
 
 

II. Kolo výberového konania ERASMUS+ pre študentov na stáže 
 v akademickom roku 2020 / 2021 

 
 
Dňa 18.03.2020 o 11:00 hod sa v zasadacej miestnosti dekana TU FZaSP bude konať  
výberové konania pre študentov a tiež  budúcich  absolventov na praktické stáže v rámci 
programu Erasmus+ na akademický rok 2020 / 2021 za účasti zástupcov jednotlivých katedier 
a študentskej časti senátu.  
 
Kritéria  výberu: 
1. Stáže Erasmus+ sa môže zúčastniť každý študent TU, ktorý je zapísaný do bakalárskeho, 

magisterského, alebo doktorandského  študijného programu. Dĺžka trvania stáže je od 2 do 
12 mesiacov v  každom stupni  vzdelávania, pričom absolventské stáže sú zvyčajne 
plánované na 6 mesiacov.  Študent môže ísť na stáž už od prvého ročníka štúdia. Študent 
študujúci na slovenskej VŠ, ale s trvalým pobytom  mimo SR, sa nemôže zúčastniť 
mobility do  krajiny, kde má  trvalý pobyt 

2. Absolvent, pričom stáž musí absolvovať do 1 roku po  absolvovaní VŠ, a výberového 
konania sa musí zúčastniť ešte ako riadny študent TU 

3. Študent si sám hľadá vhodnú zahraničnú hostiteľskú organizáciu / firmu 
4. Pracovná náplň študenta musí korešpondovať so študijným odborom 
5. Študijné výsledky. 
6. Jazykové kompetencie 
7. Motivácia (schopnosť argumentácie ísť na stáž) 
 
Zoznam dokumentov potrebných na prihlásenie: 
1. Prihláška do výberového konania v rámci programu ERASMUS+ 
2. Potvrdenie, alebo jasný zámer od prijímajúcej organizácie, v ktorej stáž bude prebiehať 

(akceptačný list) 
3. Motivačný list 
4. Krátky životopis 
5. Výpis známok za doterajšie štúdium (vytlačený z MAISu). 
 
 
Dokumenty je potrebné vyplniť v slovenskom jazyku - v prípade záujmu o stáž v českej 
inštitúcii, alebo v anglickom jazyku – v prípade záujmu o stáž v inštitúciách ostatných 
európskych krajín.  
 
Vyplnené dokumenty prosím doručiť svojmu katedrovému koordinátorovi do 11.03.2020 
do 15:00 hod. Všetky formuláre sú dostupné online na stránke TU FZaSP a na webstránke 
univerzity, tak isto aj menný zoznam katedrových koordinátorov. 
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