
KRITÉRIA VÝBERU NA ŠTUDENTSKÚ ERASMUS+ 
 STÁŽ  a 

 ABSOLVENTSKÁ STÁŽ  
pre AKADEMICKÝ ROK 2022/2023  

 

Prihlášky, ktoré obsahujú nepravdivé alebo neúplné údaje, alebo sú k nim priložené nepravdivé 
alebo neúplné prílohy, nebudú akceptované. 
 

1. Termín na odovzdanie prihlášok  
Prihlášky, spolu s prílohami, sa predkladajú online.  
 
Pri stáži sa podávajú prostredníctvom softvéru Mobility Online https://moja.uniba.sk/  počas 
celého roka . Prihlasovanie prebieha prostredníctvom prihlasovacieho mena a hesla ako do AiS-u. 
V prihláške má uchádzač povinnosť uviesť svoj univerzitný e-mail. Všetky informácie z Mobility 
Online budú študentovi zasielané iba na univerzitný e-mail. 
Podrobnosti o podmienkach nájdete na : https://uniba.sk/index.php?id=28355  
 
Pri absolventskej stáži sa podávajú prostredníctvom linku partnerskej organizácie WorkSpace 
Europe https://www.workspaceeurope.sk/studenti/clenske-skoly/univerzita-komenskeho-v-
bratislave/ v termíne do 30.04.2022. 
Podrobnosti o podmienkach nájdete na : https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/staze-
pre-absolventov/  
 
 

2. Výberové konanie 
Výberové konanie pozostáva z  ústneho pohovoru pred výberovou komisiou a z písomnej časti.  
Dátumy ústnych pohovorov budú študentom oznámené na univerzitný e-mail. Forma ústneho 
pohovoru VK bude prispôsobená protipandemickým opatreniam.   
 
Termín ústneho výberového konania v prípade stáže bude prispôsobený termínom samotnej stáže.  
 
Predpokladaný termín ústneho výberového konania v prípade absolventskej stáže je v prvej 
polovici mája 2022.  
 
Účasť na ústnom pohovore je povinná a jeho výsledok je súčasťou výsledného bodového 
hodnotenia v súlade s nižšieuvedenými kritériami. V prípade neúčasti na ústnom pohovore nebude 
študent zaradený do zoznamu úspešných uchádzačov.  
 
 
Po skončení výberového konania sa sčíta počet získaných bodov za jednotlivé kategórie. Na 
základe tohto súčtu sa definuje zoznam odporúčaných uchádzačov pre stáž ú absolventskú stáž. 
Výsledky výberového konania budú študentom oznámené e-mailom.  
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Dôrazne prosíme uchádzačov, aby si vo vlastnom záujme predom skontrolovali, či ich stáž je 
súčasťou akreditovaného programu vysielajúcej fakulty, či  obsah a rozsah stáže dohodnutý ešte 
pred nástupom študenta na mobilitu, akou formou domáca univerzita uznáva stáž (uznanie 
v prípade že stáž je súčasť štúdia, alebo v prípade , že stáž nie je súčasťou študijného programu). 
 

3. Kritériá výberu 
A. študijné výsledky – maximálne 50 bodov 
B. ročník štúdia – maximálne 40 bodov 
C. jazykovú spôsobilosť  – maximálne 15 bodov 
D. motivačný list  - maximálne 50 bodov 
E. mimoštudijné aktivity - aktivity realizované počas štúdia na FSEV UK -  maximálne 50 
bodov 
F. ústny pohovor – maximálne 50 bodov 
 

A. študijné výsledky 

ŠTUDIJNÝ 
PRIEMER 

PRIDELENÉ 
BODY 

ŠTUDIJNÝ 
PRIEMER 

PRIDELENÉ 
BODY 

1,00 – 1,10 50 1,81 – 1,90 25 

1,11 – 1,20 47,5 1,91 – 2,00 20 

1,21 – 1,30 45 2,01 – 2,10  17,5 

1,31 – 1,40 40 2,11 – 2,20 15 

1,41 – 1,50 37,5 2,21 – 2,30 10 

1,51 – 1,60 35 2,31 – 2,40 7,5 

1,61 – 1,70 30 2,41 – 2,50 5 

1,71 – 1,80 27,5 2,51 – 2,60 0 

    2,61 – 2,70 0 

 
Študijné výsledky za ukončené akademické roky si vyžiada Oddelenie medzinárodných vzťahov od 
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). 

 

B. ročník štúdia 

ROČNÍK PRIDELENÉ BODY 

bakalársky stupeň štúdia 1. ročník  0 

bakalársky stupeň štúdia 2. ročník  5 

bakalársky stupeň štúdia 3. ročník  10 

magisterský stupeň štúdia 1. ročník  15 

magisterský stupeň štúdia 2. ročník  20 

doktorandský stupeň štúdia 1. ročník 30 

doktorandský stupeň štúdia 2. ročník 40 

 
 



C. jazyková spôsobilosť 

 

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. 

