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VÝBEROVÉ KONANIA 

NA ŠTUDENTSKÉ MOBILITY ERASMUS+ 

na akademický rok 2015 - 2016 

 
Oznamujeme, že v termíne 16. 12. 2014 – 20. 2. 2015 sa na  PdF UK konajú výberové 

konania na študentské mobility Erasmus+ na štúdium (SMS) a stáž (SMT)          

(ang. Student Mobility for Study a Student Mobility for Traineeships) pre a. r. 2015 – 

2016.  

 
Výberové konania sa realizujú podľa nových pravidiel pre mobility študenta                 

v Erasmus+ pre SMS a SMT a pokynov OMV RUK v Bratislave (VP UK č. 4/2007).  

 
O mobilitu sa môžu uchádzať riadne zapísaní študenti 1. - 3. ročníka bakalárskeho 
stupňa, 1. – 2.  ročníka magisterského stupňa a 1. – 3. (4.) ročníka doktorandského 
stupňa  podľa podmienok stanovených v dokumente RZV PdF UK Kritériá výberu 
uchádzačov o študentské mobility Erasmus+ na akademický rok  2015-2016.  
 
Uchádzači predkladajú:  
1. Prihlášku na študentskú mobilitu.  

2. Výpis výsledkov štúdia za doterajšie štúdium z AIS2 podľa Študijného poriadku UK 
alebo výpis získaného počtu kreditov za uplynulé obdobie podpísané školiteľom        
u  dokorandov.  

3. Štruktúrovaný životopis buď v anglickom, nemeckom, francúzskom, španielskom 
(alebo inom jazyku podľa cieľovej krajiny) alebo slovenskom jazyku pri pobytoch         
v ČR, Poľsku, Slovinsku.  

4. Motivačný list v príslušnom jazyku podľa bodu 3.  

5. Dokumenty o aktivitách študenta:  
a. na UK/PdF UK,  

b. inde,  
6. Študentom odporúčame, aby sa pri plánovaní mobility informovali u koordinátorov 

bilaterálnych zmlúv na príslušnej katedre a u svojich študijných poradcov alebo 
školiteľov u doktorandov.  

 
Presné termíny výberových konaní pre jednotlivé medziinštitucionálne zmluvy 
a mobility typu štúdium a na stáže Erasmus+ zverejňujú katedry.  Informujú o nich 
písomne aj Referát pre zahraničné vzťahy PdF UK. Prihlášky uchádzačov na katedrách 
posudzuje výberová komisia, ktorá má mať aspoň 3 členov a ktorá zostaví poradie 
vybraných uchádzačov a  náhradníkov (pri vyššom počte uchádzačov, ako je uvedené 
v medziinštitucionálnej zmluve).  
 
 
V Bratislave, 12. 12. 2014                                  doc. PhDr. Mária Glasová, PhD.  
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