
 

 

    
 

E R A S M U S + 
 

na akademický rok 2018/2019 
 
 
 

Katedra románskych jazykov a literatúr 
PdF UK vyhlasuje 

 
výberové konanie  

na študentskú mobilitu ERASMUS+ 
štúdium (SMS) a  

stáž (SMT)/absolventskú stáž (aSMT)  
 

 Štúdium (SMS) 

 Prihláška on-line: https://moja.uniba.sk/  

 Prihlasovacieho meno a heslo ako do AiS-u.  

 Termín na on-line prihlásenie: do 31. 1. 2018. 

 Prílohy: nahrať do on-line systému do 31. 1. 
2018. 

Informácie o on-line prihlasovaní: sojkova@fedu.uniba.sk 



 Stáž (SMT) a absolventská stáž (aSMT) 

 Prihláška: vyplniť tlačivo prihlášky 
(https://www.fedu.uniba.sk/medzinarodne/
erasmus/akademicky-rok-20182019) a spolu 
s prílohami odovzdať na KRJL (doc. Bírovej 
/dr. Štrbákovej) 

  Termín: do 28. 2. 2018. 
 
Prílohy:  

- Štruktúrovaný životopis v cudzom jazyku, v ktorom uchádzač chce 
študovať v cieľovej krajine/ na stáž štruktúrovaný životopis v anglickom, 
nemeckom, francúzskom, španielskom (alebo inom jazyku podľa cieľovej 
krajiny) alebo v slovenskom jazyku pri pobytoch v ČR, Poľsku, Slovinsku; 

- Motivačný list v príslušnom jazyku  

- Výpis výsledkov za doterajšie štúdium s váženým študijným 
priemerom alebo výpis získaného počtu kreditov za uplynulé 
obdobie podpísané školiteľom u doktorandov; 

- Certifikáty (kópie) potvrdzujúce kompetenciu z príslušného 
cudzieho jazyka (maturitné vysvedčenie, DELF/DALF/DELE, diplomy 
z jazykových škôl) a pod. 

- Doklady (kópie) o aktivitách súvisiacich so študovaným 
jazykom/programom:  

a) na UK/PdF UK (ŠVOUČ, Erasmus Network a i.);  
b) iné (súťaže, ocenenia, dobrovoľníctvo a i.)  

 
Pozn.:  

1. Výber prebehne na základe podkladov podľa kritérií zverejnených Referátom 
pre zahraničné vzťahy PdF UK (súčasťou konkurzu nie je pohovor).  

2. Komisia zverejní zoznam vybraných študentov do 15. 3.  2018. 

3. Študent v prihláške na štúdium (SMS) uvedie min. 1, max. 3 univerzity, o ktoré 
ma prioritne záujem. Komisia si vyhradzuje právo prideliť úspešnému 
kandidátovi konkrétnu zahraničnú univerzitu podľa voľných miest a podľa 
umiestnenia v poradí úspešnosti. 

4. Na stáž/absolventskú stáž (SMT/aSMT) si študent podnik alebo organizáciu v 
krajine oprávnenej pre program Erasmus+ hľadá sám. 

 

 
 
 
 
 
 
 



 

Zoznam univerzít: 

 Francúzsko: Université Lille 3 
Université Blaise Pascal, Clermont-Ferrand 
Université des Antilles et de la Guyane, Martinique 
Université Montpellier 2  (Mgr. učiteľstvo FR) 
Université Sorbonne Nouvelle Paris 3 (učiteľstvo FR) 
Université de Strasbourg (2 cudzie jazyky, min. úroveň B2) 

 Španielsko:   Universidad de Granada 
Universidad Complutense de Madrid 
Universidad de Valladolid 
Universidad de Almería 
Universidad de Huelva 

 Belgicko:   Université de Liège 

 Taliansko:  Scuola Superiore per Mediatori Linguistici, Padova 
Sapienza, Università di Roma 

 Grécko:   Aristotelova univerzita, Thessaloniki (FR) 

 Česká republika:  Masarykova univerzita, Brno 
Palackého univerzita, Olomouc (FR) 

 Maďarsko:   Katolícka univerzita Péter Pázmány, Pilišská Čaba 
Univerzita Lóránda Eötvösa v Budapešti 
 

Informácie o univerzitách: doc. Bírová (frankofónne univerzity), Dr. Medveczká 
(maďarské univerzity), Dr. Štrbáková (španielske a ostatné univerzity). 


