Vyhlásenie
(I) výberového konania na študentskú mobilitu E R A S M U S + na štúdium a stáže
v akademickom roku 2019/ 2020
(II)

doplňujúceho výberového konania na študentskú mobilitu E R A S M U S +
na stáže v letnom semestri akademického roka 2018/2019

Do výberového konania sa môžu prihlásiť študenti všetkých stupňov vysokoškolského
vzdelávania a absolventi do jedného roka od ukončenia štúdia bez ohľadu na formu štúdia.
Spoločné výberové konanie sa uskutoční dňa 06.12.2018 v čase od 11:00 hod. v miestnosti
Collegium Novum.
Vyplnený formulár prihlášky spolu s prílohami je potrebné odovzdať na referáte pre
zahraničné vzťahy u pani Ing. Gajovej do 29.11.2018.
Prílohy
k
prihláške
(prihláška
dostupná
na
webovom
sídle
fakulty
http://iuridica.truni.sk/erasmus-pre-studentov (v časti Medzinárodné vzťahy – ERASMUS+ –
ERASMUS+ pre študentov:
a) údaje o študentovi (spolu s prihláškou sú súčasťou oznamu o výberovom konaní,
ktorý je zverejnený na webovej stránke fakulty v rovnakej časti ako prihláška),
b) životopis,
c) motivačný list,
d) doklad preukazujúci vážený študijný priemer za minulý akademický rok (výpis
z MAIS-u nie je na tento účel dostačujúci),
e) doklady umožňujúce ohodnotenie uchádzača podľa priložených kritérií výberového
konania,
f) akceptačný list v prípade stáže – zvlášť potrebné pre úspešné uchádzanie sa.
Zoznam partnerských fakúlt pre štúdium a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej
stránke Trnavskej univerzity (http://www.truni.sk/sk/mobilita-studentov) v časti ERASMUS+ Mobilita študentov – Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+.
Zoznam inštitúcií (nie konečný), na ktorých možno absolvovať stáže, je dostupný na webovej
adrese
http://www.truni.sk/ponuka-databaz-na-vyhladavanie-stazi-v-zahranici-pre-studentovalebo-zamestnancov-vysokych-skol.
Je potrebné venovať všetkým súvisiacim informáciám náležitú pozornosť.
Účastníkom mobility bude uznávané absolvovanie povinných predmetov v rámci zahraničného
štúdia.
V prípade vypracovania kvalitnej záverečnej / kvalifikačnej práce na zahraničnej
univerzite je možné jej uznanie ako bakalárskej / diplomovej práce po dohode s vedúcim
príslušnej katedry našej fakulty.
Pre účely úspešného absolvovania zahraničnej mobility vo forme štúdia je potrebné získať na
hosťujúcej univerzite minimálne 20 kreditov z minimálneho počtu zapísaných predmetov

bonifikovaných v celkovom súčte 30 kreditov, v prípade nesplnenia tejto povinnosti je potrebné
vrátiť poskytnuté finančné prostriedky na mobilitu, resp. ich alikvotnú časť.
Inštitúciu na absolvovanie stáže si volí uchádzač. Súhlas zvolenej inštitúcie s absolvovaním
stáže si obstaráva študent sám. Inštitúciami neoprávnenými na poskytovanie stáží v rámci
programu ERASMUS+ sú inštitúcie Európskej únie a organizácie riadiace programy Európskej
únie.
V prípade otázok kontaktujte fakultného ERASMUS+ koordinátora Mgr. Petra Mészárosa, PhD.
(č. dverí 313, e-mail: peter.meszaros@truni.sk).

V Trnave, dňa 06.11.2018
Mgr. Peter Mészáros, PhD.
fakultný koordinátor programu ERASMUS+

Kritériá výberového konania
Predpoklady na štúdium v zahraničí budú hodnotené na osobnom pohovore. Počas pohovoru
bude uchádzač komunikovať aj vo vybranom cudzom jazyku, ktorý sám určí s prihliadnutím na
zvolenú univerzitu/inštitúciu. V rámci ústneho pohovoru sa hodnotia odborné predpoklady
študenta, jazykové predpoklady študenta, doterajšie výsledky a aktivity študenta. Podrobné
informácie možno nájsť v Zásadách výberového konania (čl. V).

