
ERASMUS+  
  

Pred vycestovaním študenta na mobilitu  - informácia pre ŠO FZaSP  

  

Meno a priezvisko študenta:  

Dátum narodenia:  

Študijný program:  

Ročník:  

Dátum nástupu na mobilitu:  

Prijímajúca inštitúcia na mobilitu: Štát:  

Dátum ukončenia mobility:  

  

Usmernenie:  

• Študent je povinný najneskôr 10 dní pred nástupom na mobilitu  

kontaktovať ŠO.  

• Študentovi odporúčame vybrať si také predmety na prijímajúcej 

univerzite, ktoré bude možné uznať v rámci jeho študijného plánu 

na materskej fakulte.  

• Študent si musí priniesť minimálne 20 kreditov –Transcript - 

(kópiu) odovzdá na ŠO TU FZaSP.  

• Počas mobility študent nemôže absolvovať skúšky na materskej 

fakulte.  

• Študent po návrate z mobility môže požiadať o predĺženie 

skúškového obdobia príslušného semestra vedúceho katedry, 

najviac však na dobu 2 týždňov.   

• Študent je povinný si podrobne preštudovať podmienky mobility 

podľa Smernice rektora 08/2012 a Dodatok č.1.  

  
 

ŠTUDENT  PRED  VÝBEROVÝM  KONANÍM  JE  POVINNÝ  

KONTAKTOVAŤ KATEDROVÉHO  KOORDINÁTORA  ERASMUS+ A  

ODKONZULTUJE S NÍM SVOJ VÝBER PREDMETOV NA 

PRIJÍMAJÚCEJ INŠTITÚCII.  



P O T V R D E N I E 

  

Nižšie menovaný študent bude mať v akademickom roku 2019 / 2020, semester 

zimný/letný (nehodiace sa prečiarknite), povolené štúdium v rámci programu ERASMUS+ na 

univerzite:   

  

Meno a priezvisko študenta:    

Stupeň štúdia / Ročník v ak. roku:   

Študijný odbor / Študijný program:    

   

1) Povinné alebo povinne voliteľné predmety, ktoré budú nahradené predmetmi 

zahraničnej univerzity:  
Predmet, ktorý má študent zapísaný v študijnom pláne počas štúdia na TU FZaSP:  
Kód 

predmetu  
Názov predmetu  Vyučujúci  Počet 

kreditov  
Podpis 

vedúceho 

katedry::          

bude nahradený predmetom zahraničnej univerzity:  
Názov predmetu  Počet 

kreditov  
    

Vyjadrenie vedúceho katedry*:  
  

  

  

Predmet, ktorý má študent zapísaný v študijnom pláne počas štúdia na TU FZaSP:  
Kód 

predmetu  
Názov predmetu  Vyučujúci  Počet 

kreditov  
Podpis 

vedúceho 

katedry:          

bude nahradený predmetom zahraničnej univerzity:  
Názov predmetu  Počet 

kreditov  
    

Vyjadrenie vedúceho katedry*:  
  

  

  

Predmet, ktorý má študent zapísaný v študijnom pláne počas štúdia na TU  FZaSP:  
Kód 

predmetu  
Názov predmetu  Vyučujúci  Počet 

kreditov  
Podpis 

vedúceho 

katedry:          

bude nahradený predmetom zahraničnej univerzity:  
Názov predmetu  Počet 

kreditov  
    



Vyjadrenie vedúceho katedry*:  
  

  

  
Pozn.:  Študentovi sú za nahradený predmet pridelené kredity v zmysle 
študijného plánu na TU FZaSP..  

  

2) Predmety zahraničnej univerzity, ktoré budú študentovi doplnené do študijného 

plánu ako výberové  
Názov predmetu  Počet kreditov  

    

    

    

    

3) Predmety zo semestra mobility podľa OŠP, ktoré musí študent na TU FZaSP 

absolvovať po návrate z mobility  

Kód 

predmetu  
Názov predmetu  Vyučujúci  Počet 

kreditov  
Podpis 

vedúceho 

katedry:          

Vyjadrenie vedúceho katedry*:  
  

  

  
Kód 

predmetu  
Názov predmetu  Vyučujúci  Počet 

kreditov  
Podpis 

vedúceho 

katedry:          

Vyjadrenie vedúceho katedry*:  
  

  

  
Kód 

predmetu  
Názov predmetu  Vyučujúci  Počet 

kreditov  
Podpis 

vedúceho 

katedry:          

Vyjadrenie vedúceho katedry*:  
  

  

  

  

Podpis fakultného koordinátora ERASMUS+   Podpis študenta  

  

  

  

V Trnave, dátum  

  

 



Poznámky:  

• Výber predmetov zahraničnej školy a obsahovú náplň tohto potvrdenia študent 

konzultuje s katedrovým  koordinátorom ERASMUS+.  

• Ak študent získa na zahraničnej univerzite z predmetu, ktorý nahrádza na TU FZaSP 

povinný alebo povinne voliteľný predmet hodnotenie FX, toto hodnotenie mu je 

zapísané, daný predmet si prenesie ako nesplnenú povinnosť do ďalšieho obdobia 

štúdia.   

• V prípade, že študent absolvuje mobilitu počas zimného semestra a zimný semester 

(jeho skúškové obdobie) na zahraničnej univerzite končí v období, kedy je už na TU 

FZaSP letný semester, študent musí neodkladne o danej skutočnosti informovať 

dotyčných vyučujúcich TU FZaSP.  

• Študent predloží ku každému predmetu zo zahraničnej univerzity, ktorým si chce 

nahradiť povinný alebo povinne voliteľné predmet na TU FZaSP, informačný list 

predmetu zo zahraničnej univerzity.   
  


