
ELEKTROTECHNICKÁ FAKULTA
prof. Ing. Peter Brída, PhD., 
prodekan pre medzinárodnú 
spoluprácu  513 2066
Mg. Silvia Pirníková  513 2062, 
fakultná koordinátorka Erasmus+ 
mobilít

STAVEBNÁ FAKULTA
doc. Ing. Peter Koteš, PhD., 
prodekan pre medzinárodnú 
spoluprácu  513 5663
Mgr. Mária Hírešová, 
fakultná koordinátorka Erasmus+ 
mobilít  513 5512

STROJNÍCKA FAKULTA 
prof. Dr. Ivan Kuric, prodekan 
pre medzinárodnú spoluprácu

 513 2807
Bc. Renáta Janovčíková, 
fakultná koordinátorka Erasmus+ 
mobilít 513 2518

FAKULTA RIADENIA A INFORMATIKY
doc. Ing. Peter Márton, PhD., 
prodekan pre medzinárodnú 
spoluprácu  513 4053
Ing. Mária Přikrylová, fakultná 
koordinátorka Erasmus+ mobilít 
  513 4520

FAKULTA BEZPEČNOSTNÉHO 
INŽINIERSTVA 
Ing. Katarína Hollá, PhD., 
prodekanka pre medzinárodnú 
spoluprácu  513 6610
Dana Baránková, 
fakultná koordinátorka Erasmus+ 
mobilít  513 6601

FAKULTA HUMANITNÝCH VIED
Mgr. Eva Leláková, PhD., 
prodekanka pre medzinárodnú 
spoluprácu  513 6106
Mgr. Lenka Kalúsová, 
fakultná koordinátorka Erasmus+ 
mobilít  513 6113

VÝSKUMNÝ ÚSTAV 
VYSOKOHORSKEJ BIOLÓGIE 
prof. Ing. Marián Janiga, PhD., 
riaditeľ VÚVB
Mgr. Zuzana Hrehová, 
koordinátorka Erasmus+ mobilít na 
VÚVB  0918 889008

Prečo mobilita Erasmus? 
 získaš mnoho skúseností, nové vedomosti, pevné priateľstvá...
 spoznáš nové univerzity, zaujímavé krajiny, kultúru, históriu...
 zdokonalíš sa v cudzom jazyku... 
  máš o polovicu väčšiu šancu nájsť si prácu hneď po ukončení štúdia, v porovnaní so študentom, 

ktorý nebol na Erasmus mobilite...
  urob prvý krok, kontaktuj pracovníkov na fakulte/ústave zodpovedných za koordináciu mobilít...

FAKULTA PREVÁDZKY 
A EKONOMIKY DOPRAVY A SPOJOV 
doc. Ing. Martin Bugaj, PhD., 
prodekan pre medzinárodnú 
spoluprácu  513 3467
Ing. Vladimír Šalaga, 
fakultný koordinátor Erasmus+ 
mobilít  513 3062

www.uniza.sk

Kontakty pracovníkov  na rektorátnom oddelení pre medzinárodnú spoluprácu a marketing: 
doc. Ing. Jozef Ristvej, PhD., prorektor pre medzinárodnú spoluprácu a marketing, 
Erasmus inštitucionálny koordinátor   513 5130
Mgr. Lenka Kuzmová, koordinátorka projektov KA103 Erasmus+   513 5133



Čo musíš urobiť, aby si získal grant a mohol absolvovať Erasmus+ mobilitu 
v akademickom roku 2017/2018?

  Preštuduj si základné informácie o Erasmus+ študentských mobilitách uvedené na internetovej 
stránke programu Erasmus+ https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/individuals_en#tab-1-1 
fakultnej stránke www.uniza.sk alebo univerzitnej stránke https://www.uniza.sk/menu/inc.php?id=231.

  Vyplň prihlášku na Erasmus + mobilitu (študijný pobyt alebo stáž) a zaregistruj sa u fakultného 
koordinátora Erasmus+ mobilít. 

  Požiadaj fakultného koordinátora Erasmus+ mobilít o odporučenie vhodnej zahraničnej vysokej školy, 
s ktorou fakulta uzavrela medzi-inštitucionálnu zmluvu o výmene študentov. V prípade stáže požiadaj 
o schválenie vhodnej inštitúcie.

