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VYHLÁSENIE VÝZVY NA VÝBEROVÉ KONANIE V RÁMCI PROGRAMU 
ERASMUS+ STÁŽ  

NA AKADEMICKÝ ROK 2022/2023 

 
 

Oddelenie pre európske programy a Erasmus+  vyhlasuje Výzvu na výberové konanie 
v rámci programu Erasmus+ stáž na akademický rok 2022/2023. 

 
Výzva bude otvorená počas celého roka! 

 

Cieľom stáže je predovšetkým pomôcť študentom prispôsobiť sa požiadavkám trhu práce 
Európskeho spoločenstva. Študenti majú možnosť získať pracovné návyky, odborné a praktické 
zručnosti, spoznať svoje možnosti, schopnosti a zlepšiť tak svoju uplatniteľnosť na trhu práce. V 
neposlednom rade prostredníctvom osvojenia si hospodárskych a sociálnych podmienok v 
hostiteľskej krajine získať možnosť ich uplatnenia v domácej krajine. 
 
  
Na stáž je možné prihlásiť sa počas celého roka. Prihláška sa do systému vkladá až keď bude 
známe miesto výkonu stáže.  
 
Postup na vyplnenie prihlášky: 
https://fses.uniba.sk/zahranicne-vztahy/program-erasmus/erasmus-vyberove-konanie/  
 
Kritéria výberového konania FSEV na stáž vrámci programu Erasmus+ 2022/2023: 
https://fses.uniba.sk/zahranicne-vztahy/program-erasmus/erasmus-vyberove-konanie/ 
 
 
Prihláška 
www.moja.uniba.sk  v sekcii „MOBILITY“ – potrebné zakliknúť na „Študenti UK odchádzajúci na 
mobilitu STÁŽ Erasmus+ (akcia SMP - Erasmus+ stáž)“. Prihlasovanie prebieha prostredníctvom 
prihlasovacieho mena a hesla do AiSu. 
   
Motivačný list ako aj študijný priemer ako jedny z podmienok sa zadávajú priamo do systému 
Mobility online. Fakultný referent ich následne v systéme oboduje. O tom, či záujemca prešiel 
výberovým konaním, bude informovaný potvrdzujúcim emailom, ktorý je automatický generovaný 
systémom v momente, ako fakultný referent potvrdí výber prihlášky.  
  
Všeobecné podmienky: https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staze/   
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Základné informácie stáže Erasmus+: 
  

• študent môže realizovať stáž už v prvom ročníku Bc. denného štúdia 
• študent môže realizovať SMT v každom stupni vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) v dĺžke 

minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov za stupeň štúdia 
• prerušenie štúdia z dôvodu stáže alebo počas stáže nie je možné 
• 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 

mobilitu  
• užitočný link pri výbere hostiteľskej organizácie: https://erasmusintern.org 

 
Oprávnené hostiteľské organizácie: 

• podniky 
• strediská odbornej prípravy 
• výskumné centrá 
• vysokoškolská inštitúcia 
• Národné zastupiteľstvá (veľvyslanectvá atď.) 

 
Neoprávnené hostiteľské organizácie: 

• Európske inštitúcie, ktoré prijímajú študentov na platené stáže 
• organizácie, ktoré riadia európske programy, napr. Národné agentúry 

 
 
Konzultácie k prihláškam a otázky zasielajte mailom na fakultného koordinátora: 
zuzana.miskociova@fses.uniba.sk 
 
alebo na ústavného Erasmus+ koordinátora: 
Sociálna a pracovná psychológia - katarina.krizova@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 
 
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 v rámci programu Erasmus+. 
 

 
Tešíme sa na Vaše prihlášky! 
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