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Rozdelenie Erasmus+ mobilít

Študijný pobyt 

Pracovná stáž 

Kombinovaná mobilita (štúdium + stáž)

Typy mobilít
• Fyzická mobilita 
• Virtuálna mobilita
• Kombinovaná mobilita (fyzická + virtuálna)



Erasmus+ študijný pobyt

Základné predpoklady
• Ukončený min. 1. ročník bakalárskeho štúdia
• Zapísaný študent na STU (Bc., Ing., PhD.)
• Občan SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré 

participujú v programe alebo má prechodný pobyt v SR.

Dĺžka pobytu
• Maximálna dĺžka 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia
• Minimálna dĺžka 3 mesiace 

Možnosť písania záverečnej práce



Programové krajiny Erasmus+ 

Belgicko
Bulharsko
Cyprus 
Česko
Dánsko
Estónsko
Fínsko
Francúzsko
Grécko
Holansko
Chorvátsko
Írsko
Litva 
Lotyšsko

Luxembursko
Maďarsko
Malta
Nemecko
Poľsko
Portugalsko
Rakúsko
Rumusko
Slovinsko
Španielsko 
Švédsko
Taliansko
Veľká Británia

Členské štáty EU

+

Island
Lichtenštajnsko
Nórsko
Severné Macedónsko
Srbsko
Turecko

Nečlenské štáty EU



Ako sa stať Erasmus+ študentom?

Výber univerzity (2)

Výberové konanie na 
fakulte

Prihláška AIS

1.12.2020 - 31.1.2021

Možnosť výberu 
2 univerzít 

Zoznam univerzít

https://www.stuba.sk/sk/zahranicne-partnerske-institucie/dohody-programu-erasmus/dohody-programu-erasmus-prehlad-podla-fakult-a-ustavu.html?page_id=8995


Prihláška na Erasmus+ študijný pobyt











Mesačné sadzby grantov na študijný pobyt



Finančná podpora (grant) a systém jej vyplácania

Vyplatenie 80% grantu po podpise zmluvy -

pred odchodom na mobilitu 

Vyplatenie 20% grantu po príchode z mobility 

(Podmienka 20 kreditov)



Pred mobilitou

• Akceptačný list

• Akademický kalendár 

• OLA

• Kópia európskeho 
zdravotného preukazu

• Tlačivo o kontaktných 
osobách v prípade núdze

+ Zdaný bankový účet v 
AIS

Počas mobility

• Confirmation of Study 
Period (prvá časť)

• Changes of OLA

• Rozhodnutie o priznaní 
sociálneho štipendia

• Žiadosť o predĺženie 
mobility + príslušné 
dokumenty (nový OLA)

Po mobilite

• Confirmation of Study 
Period (druhá časť) 

• Transcript of Records

• Záverečná správa v AISe

• Erasmus+ report (online)

Zmluva o poskytnutí 

finančnej podpory 

Vyplatenie 80% grantu

Dokumenty – študijný pobyt

Vyplatenie 20% grantu

• OLS vstupný jazykový test 



Dokumenty Erasmus+ - AIS checklist



Erasmus+ pracovná stáž



Erasmus+ pracovná stáž

Základné predpoklady
• Ukončený min. 1. ročník bakalárskeho štúdia
• Študent na STU/ absolvent (do 1. roka od ukončenia štúdia)
• Občan SR, členského štátu EÚ alebo ostatných štátov, ktoré 

participujú v programe alebo má prechodný pobyt v SR.

Dĺžka pobytu
• 2 - 12 mesiacov v rámci jedného stupňa štúdia
• Stáž počas akademického roka i letných prázdnin

Možnosť písania záverečnej práce

Prihláška na Erasmus+ pracovnú stáž  - priebežne počas 

roka (pre absolventov je deadline podania prihlášky do termínu 

štátnej skúšky)



Kde je možné realizovať stáž?
• Podniky

• Výskumné centrá

• Vysokoškolské inštitúcie

Kde nie je možné realizovať stáž?
• Európske inštitúcie a iné orgány vrátane európskych agentúr

• Organizácie, ktoré riadia európske programy

• Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) štátu, z ktorého 

študent pochádza 



Dokumenty – pracovná stáž

Pred mobilitou

• Prihláška

• Traineeship 
Agreement

• Akceptačný list 

• Kópia Európskeho 
zdravotného 
preukazu 

• Komerčné poistenie 
www.erapo.sk

• Tlačivo o osobnom 
účte 

• Tlačivo o 
kontaktných 
osobách 

Počas mobility

• Confirmation of 
arrival

• OLS jazykový test

Po mobilite

• Confirmation of 
termination

• OLS záverečný 
jazykový test

• Erasmus+ report

• Traineeship 
certificate 

Zmluva o poskytnutí 

finančnej podpory 

GRANT 

(80%)

GRANT 

(20%)

http://www.erapo.sk/


COVID-19 update – november 2020

• Vycestovanie povolené do 
všetkých programových krajín 
Erasmus+

• Zelené a červené krajiny
• Červená krajina – dodatok v 

zmluve o grante
• Povinná karanténa v zahraničí –

bude poskytnutý grant 



Ďakujeme za pozornosť 



Útvar 
medzinárodných 
vzťahov

stu.international

www.stuba.sk

STU.International

international@stuba.sk

https://www.facebook.com/pg/STU.International/posts/
https://www.instagram.com/stu.international/
https://www.stuba.sk/sk/erasmus-mobility-studentov-a-pracovnikov.html?page_id=4285
mailto:international@stuba.sk

