KRITÉRIA VÝBERU V RÁMCI ŠTUDENTSKEJ MOBILITY
NA AKADEMICKÝ ROK 2016/2017 – ŠTÚDIUM A STÁŽ
1) Uchádzač o študentskú mobilitu – štúdium, musí úspešne absolvovať pred vyslaním na mobilitu
najmenej 1 predmet vyučovaný v cudzom jazyku (okrem študentov, ktorí sú zahraničnými študentmi
na FSEV UK, alebo študentmi, ktorých výučba prebieha v anglickom jazyku). Toto kritérium sa
považuje za splnené, ak si študent do študijného plánu zapíše predmet vyučovaný v cudzom jazyku na
FSEV UK alebo inej fakulte alebo súčasti UK, a to aj v letnom semestri akademického roka, ktorý
predchádza akademickému roku vyslania.
2) študijné výsledky
3) ročník štúdia
Bc. 1. ročník - 20 bodov
2. ročník - 35 bodov
3. ročník - 35 bodov
Mgr. 1. ročník - 50 bodov
2. ročník - 100 bodov
PhD. 1. ročník - 50 bodov
2. ročník - 100 bodov
absolventský pobyt po Bc štúdiu – 35 bodov
absolventský pobyt po Mgr štúdiu – 50 bodov
absolventský pobyt po PhD štúdiu – 100 bodov
4) jazyková spôsobilosť
maximálne 30 bodov za certifikát
podľa náročnosti predložených certifikátov, prípadne počtu jazykov
5) motivácia – motivačný list a pohovor
a. maximálne 30 bodov
podľa kvality odovzdaných motivačných listov
b. maximálne 50 bodov za ústny pohovor
(neúčasť alebo neúspech v ústnom pohovore znamená, že študent neuspel v hodnotiacom
procese výberu účastníkov na vzdelávanie v rámci programu Erasmus).
6) mimoštudijné aktivity
- maximálne 50 bodov, na základe zoznamu aktivít

ŠTUDIJNÉ VÝSLEDKY

Študijný priemer
1,00 – 1,10
1,11 – 1,20
1,21 – 1,30
1,31 – 1,40
1,41 – 1,50
1,51 – 1,60
1,61 – 1,70
1,71 – 1,80
1,81 – 1,90
1,91 – 2,00
2,01 – 2,10
2,11 – 2,20
2,21 – 2,30
2,31 – 2,40
2,41 – 2,50
2,51 – 2,60
2,61 – 2,70
2,71 – 2,80
2,81 – 2,90
2,91 – 3,00

Pridelené body
50
47,5
45
40
37,5
35
30
27,5
25
20
17,5
15
10
7,5
5
0
0
0
0
0

Študijné výsledky za ukončené akademické roky si vyžiada Referát pre zahraničné vzťahy
na zo študijného oddelenia FSEV UK.
V prípade študentov, ktorí prestúpili alebo ukončili predchádzajúce štúdium na inej fakulte
alebo vysokej škole, vyžaduje sa výpis z uvedenej inštitúcie (resp. kópia dodatku k diplomu).

MIMOŠTUDIJNÉ AKTIVITY

50 bodov
Medzinárodná súťaž –
umiestnenie
40 bodov
Medzinárodný seminár,
konferencia – aktívna účasť
(prezentácia, poster)
30 bodov
Parlamentná stáž, stáž na MZV
alebo ústrednom orgáne štátnej
správy
Letná škola/akadémia
Vedenie projektu na
Fakulte(Komunitná záhrada,
FSEV+)
EuroCine
Odborná súťaž – umiestnenie
25 bodov
Letná škola/akadémia
Akademický senát
20 bodov
Realizácia projektov na Fakulte –
účasť (pomoc pri organizovaní,
seminár, konferencia, FSEV+)
UNHCR/ /UNICEF/Amnesty
International/ iné NGO
15 bodov
Športová reprezentácia fakulty
Účasť na Kvapke krvi
Odborná stáž
10 bodov
Debatný krúžok
Disciplinárna komisia fakulty
Pochvala dekana/rektora
ŠVOČ
Publikovanie v časopisoch
a blogoch spojených s ústavmi
FSEV UK (napr.: blog ÚVP,
členstvo v redakčnej rade, Naša
univerzita)
5 bodov
Iné aktivity

Cudzí jazyk

50

cudzí jazyk

40

40

cudzí jazyk
slovenský jazyk

40
30

Aktívny člen tímu

30
30

slovenský jazyk

25
25
20

Aktívne členstvo, spolupráca
na projektoch

Odborná práca

20

15
15
15

10
10
10
10
10

5

HODNOTENIE JAZYKOVÝCH CERTIFIKÁTOV

Z hľadiska hodnotenia predložených dokladov o jazykových znalostiach sa bude brať do úvahy
len jeden doklad (body za jednotlivé doklady sa nesčítavajú) a to ten, ktorý potvrdzuje najvyššiu
jazykovú náročnosť.
a) Jazykové certifikáty, vydané vybranými inštitúciami, sa budú posudzovať v zmysle Prílohy k
vyhláške Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z.. a body sa budú prideľovať z hľadiska
úrovne ich jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca.
Certifikát, ktorý má najvyššiu jazykovú náročnosť bude max. za 30 bodov.
Štátna jazyková skúška – 25 bodov
b) Vysoká škola – odbor štúdia - jazyk body: 20
c) Jazykový kurz v krajine podľa jazyka body: 15
d) Iné osvedčenia, certifikáty ( ŠJŠ, AV a pod. ) body: 15
e) Maturitné vysvedčenie body: 10
f) Prísľub certifikátu body: 5

