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1. PRED ODCHODOM NA MOBILITU
• O vašej nominácii informuje zahraničnú VŠ fakultný koordinátor
prostredníctvom e-mailu, ktorého adresátom ste aj Vy (do 30.
3. 2019).
• Sledujte a dodržujte termíny týkajúce sa podania žiadosti
a vybavenia dokumentov Application Form (AF) a Student
Learning Agreement (SLA), resp. podanie SLA online.
Termíny nájdete na webových stránkach zahraničných
univerzít.
• Dokumenty: Student Learning Agreement – 1x originál,
Application Form – 1x originál, prípadne iba skeny.
• Potvrdenie o účasti na pobyte pre študijné oddelenie 1x,
interný dokument:
http://erasmus.ucm.sk/odchadzajuci-studenti/
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PRED ODCHODOM NA MOBILITU
•

•

•

•
•

Predmety, ktoré na zahraničnej univerzite absolvujete, by mali
tematicky spadať do programu KOMU, MARK, AMES, TEDI a
VZME, ktoré študujte na FMK. Ponuku aktuálnych predmetov
zverejňujú zahraničné univerzity na svojich webových stránkach.
Študent si primárne vyberá predmety z takého stupňa štúdia, ktorý
aktuálne študuje – Bc., Mgr. V nevyhnutných prípadoch je možné
kombinovať predmety (ak to zahr. škola povolí).
V zmysle European Credit Transfer System (ECTS) je potrebné získať
počas jedného semestra štúdia v zahraničí 30 ECTS (kreditov).
Súčasťou môže byť aj cudzí jazyk.
Pozor: končiaci študenti Bc. a Mgr. štúdia – 20 ECTS za pobyt.
Študenti, ktorí absolvujú pobyt v zimnom semestri 3. roka
bakalárskeho štúdia alebo zimnom semestri 2. roka magisterského
štúdia, informujú svojho školiteľa o tom, že absolvujú zahraničný
pobyt. Vyžaduje sa však, aby záverečnú prácu konzultovali
e-mailom.
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KREDITY
Povinnosťou študenta je počas pobytu získať
potrebný počet kreditov.
Ak získa menej ako 15 kreditov (bude mu
krátený grant). Ide o porušenie podmienok
grantovej zmluvy.

VYBAVOVANIE DOKUMENTOV –
PODPISOV ZA FMK
• Študentom, ktorí majú vycestovať v ZS
2019/2020, budem podpisovať dokumenty
počas konzultačných hodín v tomto semestri,
resp. po dohode aj počas skúškového
obdobia do 30. 6. 2019.
• Študentom, ktorí majú vycestovať v LS
2019/2020, budem podpisovať dokumenty v
ZS v novom akademickom roku 2019/2020.

PRED ODCHODOM NA MOBILITU
• Pridelenie grantu je viazané na doručenie zahraničnou školou
potvrdenej Learning Agreement Mgr. Simone Štefíčkovej
z Referátu zahraničných stykov UCM v Trnave. Vhodné je
mať tiež pozývací list (Letter of Invitation), avšak nie je to
podmienka.
• Mgr. Štefíčková pripraví grantovú zmluvu (80 % vopred, 20 %
grantu sa doplatí po príchode a doručení potrebných
dokumentov).
• Dokumenty za FMK podpisuje doc. Dr. Višňovský, PhD. ktorý je
fakultným koordinátorom pre Erasmus+.
• Za univerzitu podpisuje dokumenty (ak sa to vyžaduje!)
Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., prorektor pre
vonkajšie vzťahy.
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PRED ODCHODOM NA MOBILITU
•

Informujte sa o dátume začiatku semestra a tomu prispôsobte Váš
príchod na zahr. školu (začiatok semestra, ubytovanie).

•

Venujte zvýšenú pozornosť praktickým informáciám. Zvyčajne ich
nájdete na weboch zahraničných univerzít v sekciách International
Relations, Incoming Students a pod. Obsahujú informácie týkajúce sa
okrem iného dôležitých dátumov (prázdniny, štátne sviatky,
organizácia akademického roka), základné informácie o univerzite,
krajine, prípadne povinnosti vyplývajúce pri príchode do krajiny, resp.
odchode z nej (hlásenie sa na úrade a pod.).

•

Pred odchodom sa odporúča s dostatočným časovým
predstihom kontaktovať hosťovskú univerzitu, knižnicu, prípadne iné
zariadenia univerzity, ktoré plánujete navštevovať a využívať (internát
a pod.).
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PRED ODCHODOM NA MOBILITU
•

Vopred si zistite informácie ohľadom cesty do zahraničnej krajiny
(autobusové, vlakové, letecké spojenie, rezervácia lístkov a pod.). To
taktiež platí aj pri návrate.

•

Skontrolujte si platnosť dokladov, na ktoré budete cestovať.
Okrem platných dokladov si nezabudnite vyhotoviť aj ich kópiu (pre
prípad straty).

•

Vezmite si so sebou aktuálnu fotografiu – 2x (pre prípad vyhotovenia
preukazu študenta alebo ubytovacieho preukazu).

