
 

ZARADENIE DO VÝBEROVÉHO PROCESU je viazané na splnenie podmienok, a to jednak odoslanie 
prihlášky cez studyabroad.sk, ale aj elektronické zaslanie na international.fmv@euba.sk nasledovných 
dokumentov: 

- odoslaná a podpísaná prihláška zo studyabroad.sk, 
- podpísaný štruktúrovaný životopis (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej 

univerzite), 
- motivačný list (v anglickom jazyku a v jazyku výučby na zahraničnej univerzite), 
- predbežný zoznam predmetov na jednotlivých 3 vybraných zahraničných univerzitách /výber 

len zo zoznamu univerzít  https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/partnerske-institucie-a-
medzinarodne-organizacie / Predbežný zoznam predmetov 

PO NOMINÁCIÍ čakáte na akceptačný list z hosťujúcej univerzity 

PO OBDRŽANÍ AKCEPTAČNÉHO LISTU z hosťujúcej univerzity zaslať emailom/elektronicky na 
international.fmv@euba.sk nasledovné informácie: 

• navrhovaný zoznam predmetov, 
• zoznam predmetov, ktoré Vám ponúka hosťujúca univerzita vrátane sylabov k predmetom, 
• harmonogram semestra na hosťujúcej univerzite vrátane skúškového obdobia, 
• informáciu o tom, v ktorom ste ročníku, 
• informáciu o Vašich jazykoch (prvý až tretí), 
• a informáciu či v príslušnom akademickom roku máte/nemáte prenosový predmet. 

 
 Manuál pre OLA 3.0 

 
 
PO PODPISE LEARNING AGREEMENTU (nie skôr!) zaslať emailom/elektronicky na študijné oddelenie: 

- žiadosť o uvoľnenie zo štúdia (nájdete tu Súbory na stiahnutie - Fakulta medzinárodných 
vzťahov (euba.sk)) - vyplnenú, podpísanú (!), Žiadosť o uvoľnenie zo štúdia  

- k žiadosti dokladáte akceptačný list z hosťujúcej univerzity, alebo prodekankou podpísané LA, 
alebo potvrdenie o mobilite z OMM. 

POČAS/V PRIEBEHU MOBILITY/ international.fmv@euba.sk 
• každá zmena LA/OLA podlieha odkonzultovaniu vopred, a následnému schváleniu – inak nebude 

možné garantovať priebeh uznávacieho procesu. Changes LA - During the Mobility 
 
K ZAČATIU UZNÁVACIEHO PROCESU je treba zaslať emailom/elektronicky na 
international.fmv@euba.sk nasledovné dokumenty: 
 

- transcript of records/výpis známok (originál vystavený hosťujúcou univerzitou/opatrený 
pečiatkou a podpisom, na ktorom by mali byť názvy predmetov zhodné s predmetmi v LA/OLA, 
známky/hodnotenie a kredity za predmety, dátumy skúšok a vysvetlený hodnotiaci systém na 
príslušnej univerzite) vrátane potvrdenia o dĺžke mobility (táto informácia môže byť aj 
súčasťou transcriptu), 

- sylaby absolvovaných predmetov (oficiálne), 
- vyplnenú a podpísanú žiadosť o uznanie skúšok (nájdete tu Súbory na stiahnutie - Fakulta 

medzinárodných vzťahov (euba.sk) – vypĺňate len stĺpce A-E), Žiadosť o uznanie skúšok  
- vyplnený formulár „proof of recognition“, ktorým sa končí uznávací proces (nájdete tu Súbory 

na stiahnutie - Fakulta medzinárodných vzťahov (euba.sk)) Proof of recognition 
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