
Postup prípravy na štúdium v zahraničí – ERASMUS 
 
 

Výber na mobilitu za účelom štúdia  
 

1. Študent si zo zoznamu bilaterálnych dohôd ERASMUS, ktoré má LF podpísané so 
zahraničnými univerzitami na príslušný akademický rok, vyberie univerzitu, na ktorej má 
záujem študovať - voľba predovšetkým podľa študijného programu (zoznam sa nachádza na 
univerzitnej stránke http://web.tuke.sk/erasmus/sk/index_zp.htm ) 

2. Študent si orientačne prezrie študijné programy a predmety na tej zahraničnej univerzite kde 
má záujem študovať a porovná ich s predmetmi, ktoré si zapísal, alebo plánuje zapísať na 
našej fakulte v systéme MAIS. 

3. Študent vyplní prihlášku a spolu s potrebnými prílohami ju doručí na referát vedy a výskumu 
LF (dekanát LF, 2. posch.).  

4. Prílohou prihlášky študenta je:  
• výpis doteraz absolvovaných predmetov a vážený priemer z predmetov od začiatku 

štúdia z MAIS, potvrdený študijným oddelením 
• certifikát o znalosti príslušného jazyka  (ak je) 
• motivačný list v príslušnom jazyku   
• doklady o vedeckých alebo akademických oceneniach  (ak je) 
• čestné prehlásenie (zoznam príloh k prihláške) 
• životopis 

 
BUDÚ AKCEPTOVANÉ LEN MATERIÁLY PRIPRAVENÉ NA POČÍTAČI !!! 

 
Po schválení štúdia v zahraničí: 
 
1. Študent by sa mal priebežne oboznámiť s danou prijímajúcou univerzitou, dôkladne si 

preštudovať jej webovú stránku. Každá prijímajúca inštitúcia má uverejnené dôležité 
informácie, pokyny  pre prichádzajúcich Erasmus študentov na svojej web stránke. Treba ich 
dôkladne preštudovať a riadiť sa nimi. 

2. Študent, prodekan pre vzdelávanie a zástupca prijímajúcej univerzity podpíšu Dohodu 
o štúdiu, v ktorej sa uvádza študentov študijný program. Doporučuje sa, aby dohoda bola 
realizovaná v úzkej spolupráci s vedúcimi katedier, ktoré sa podieľajú na výučbe vysielaného 
študenta  

3. Študent si na študijnom oddelení vyžiada Výpis doterajších výsledkov (Transcript of 
records) s podpisom dekana alebo prodekana pre vzdelávanie, žiadosť je potrebné podať 
v dostatočnom predstihu. 

4. Pred nástupom na mobilitu musí študent podať Žiadosť o uvoľnenie na štúdium 
v zahraničí a  Žiadosť o individuálny študijný plán na študijnom oddelení fakulty 

5. Prečítať si informácie pre študentov: „čo robiť pred a po mobilite", ktoré sa nachádzajú na 
univerzitnej stránke www.tuke.sk/erasmus 

Všetky potrebné tlačivá a informácie ohľadom programu ERASMUS+ sú dostupné na 
univerzitnej stránke: http://web.tuke.sk/erasmus/sk/index_student_studium.htm 

http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/studium-v-zahranici/odporucany-postup/dokumenty/bilateralne-zmluvy-erasmus-fei-2012-2013.doc
http://web.tuke.sk/erasmus/sk/index_zp.htm
http://www.fei.tuke.sk/sk/studium/studium-v-zahranici/odporucany-postup/dokumenty/informacie_pre_studentov_pred_a_po_mobilite.doc
http://www.tuke.sk/erasmus
http://web.tuke.sk/erasmus/sk/index_student_studium.htm