•

Poznáte svoj zdravotný stav. Ak pravidelne užívate lieky,
zabezpečte si ich. Nezabudnite na Európsky preukaz zdravotného
poistenia, prípadne komerčné pripoistenie.
Nezabudnite na elektronický zápis predmetov na FMK (aj v prípade,
že budete
na pobyte).
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•

2. PO PRÍCHODE NA ZAHRANIČNÚ
UNIVERZITU
• Neodkladne sa osobne prihláste v kancelárii zahraničných
stykov (International Office), u koordinátora, prípadne na
študijnom oddelení zahraničnej univerzity. Informujte sa
ohľadom náležitostí štúdia, povinností, dôležitých dátumov,
úradných hodinách v škole, možnostiach stravovania a pod. Ak
je potrebné prihlásenie na pobyt na miestnom úrade, urobte
tak.
• Ak škola organizuje Welcome day, zúčastnite sa ho.
• Ubytujte sa. Preštudujte si ubytovací poriadok.
• Pozorne si preštudujte rozvrh hodín a riaďte sa ním.
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PO PRÍCHODE NA ZAHRANIČNÚ
UNIVERZITU
•

Po nástupe na štúdium má študent do dvoch týždňov od jeho začiatku
možnosť vybrané predmety zmeniť. Tie sa zaznamenávajú do
dokumentu SLA, v časti Changes (zmeny). Následne študent doručí
dokument doc. J. Višňovskému (postačujú skeny) na podpis.

•

Ak by počas pobytu vznikli akékoľvek problémy, riešte ich. V prípade
nutnosti a potreby informujte aj fakultného koordinátora alebo Mgr.
Štefíčkovú.

•

Nezabudnite, že ste študentom FMK UCM v Trnave, preto aj
prostredníctvom svojich študijných výsledkov a spôsobu študentského
života šírte jej dobré meno a udržujte dobré vzťahy so zahraničnými
univerzitami, pedagógmi ako aj ostatnými študentmi.
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MOŽNOSŤ PREDĹŽENIA MOBILITY
• Mobilita sa môže predĺžiť iba zo ZS na LS
• Podmienky predĺženia:
http://erasmus.ucm.sk/wp-content/uploads/20
17/11/predl%C5%BEovanie-pobytu-usmerne
nie-2017.pdf

3. PO PRÍCHODE DOMOV
• Pred odchodom z pobytu je potrebné zabezpečiť si potvrdenie
o absolvovaných skúškach (angl. Transcript of Records) –
resp. príde následne po Vašom príchode.
• S časovým predstihom si zistite informácie ohľadom cesty zo
zahraničnej krajiny (autobusové, vlakové, letecké spojenie,
rezervácia lístkov a pod.).
• Po návrate kontaktujte študijné oddelenie a Referát
zahraničných stykov UCM (Mgr. Simona Štefíčková).
Doručte potrebné dokumenty – potvrdenie o dĺžke pobytu,
transcript, výsledok jazykového testovania (následne sa
vyplatí 20 % grantu).
• Podajte si žiadosť o uznanie kreditov poštou (cez
podateľnu UCM prodekanku Dr. Mendelovú alebo na ŠO –
jej súčasťou je Transcript of Records.
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SADZBY GRANTOV A OSTATNÉ
INFORMÁCIE
• http://erasmus.ucm.sk/
• http://erasmus.ucm.sk/odchadzajuci-studenti/
• http://erasmus.ucm.sk/wp-content/uploads/2018/
06/sadzby-grantov-%C5%A1tudenti-K-2018.pdf
• dokumenty podpisujem počas konzultačných hodín
alebo po dohode so študentom
• Poberateľ sociálneho štipendia: mesačný grant +
150 € / mesiac naviac
• Jazykové testovanie OLS: http://erasmus.ucm.sk/
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DOKUMENTY PRE ŠTUDIJNÉ
ODDELENIE
• Potvrdenie o účasti na Erasmus pobyte pre študijné
oddelenie – originál podpísaný prodekanom pre
študijné záležitosti fakulty a inštitucionálnym
koordinátorom
• Learning Agreement
• Akceptačný (pozývací) list – ak ho študent má.
• Pred nástupom na pobyt v zimnom semestri je
potrebné absolvovať kompletný elektronický
zápis do vyššieho ročníka štúdia.

DOKUMENTY POTREBNÉ PRE
REFERÁT ZAHRANIČNÝCH STYKOV
• http://erasmus.ucm.sk/odchadzajuci-studenti/

KONTAKTY
• Assoc. Prof. Dr. Ján Višňovský, PhD. – fakultný koordinátor
(Departmental coordinator), FMK UCM v Trnave, Nám.
J. Herdu 2, 917 01 Trnava
jan.visnovsky@ucm.sk, +421 33 5565 420
• Dr. h. c. prof. MUDr. Štefan Galbavý, DrSc., prorektor pre
vonkajšie vzťahy, (Institutional coordinator), Nám. J. Herdu 2,
917 01 Trnava
stefan.galbavy@ucm.sk, +421 33 5565 133
• Referát zahraničných stykov – Mgr. Simona Štefíčková,
Nám. J. Herdu 2, 917 01 Trnava
simona.stefickova@ucm.sk, +421 33 5565 177
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