
Vyhlásenie 
 

(I) doplňujúceho výberového konania na študentskú mobilitu E R A S M U S +  
na stáže v letnom semestri akademického roka 2020/ 2021 

 
(II) doplňujúceho výberového konania na študentskú mobilitu E R A S M U S + 

na štúdium a stáže v akademickom roku 2021/2022 

 
Do výberového konania sa môžu prihlásiť študenti všetkých stupňov vysokoškolského 
vzdelávania (Bc., Mgr., PhD.) a absolventi (všetkých stupňov) do jedného roka od ukončenia 
štúdia bez ohľadu na formu štúdia (denná aj externá). 
 
Výberové konanie sa uskutoční 25.03.2021 v čase o 15:00 hod., a to elektronicky 
prostredníctvom aplikácie MS Teams (bližšie informácie o výberovom konaní budú 
prihláseným uchádzačom vopred oznámené). 
 
Prihlášku s prílohami do doplňujúceho výberového konania je potrebné doručiť do 
22.03.2021 elektronicky (e-mailom) na adresu martina.miskolciova@truni.sk. 
 
Zostávajúce voľné miesta pre štúdium v akademickom roku 2021/2022 na partnerských 
univerzitách v mestách (za názvom mesta a označením krajiny v zátvorke počet voľných miest):  
 
Salzburg – Rakúsko (1), Burgas – Bulharsko BG (1), Olomouc – Česko (2), Plzeň – Česko 
(2), Tübingen – Nemecko (2), Osnabrück – Nemecko (2), Palma de Mallorca – 
Španielsko (1), Santiago de Compostela (2) – Španielsko, Mulhouse – Francúzsko(4), 
Remeš – Francúzsko (3), Rijeka – Chorvátsko (2), Záhreb – Chorvátsko (2), Budapešť – 
Maďarsko (2), Salerno – Taliansko (1), Kaunas – Litva (4), Vilnius – Litva (2), Štip – 
Macedónsko (3), Bergen – Nórsko (2), Gdaňsk – Poľsko (2), Katowice – Poľsko (4), 
Poznaň – Poľsko (2), Wroclaw – Poľsko (2), Czestochowa – Poľsko (3), Varšava – 
Poľsko (3), Bukurešť – Rumunsko (2), Izmir – Turecko (3). 

 
Prílohy k prihláške (prihláška dostupná na webovom sídle fakulty 
http://iuridica.truni.sk/erasmus-pre-studentov (v časti Medzinárodné vzťahy – ERASMUS+ – 
ERASMUS+ pre študentov: 
 

a) údaje o študentovi (spolu s prihláškou sú súčasťou oznamu o výberovom konaní, 
ktorý je zverejnený na webovej stránke fakulty v rovnakej časti ako prihláška), 
b) životopis, 
c) motivačný list, 
d) doklad preukazujúci vážený študijný priemer za minulý akademický rok (netýka sa 

 študentov prvého ročníka Bc. štúdia), 
e) ďalšie doklady umožňujúce ohodnotenie uchádzača podľa priložených kritérií 

 výberového konania, 
f) akceptačný list v prípade stáže – zvlášť potrebné pre úspešné uchádzanie sa 

 (možné nahradiť e-mailovým potvrdením hosťujúcej inštitúcie). 
 

Zoznam partnerských fakúlt pre štúdium a ďalšie informácie sú zverejnené na webovej 
stránke Trnavskej univerzity (http://www.truni.sk/sk/mobilita-studentov) v časti ERASMUS+ - 
Mobilita študentov – Zoznam bilaterálnych zmlúv ERASMUS+. 
 

http://www.truni.sk/sk/mobilita-studentov


Zoznam inštitúcií (nie konečný), na ktorých možno absolvovať stáže, je dostupný na webovej 
adrese http://www.truni.sk/ponuka-databaz-na-vyhladavanie-stazi-v-zahranici-pre-studentov-
alebo-zamestnancov-vysokych-skol. 
 
Je potrebné venovať všetkým súvisiacim informáciám náležitú pozornosť. 
 
Účastníkom mobility bude uznávané absolvovanie predmetov v rámci zahraničného štúdia 
(povinné predmety v prípade zhody obsahu, resp. názvu predmetov; ostatné predmety budú 
uznané ako povinne voliteľné alebo výberové). 
V prípade vypracovania kvalitnej záverečnej / kvalifikačnej práce na zahraničnej 
univerzite je možné jej uznanie ako bakalárskej / diplomovej práce po dohode s vedúcim 
príslušnej katedry našej fakulty. 
 
Pre účely úspešného absolvovania zahraničnej mobility vo forme štúdia je podľa interných 
predpisov univerzity potrebné získať na hosťujúcej univerzite najmenej istú časť z minimálneho 
počtu zapísaných predmetov bonifikovaných v celkovom súčte 30 kreditov, v prípade nesplnenia 
tejto povinnosti je potrebné vrátiť poskytnuté finančné prostriedky na mobilitu, resp. ich 
alikvotnú časť v zmysle Smernice rektora Trnavskej univerzity v Trnave č. 2/2020 o realizácii 
programu ERASMUS+ na Trnavskej univerzite v Trnave zverejnenej na webe našej univerzity 
https://www.truni.sk/sites/default/files/zo/smernica_c.2_2020_o_realizacii_programu_erasmu
s.pdf. 
 
Inštitúciu na absolvovanie stáže si volí uchádzač. Súhlas zvolenej inštitúcie s absolvovaním 
stáže si obstaráva študent sám. Inštitúciami neoprávnenými na poskytovanie stáží v rámci 
programu ERASMUS+ sú inštitúcie Európskej únie a organizácie riadiace programy Európskej 
únie. 
 
V prípade otázok kontaktujte fakultného ERASMUS+ koordinátora (e-mail: 
peter.meszaros@truni.sk). 
 
 

V Trnave, dňa 02.03.2021 
 
 

Mgr. Peter Mészáros, PhD. 
fakultný koordinátor programu ERASMUS+ 

 
 
 
 
 
 

Kritériá výberového konania 
 

Predpoklady na štúdium v zahraničí budú hodnotené na osobnom pohovore. Počas pohovoru 
bude uchádzač komunikovať aj vo vybranom cudzom jazyku, ktorý sám určí s prihliadnutím na 
zvolenú univerzitu/inštitúciu. V rámci ústneho pohovoru sa hodnotia odborné predpoklady 
študenta, jazykové predpoklady študenta, doterajšie výsledky a aktivity študenta. Podrobné 
informácie možno nájsť v Zásadách výberového konania (čl. V). 
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