  Zúčastni sa na fakulte výberu študentov na Erasmus+ mobility pre akademický rok 2017/2018. 
Fakultný koordinátor Erasmus+ mobilít oboznámi záujemcov o kritériách výberu študentov UNIZA, 
postupe vybavovania obsahu mobilít a dokumentoch potrebných k prideleniu a vyplateniu Erasmus+ 
grantu. 

  Po úspešnom absolvovaní výberu a získaní nominácie na mobilitu, podľa pokynov fakultného 
koordinátora Erasmus+ mobilít, skontaktuj sa so zahraničnou vysokou školou alebo inštitúciou 
v prípade stáže a začni si vybavovať obsah mobility a  potrebné dokumenty k uzatvoreniu fi nančnej 
zmluvy o pridelení Erasmus+ grantu.

  V prípade problémov s komunikáciou so zahraničnou VŠ alebo inštitúciou, požiadaj o pomoc 
fakultného koordinátora Erasmus+ mobilít alebo pracovníkov oddelenia pre medzinárodnú spoluprácu 
a marketing rektorátu UNIZA.

Program Erasmus+ mobility študentov vysokých škôl

Program Európskej únie Erasmus+ sa zameriava na zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania 
prostredníctvom medzinárodnej spolupráce univerzít. Podporuje európsku mobilitu študentov, zlepšuje 
transparentnosť uznávania štúdia a kvalifi kácií v krajinách EÚ. Je považovaný za najúspešnejší program 
zameraný na výmenu študentov v celosvetovom meradle. Najväčšia časť rozpočtu programu Erasmus+ 
v programovom období 2014–2020 je určená na mobility vysokoškolských študentov.

Erasmus+ mobility študentov Žilinskej univerzity v Žiline 

Žilinská univerzita v Žiline je zapojená do programu Erasmus od roku 1999. Erasmus študijný pobyt alebo 
stáž sú už samozrejmou súčasťou štúdia na UNIZA. Prioritou vedenia univerzity je vyslať každého študenta 
na Erasmus mobilitu, aspoň raz počas štúdia na UNIZA.
Je známe, že väčšina študentov, ktorí absolvovali študijný pobyt alebo stáž získali neoceniteľné skúseností, 
iný pohľad na svoje štúdium, život, otvorili sa pred nimi nové možnosti. Podľa viacerých štúdií, Erasmus 
študenti nájdu uplatnenie na trhu práce skôr ako ich spolužiaci, ktorí príležitosť zúčastniť sa Erasmus 
mobility nevyužili. Potvrdzujú to aj mnohí bývalí Erasmus študenti a úspešní absolventi UNIZA. 



Základné pravidlá Erasmus+ študentských mobilít UNIZA 

  Erasmus+ mobilita je súčasťou štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA). 
  Je určená pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Ing./Mgr., PhD.), ktorí sú 
počas mobility študentmi UNIZA a absolventov, ktorí ukončili VŠ štúdium na UNIZA v predchádzajúcom 
akademickom roku. 

  Počas Erasmus+ mobility - študijného pobytu alebo stáže študentovi zostávajú všetky práva 
a povinnosti VŠ študenta.

  V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke trvania 12 
mesiacov, vrátane absolventskej stáže.

  Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú stáž 
v oprávnenej inštitúcii v rámci krajín programu Erasmus+. 

  Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na základe 
stanovených kritérií pre príslušný akademický rok. 

  Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia. 
  Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
  Minimálna dĺžka študijného pobytu sú tri mesiace.
  Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.
  V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských VŠ rovnaké. Mesačné paušálne granty 
sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility uskutočnia. 

  Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant na študijný pobyt 
o 150,- eur.

  Študent s preukazom ZŤP môže požiadať o špeciálny Erasmus grant z dôvodu zdravotného postihnutia.

Fakultná stratégia výberu študentov UNIZA na Erasmus+ mobility

  Fakulta vo výberovom konaní na študentské mobility zverejňuje fakultné podmienky výberu a stratégiu 
schvaľovania nominácií a  pridelenia grantu UNIZA na študijné pobyty a stáže. 

