
VÝBEROVÉ KONANIE NA VÝMENNÝ POBYT ERASMUS+ 
V AKADEMICKOM ROKU 2022/2023 

 
Dátum: 17. 2. 2022 
Čas:  10. 30 h 
Miesto: online  (link na pripojenie budú uchádzačom zaslané koordinátormi ŠP PP a ŠP 

IPPP  

Uchádzači: študenti ŠP priestorové plánovanie (PP) 
  študenti ŠP investičné  plánovanie v priemyselnom podniku (IPPP) 
 
Splnenie podmienok výberového konania pre uchádzačov ŠP PP (platí pre študentov 1. a 2. 

stupňa štúdia): 

 úspešne absolvovaný predmet Projekt I-II  

 študijný priemer do 2,0 

 jazykový certifikát B1/B2 (maturitné vysvedčenie), podľa požiadaviek prijímajúcej 
univerzity 
 

Splnenie podmienok výberového konania pre uchádzačov ŠP IPPP (platí pre študentov 1. 

a 2. stupňa štúdia): 

 študijný priemer do 2,0 

 jazykové znalosti podľa požiadaviek prijímajúcej univerzity 

 zapojenie sa do aktivít týkajúcich sa ŠP IPPP 

Dôležité upozornenie 
 
Uzávierky prihlášok na akademický rok 2022/2023: 
Podávanie prihlášok cez AIS:   od 1. 12. 2021  do 11. 2. 2022  
Zaslanie oscanovanej a podpísanej prihlášky koordinátorovi ERASMUS+ : do 1. 2. 2022  
 
Od 1. 12. 2021 bude spustené on-line prihlasovanie na ERASMUS+ výmenný pobyt v AIS. 
Prihlášku na ERASMUS+ nájdete v AIS nasledovne: 
PORTÁL ŠTUDENTA -PODANIE PRIHLÁŠKY NA VÝMENNÝ POBYT. 
Je povolené si vybrať prioritnú a druhú alternatívnu univerzitu. Vypĺňajte iba prihlášku 
ERASMUS+, Learning Agreement (študijný plán) si vyplníte, až keď budete vybraní na danú 
univerzitu.  
 
Koordinátorovi ERASMUS+ zašlete prostredníctvom mailu oscanované dokumenty: 

 podpísanú prihlášku (najskôr musíte „UZATVORIŤ PRIHLÁŠKU“, potom ju môžete 
vytlačiť) 

 doklad o znalosti jazyka (jazykový certifikát alebo kópiu maturitného vysvedčenia 
(povinné) 

 podpísaný motivačný list (prečo sa zaujímate o štúdium v danej krajine a na danej 
univerzite, aké sú ciele Vášho pobytu a pod.) 

 



Do prihlášky zadajte meno Erasmus+ koordinátora (Ing. Milan Husár, PhD., e-mail:  
milan.husar@stuba.sk, tel.+421 918 669 099 ) a dobu ERASMUS+ študijného pobytu „od - 
do“ (informáciu hľadajte ako „akademický kalendár“ na web stránke zahraničnej univerzity). 
Viac informácii o možnostiach na vycestovanie ERASMUS+ mobilitách a on-line 
prihláške(Application Form + Learning Agreement)sa dozviete na: 
https://www.stuba.sk/sk/zahranicne-vymenne-mobility-studentov.html?page_id=5713 
 
Úspešní uchádzači vo výberovom konaní absolvujú spoločné stretnutie s ERASMUS+ 
koordinátorom a zástupcom pre zahraničné vzťahy, kde im budú vydané ďalšie pokyny 
a dokumenty súvisiace s výjazdom na mobilitu. 
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