 
V prípade, že študent nevie dokladovať jazykové znalosti, môže predložiť doklad preukazujúci, že 
na FSEV študuje anglický program, resp. že na FSEV študuje program kde bola podmienkou 
prijímacieho konania znalosť jazyka úrovne min. B2.  

 
c.1. Jazykové certifikáty, vydané vybranými inštitúciami, sa budú posudzovať v zmysle Prílohy k 
vyhláške Ministerstva školstva SR č. 269/2009 Z. z.. a body sa budú prideľovať z hľadiska úrovne ich 
jazykovej náročnosti podľa Spoločného európskeho referenčného rámca. 
Certifikát, ktorý má najvyššiu jazykovú náročnosť  -   15 bodov. 
c.2. Štátna jazyková skúška – 15 bodov 
c.3. Doklad o ukončení vysokej školy – odbor štúdia – jazyk - 15 bodov 
c. 4. Maturitné vysvedčenie  - 5 bodov 
c. 5. Jazykový pobyt v krajine, do ktorej chce študent vycestovať   - 5 bodov 
c. 6. Prísľub certifikátu -  5 bodov 
 

Vo vlastnom záujme žiadame študentov, aby si vopred naštudovali podmienky na akceptáciu 
a limity na znalosť jazyka zo strany zahraničnej inštitúcie. 

 

D.  motivácia – motivačný list  
 
Motivačný list má obsahovať p r e d o v š e t k ý m akademické argumenty a objasnenie, aké sú 
dôvody záujmu uchádzačky/uchádzača vycestovať na mobilitu a prečo si vybral/la tú-ktorú 
konkrétnu univerzitu.  
 
Z obsahu motivačného listu by malo byť zrejmé, aké výhody má pre uchádzača/uchádzačku 
absolvovanie stáže / absolventskej stáže najmä z pohľadu využitia nadobudnutých vedomostí a 
zručností v štúdiu na domovskej univerzite, resp. fakulte (napr. motivácia pre tému 
bakalárskej/magisterskej/dizertačnej práce a pod.), resp. v budúcej profesijnej kariére. 
 
Motivačný list je určený pre potreby výberového konania. Bude slúžiť výberovej komisii na ústnom 
pohovore ako kritérium posudzovania znalosti cudzieho jazyka a schopnosti písomne formulovať 
myšlienky. 
 

E. mimoštudijné aktivity 
 
Študent na samostatnom dokumente prehľadne uvedie zoznam bodovaných aktivít (pokiaľ to 
charakter aktivity umožňuje študent predloží potvrdenie, v ktorom bude uvedené obdobie 
pôsobenia (od – do) v danej organizácii, resp. funkcii, danej aktivity).  
 
 



50 BODOV   

Medzinárodná súťaž – umiestnenie cudzí jazyk 

40 BODOV   

Medzinárodný seminár, konferencia - aktívna účasť 
(prezentácia, poster) cudzí jazyk 

30 BODOV   

Odborná stáž MZV alebo v inom orgáne štátnej správy   

Odborná stáž v medzinárodnej vládnej organizácii 
(UNESCO, UNICEF, Amnesty International, iné   

Odborná stáž v medzinárodných mimovládnych 
organizáciách   

Účasť vo veľtrhoch (reprezentácia fakulty)   

Letná škola / akadémia cudzí jazyk 

Letná škola / akadémia slovenský jazyk 

Akademický senát členstvo 

Disciplinárna komisia fakulty členstvo 

20 BODOV   

Súčasť projektu na fakulte - pomoc pri organizovaní a 
realizácii aktivít (komunitná záhrada, FSEV+, FSEV fest, 
sprevádzanie účastníkov MiniErasmus, účasť na Dni 
otvorených dverí) slovenský jazyk 

EuroCine aktívny člen tímu 

15 BODOV   

Účasť na Kvapke krvi   

Debatný krúžok   

ŠVOČ   

10 BODOV   

Pochvala dekana / rektora   

Publikovanie v časopisoch a blogoch spojených s ústavmi 
FSEV UK (napr. blog ÚVP, členstvo v redakčnej rade, 
Naša univerzita)   

Športová reprezentácia fakulty   

5 BODOV   

Iné aktivity   

 

 

F. ústny pohovor 
 
Na základe ústneho pohovoru udelí výberová komisia  až 50 bodov. 
Neúčasť alebo neúspech v ústnom pohovore znamená, že študent/študentka neuspel/a v 
hodnotiacom procese výberu účastníkov na vzdelávanie v rámci programu Erasmus+. 
 
 

 
 
 
 
 
 



Rekapitulácia požadovaných príloh k žiadosti: 
 
Erasmus+ stáž: 
motivačný list  do elektronickej prihlášky 
doklad o jazykovej spôsobilosti  na mail: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk  
zoznam mimoštudijné aktivity  na mail: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk 
 
 
Erasmus+ absolventská stáž: 
motivačný list  na mail: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk 
doklad o jazykovej spôsobilosti na mail: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk 
zoznam mimoštudijné aktivity na mail: zuzana.miskociova@fses.uniba.sk 
 
 
 

 
V prípade ďalších otázok kontaktujte fakultnú Erasmus+ koordinátorku: 
zuzana.miskociova@fses.uniba.sk  
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