 týždňov pred odchodom) : 
 

• Zmluvu o poskytnutí finančného príspevku (2x)   

• Všeobecné podmienky Erasmus+ 2x 

• Learning agreement for Traineeships -1x 

• Informačný list 

• kópiu Európskeho preukazu poistenca  

• Komerčné poistenie – povinné 

• Potvrdenie o zápise do ročníka 

• Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky 

 

 

5. Dokumenty  
  

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/pred-pobytom/


•  online jazykový test – mail (povinné) 

 

•  pred mobilitou/po mobilite 

 

•  jazyky: anglický, francúzsky, nemecký, holandský, 

taliansky, španielsky, portugalský, grécky, český, 

dánsky, švédsky, poľský 

 

•online jazykový kurz (nepovinné) 

6. OLS 



 

• Maximálne mesačné granty sú určené EK: 

 

 

 

 

 

 

 

 

• vypláca sa 100% grantu - pred mobilitou na max 3-4 mesiace 

• sociálne štipendiá - (50 € / mesiac) 

590 € / mesiac Rakúsko, Dánsko, Fínsko, Francúzsko, Írsko, 

Taliansko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, 

Švajčiarsko, Spojené kráľovstvo  

520 € / mesiac Belgicko, Chorvátsko, Česká republika, Cyprus, 

Nemecko, Grécko, Island, Luxembursko, Holandsko, 

Portugalsko, Slovinsko, Španielsko, Turecko 

450 € / mesiac Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, 

Malta, Poľsko, Rumunsko, Slovensko, Macedónsko 

7. Grant 

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/vseobecne-podmienky/financne-krytie/


 

•Learning Agreement for Traineeships –  

    2. časť s novými záväzkami 

 

•V prípade predĺženia stáže aj žiadosť o 

predĺženie – podpísaná fakultným koordinátorom 

 

Počas mobility 

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/pocas-pobytu/


ŠTUDENT PREDKLADÁ na OMV RUK (do 30 dní od 

ukončenia pobytu): 

 

•  3.časť Learning Agreement for Traineeships – časť 

vyplnená po mobilite:   Certifikát o absolvovaní stáže, 

Hodnotenie 

 

•  Protokol o uznaní stáže (fakulta)- domáca univerzita      

   je povinná uznať zahraničnú odbornú stáž 

 

•  záverečná správa - mail 

 

•  On-line jazykový test - OLS 

 

Po mobilite 

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/po-navrate/


Ďakujem za pozornosť. 

 

Ing. Silvia Miháliková 

silvia.mihalikova@rec.uniba.sk 




