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VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBEROVÉ KONANIE V RÁMCI PROGRAMU 
ERASMUS+ STÁŽ A ABSOLVENTSKÁ STÁŽ NA AKADEMICKÝ ROK 

2021/2022 
 
Oddelenie pre európske programy a Erasmus+ vyhlasuje Výzvu na výberové 
konania na študentské mobility Erasmus+ stáž a absolventská stáž na akademický 
rok 2021/2022.  
 
 
 
 

Výzva bude otvorená do 30.04. 2021 
Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili 

 
 
 
 

STÁŽ:  
Všeobecné podmienky pre účasť sa nezmenili (podrobnosti 
na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/studenti-staz-smt/zakladne-
pravidla/ ): 

 študent zapísaný na štúdium internej alebo externej formy na Univerzite 
Komenského, bez ohľadu na jeho štátne občianstvo (SR, EÚ, tretie krajiny) 

 študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. (denného aj externého 
štúdia), v každom stupni vzdelávania môžu byť mobility z programu Erasmus v 
dĺžke 12 mesiacov (Bc., Mgr., PhD.,),  

 minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace 
 stáž musí byť začatá aj ukončená v rámci jedného akademického roka. 
 stáž musí byť súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty. Obsah a 

rozsah stáže v zahraničí musí byť dohodnutý ešte pred nástupom študenta na stáž  
 
 
V prílohe nájdete prihlášku, ktorú zašlete na zuzana.miskociova@fses.uniba.sk spolu 
s požadovanými dokladmi  (1/ Motivačný list, 2/ Preukázané jazykové schopnosti, 3/ 
Študijné výsledky, 4/ Mimoštudijné aktivity) 
(obdobne ako pri Erasmus+ študijnej mobilite : 
https://fses.uniba.sk/fileadmin/fsev/mv/erasmus_/2019_20/vyberove_kriteria_20-
21.pdf ) 
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ABSOLVENTSKÁ STÁŽ:  
Absolventské stáže, financované zo zdrojov EÚ v rámci programu Erasmus+, organizuje 
UK v spolupráci s WorkSpace Europe. 
Všeobecné podmienky pre účasť sa nezmenili (podrobnosti 
na https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/absolventi-staz/): 
 

 minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace, t.j. 60 dní v jednej prijímajúcej organizácii. 
 stáž musíte absolvovať do 12 mesiacov od ukončenia štúdia (od štátnic), ALE 

prihlásiť sa musíte ešte ako študent 
 
Pre istotu hoď očkom ešte sem:  
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/ErasmusPlus/ErasmusPlus_SMS/Prezentacia_abs
olventske_staze_UK.pdf 
 
Prihlasovanie na absolventskú stáž  je otvorené do 30.4.2021 na nasledovnom linku: 
https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-
komenskeho-v-bratislave/#more-13 
 
 
 
 
O termíne ústnej časti výberového konania budú prihlásení uchádzači informovaní 
prostredníctvom univerzitného emailu. Neúčasť na ústnom pohovore znamená vylúčenie 
prihlášky z procesu hodnotenia uchádzačov o mobilitu – stáž v rámci programu 
Erasmus+.  
 
Konzultácie k prihláškam a otázky ohľadom študentskej mobility zasielajte mailom na 
fakultného koordinátora: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk 
 
alebo na študijného poradcu pre jednotlivé odbory:  
Sociálna a pracovná psychológia - bronislava.strnadelova@fses.uniba.sk  
Aplikovaná ekonómia – tomas.domonkos@fses.uniba.sk  
Sociálna antropológia – andrej.mentel@fses.uniba.sk  
Verejná politika –matus.sloboda@fses.uniba.sk  
Európske štúdiá – lucia.mokra@fses.uniba.sk  
 

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmusplus/absolventi-staz/
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/ErasmusPlus/ErasmusPlus_SMS/Prezentacia_absolventske_staze_UK.pdf
https://uniba.sk/fileadmin/ruk/omv/ErasmusPlus/ErasmusPlus_SMS/Prezentacia_absolventske_staze_UK.pdf
https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/#more-13
https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-bratislave/#more-13
mailto:zuzana.miskociova@fses.uniba.sk
mailto:bronislava.strnadelova@fses.uniba.sk
mailto:tomas.domonkos@fses.uniba.sk
mailto:andrej.mentel@fses.uniba.sk
mailto:–matus.sloboda@fses.uniba.sk
mailto:lucia.mokra@fses.uniba.sk