  K 30. marcu 2017, po fakultnom výbere študentov na Erasmus+ mobility, fakultní pracovníci doručia 
na oddelenie pre medzinárodnú spoluprácu a marketing (OMVM) „Zápis z výberu študentov“, ktorý 
obsahuje zoznam vybratých- nominovaných študentov, náhradníkov a neúspešných žiadateľov 
o Erasmus+ mobility. 

Celouniverzitná stratégia výberu študentov UNIZA – druhé kolo výberu 
študentov a prideľovanie Erasmus+ grantov 

  V prípade pridelenia dostatočného objemu fi nančných prostriedkov na študentské mobility Národnou 
agentúrou Erasmus+, z ktorých bude možné prideliť granty všetkým nominovaným študentom 
fakultami UNIZA, Rada UNIZA pre program Erasmus+ potvrdí fakultne nominácie. 

  V prípade, že z fi nančných prostriedkov získaných na študentské mobility nebude možné prideliť granty 
všetkým nominovaným študentom schválených vo fakultných výberových konaniach, Radou UNIZA 
pre program Erasmus bude uskutočnené celouniverzitné výberové konanie a schvaľovanie grantov na 
študentské mobility. 

Pri výbere v druhom kole sa bude postupovať podľa stratégie UNIZA – vyslať čo najviac študentov na 
jednosemestrálne Erasmus+ mobility aspoň raz počas ich vysokoškolského štúdia. 



GRANTY NA MOBILITY ŠTUDENTOV NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018GRANTY NA MOBILITY ŠTUDENTOV NA AKADEMICKÝ ROK 2017/2018

SKUPINY 
PRIJÍMAJÚCICH 
KRAJÍN

KRAJINY

GRANTY NA MESIAC
na 

štúdium
na štúdium pre 

poberateľov 
sociálneho 
štipendia

na stáž pre 
študenta/

absolventa

na stáž pre 
poberateľov 
sociálneho 
štipendia

SKUPINA 1
Krajiny programu 
s vysokými 
životnými nákladmi

Rakúsko, Dánsko, Fínsko, 
Francúzsko, Írsko, Taliansko, 
Lichtenštajnsko, Nórsko, 
Švédsko, Spojené kráľovstvo

490 640 590 640

SKUPINA 2
Krajiny programu 
so strednými 
životnými nákladmi

Belgicko, Chorvátsko, Česká 
republika, Cyprus, Nemecko, 
Grécko, Island, Luxembursko, 
Holandsko, Portugalsko, 
Slovinsko, Španielsko, Turecko

420 570 520 570

SKUPINA 3
Krajiny programu 
s nízkymi životnými 
nákladmi

Bulharsko, Estónsko, Maďarsko, 
Lotyšsko, Litva, Malta, Poľsko, 
Rumunsko, Slovensko, 
FYROM – Macedónsko

350 500 450 500

Granty sú prideľované podľa nasledovných priorít:

1.  Hlavnou prioritou bude pridelenie grantov študentom, ktorí ešte neboli na žiadnej Erasmus+ mobilite 
a spĺňajú fakultné podmienky výberu.

2.  Ak fakulty nebudú mať dostatočný počet študentov uvedených v bode 1. budú schválené granty 
študentom, ktorí boli za celé svoje VŠ štúdium (v rámci Bc., Ing./Mgr., PhD.) na jednej mobilite a spĺňajú 
fakultné podmienky výberu.

3.  Ak fakulty nebudú mať dostatočný počet študentov uvedených v bode 1. a 2. budú schválené granty 
študentom, ktorí boli za celé svoje VŠ štúdium (v rámci Bc., Ing./Mgr., PhD.) na dvoch mobilitách 
a spĺňajú fakultné podmienky výberu.

4.  Pri schvaľovaní grantov na stáže absolventov, bude postupované podľa hore uvedených priorít, 
s dôrazom na aktivity študenta počas štúdia. Absolvent sa musí zúčastniť na výberovom konaní na 
fakulte počas posledného ročníka vysokoškolského štúdia na UNIZA. Stáž sa musí uskutočniť do roka 
od skončenia VŠ štúdia na UNIZA.

Vytlačené s podporou Európskej komisie 
z fi nančných prostriedkov programu Erasmus+
Printed with the support of the European 
Commission within the Program Erasmus+

TEXT: Mgr. Lenka Kuzmová, OMVM 
GRAFICKÁ ÚPRAVA: Ing. Jana Kollárová


