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Podmienky a kritériá STU v Bratislave                                                          
pre výberové konania študentov a zamestnancov                                    
na mobility programu Erasmus+ (Decentralizované a 
Centralizované akcie: ICM, Strategické partnerstvá a iné 
projekty) 
 
  
Predkladá: doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD.  
                              prorektorka                                   

  
Vypracoval:       Mgr. Lesana Zemanová  
                             Útvar medzinárodných vzťahov 
 
Zdôvodnenie: Oboznámenie prítomných o podmienkach a kritériách STU v Bratislave                    

pre výberové konania študentov a zamestnancov na mobility programu 
Erasmus+ (Decentralizované a Centralizované akcie: ICM, Strategické 
partnerstvá a iné projekty) 

 
Návrh uznesenia: KR STU berie na vedomie a súhlasí s predloženým materiálom 
 
 a) bez pripomienok 
 b) s pripomienkami 
 
 
 
 
 
 



 

 1 

02. zasadnutie V STU, 27.01.2020 
Podmienky a kritériá STU v Bratislave pre výberové konania študentov                                     

a zamestnancov na mobility programu Erasmus+ ICM 
doc. Ing. arch. Ľubica Vitková, PhD. 

 

 

 

 

Dokument vznikol na základe požiadaviek programu Erasmus+ ICM, rovnako ako pre 
iné Decentralizované a Centralizované projekty uvedenej schémy, ktoré sú kladené 
na realizáciu projektov zo strany Európskej komisie. Vzniknutý dokument bude 
súčasťou prihlášky Erasmus+  vo výzve 2020. 

Podmienky a kritériá STU v Bratislave pre výberové konania 
študentov na mobility programu Erasmus+ (Decentralizované 

a Centralizované akcie: ICM, Strategické partnerstvá a iné 
projekty) 

Výberové konanie na študentské mobility v rámci programu Erasmus+ 

(Decentralizované a Centralizované akcie: ICM, Strategické partnerstvá a iné 

projekty) bude prebiehať na základe nasledovných kritérií: 

1. vážený študijný priemer za celé doterajšie obdobie štúdia, vrátane 

neúspešne ukončených predmetov (hodnotia sa ukončené akademické 

roky), (max. 30 bodov) 

2. dosiahnutý počet kreditov za celé doterajšie obdobie štúdia (hodnotia sa 

ukončené akademické roky), (max. 30 bodov) 

3. doklad o znalosti jazyka (posudzuje sa úroveň a relevantnosť znalosti 

daného jazyka pre mobilitu) (max. 20 bodov) 

4. motivačný list (obsahujúci odpovede na otázky Z akého dôvodu sa 

zaujímate o štúdium v danej krajine a na danej univerzite? Aké sú ciele 

Vášho pobytu na vybranej zahraničnej univerzite?) (max. 10 bodov) 

5. školské/mimoškolské aktivity (napr. účasť na Študentskej vedeckej 

konferencii, členstvo v ESN, atď.) (max. 10 bodov) 

Uvedené kritéria je možné doplniť o špecifické požiadavky jednotlivých fakúlt 

vyplývajúce z charakteru odboru. 
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Podmienky a kritériá STU v Bratislave pre výberové konania 
zamestnancov na mobility programu Erasmus+ 

(Decentralizované a Centralizované akcie: ICM, Strategické 
partnerstvá a iné projekty) 

Pri výbere zamestnancov na mobility programu Erasmus+ (Decentralizované a 

Centralizované akcie: ICM, Strategické partnerstvá a iné projekty) budú 

zohľadnené nasledovné kritériá: 

1. relevantnosť mobility vzhľadom na pracovnú činnosť zamestnanca a odbor 

jeho činnosti (max. 60 bodov) 

2. úroveň znalosti jazyka, v ktorom bude prebiehať výučba/výskum/školenie 

na hosťujúcej univerzite, (max. 30 bodov) 

3. účasť na domácich a zahraničných projektoch, konferenciách, atď. (max. 

10 bodov) 

 

Celkový počet bodov, ktoré je možné vo výberovom konaní na študentské a 

zamestnanecké mobility program Erasmus+ (Decentralizované a Centralizované 

akcie: ICM, Strategické partnerstvá a iné projekty) dosiahnuť je 100. Od 

úspešných kandidátov sa očakáva aktívna reprezentácia STU počas zahraničného 

pobytu i po ňom (účasť na International Fairs, infoseminároch, a podobných 

aktivitách organizovaných ÚMV STU), zdieľanie svojej zahraničnej skúsenosti na 

sociálnych sieťach ÚMV a prostredníctvom propagačných materiálov. 

Uvedené kritéria je možné doplniť o špecifické požiadavky jednotlivých fakúlt 

vyplývajúce z charakteru odboru. 

Pravidlá výberového konania študentov a zamestnancov na 
mobility programu Erasmus+ (Decentralizované a 

Centralizované akcie: ICM, Strategické partnerstvá a iné 
projekty) 

Výberové konanie pre študentov a zamestnancov na mobility programu Erasmus+ 
ICM je vyhlasované raz ročne na začiatku akademického roka. Vyhlásenie 
výberového konania je realizované formou oznamu na webových stránkach STU a 
oznamu v akademickom informačnom systéme. Súčasťou oznamu o vyhlásení 
výberového konania sú aj výberové kritériá a informácie o grantoch poskytovaných 
na financovanie mobilít v rámci programu Erasmus+ (Decentralizované a 
Centralizované akcie: ICM, Strategické partnerstvá a iné proejkty). Prihlášky na 
mobility sa podávajú elektronicky (prostredníctvom emailu). Súčasťou prihlášky sú 
podporné dokumenty, podľa stanovených výberových kritérií. Deadline na podanie 
prihlášok je stanovený na 30. deň (vrátane) od dátumu vyhlásenia výberového 
konania. Po uzavretí prihlášok sa vytvorí zoznam kandidátov, ktorí následne 
absolvujú osobný pohovor pred komisiou zloženou z projektového manažéra 
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zodpovedného za daný projekt, koordinátora a prodekana pre zahraničné vzťahy z 
príslušnej fakulty. Na základe osobného pohovoru komisia posúdi splnenie 
výberových kritérií a vhodnosť uchádzača na danú mobilitu. O výsledku osobného 
pohovoru bude uchádzač informovaný do 2 týždňov prostredníctvom emailu. 

Výberové konanie prebieha transparentne, demokraticky a nestranne. Pri 
výbere uchádzačov na mobility je uplatňovaná podmienka rovnakých príležitostí, 
podpora zdravotne a sociálne znevýhodnených osôb s vylúčením diskriminácie na 
základe náboženstva, rasy, sexuálnej orientácie a z dôvodu zdravotného alebo 
sociálneho znevýhodnenia. 

 


