ERASMUS+ štúdium v 10. krokoch
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Chceš ísť
na ERASMUS+
štúdium?
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Kde nájdeš
informácie?

Euba.sk -> Medzinárodné vzťahy -> Odchádzajúci študenti
Kontaktná osoba:

Mgr. Andrea Szabová (andrea.szabova@euba.sk)
Oddelenie medzinárodnej mobility
+421 2 6729 5155

Kde nájdeš zoznam univerzít?
Euba.sk -> Medzinárodné vzťahy -> Partnerské
inštitúcie a medzinárodné organizácie
-> Erasmus+
S výberom partnerských univerzít ti pomôže
prodekanka pre zahraničné vzťahy na tvojej
fakulte.
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Zmeny v zozname
predmetov počas
mobility

Odchádzaš na mobilitu
Získaj 30 ECTS alebo absolvuj 5 skúšok

Ak nastane takáto zmena, odkonzultuj to
s prodekankou pre zahraničné vzťahy na tvojej
fakulte.

Transcript of Records
(vydáva zahraničná univerzita)

Motivačný list v slovenskom, anglickom a v cudzom jazyku, v ktorom študuješ
(nemecký, španielský, francúzsky).

Odovzdaj Transcript of records a vyplň žiadosť
o uznaní predmetov = Proof of Recognition
na fakulte.

ÁNO

Informácie o dátume výberového konania získaš
od prodekanky pre zahraničné vzťahy na tvojej
fakulte, webovej stránke, facebook FAN stránke
a e-mailom.
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Predbežný zoznam predmetov, ktoré budeš študovať na 3 vybraných univerzitách
(v prípade otázok, kontaktuj prodekanku pre zahraničné vzťahy).

Si v kontakte so zahraničným
koordinátorom alebo
už máš Akceptačný list / e-mail?
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Vyplň povinný
jazykový OLS TEST

Test ti príde automaticky na tvoj e-mail.
Musíš ho vyplniť pred odchodom na mobilitu.

PODPIS FINANČNEJ
ZMLUVY

Akceptačný list / e-mail

Cestovné poistenie
Nahraj zmluvu, číslo poistnej zmluvy, názov poisťovne
a potvrdenie o zaplatení z Internet Bankingu.

Po skompletizovaní dokumentácie napíš
na andrea.szabova@euba.sk
“Mám nahranú dokumentáciu”

Čo musí cestovné poistenie zahŕňať?
• úrazové a poistenie liečebných nákladov
• musí pokrývať celú dĺžku pobytu

1 mesiac pred vycestovaním

Po nahratí všetkých
dokumentov
Napíš e-mail “Prosím o vyplatenie zvyšného grantu”
na andrea.szabova@euba.sk.

Čo musím nahrať
do STUDYABROAD.sk
pred odchodom do zahraničia?

Podpísaný LEARNING AGREEMENT - predmety odkonzultuj
s prodekankou pre zahraničné vzťahy na tvojej fakulte.

Nahraj Európsky preukaz zdravotného poistenia
(modrá strana)

Čo predchádza podpisu
ﬁnančnej zmluvy?
BODY č. 5 a č. 6

Bankové údaje (IBAN, číslo účtu, názov banky)
Musíš byť vlastníkom bankového účtu.

Zisti si akademický kalendár
Začiatok a koniec mobility (vrátane
“Welcome week-u” a vrátane“skúškového”).

Uvoľnenie z výučby
(získaš na základe potvrdenia o študijnom pobyte, ktoré vydáva
Oddelenie medzinárodnej mobility). Uvoľnenie z výučby
ti následne vystaví tvoja fakulta.

Tieto informácie získaš na webovej stránke
zahraničnej univerzity alebo od zahraničného
koordinátora.

Vyplatenie 80% grantu.

Potvrdenie o uznaní
predmetov

Absolvuješ výberové
konanie

ÁNO

Výpis výsledkov štúdia (doteraz absolvovaných predmetov)
Výpis získaš na študijnom oddelení tvojej fakulty.
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Bol si nominovaný
na Erasmus+ štúdium?

Výsledok bude zverejnený na stránke Euba.sk ->
-> Medzinárodné vzťahy -> Odchádzajúci študenti,
u prodekanky pre zahraničné vzťahy na tvojej
fakulte a e-mailom.

Nesmieš vycestovať bez podpísanej
ﬁnančnej zmluvy!

Vypýtaj si potvrdenie o dĺžke pobytu
na zahraničnej univerzite.

Nahraj do systému STUDYABROAD.sk:

Životopis v slovenskom, anglickom a v cudzom jazyku, v ktorom študuješ
(nemecký, španielský, francúzsky).

KOĽKO? Výpočet výšky grantu podľa krajiny/počet dní

Pri odchode z mobility
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Dokumenty, ktoré sú potrebné nahrať do STUDYABROAD.sk

KEDY?

Zmeny zapíš v “changes during the mobility”
v Learning Agreemente -> podpísaný Learning
Agreement tebou, prodekankou pre zahraničné
vzťahy na tvojej fakulte a zahraničným
koordinátorom nahraj do STUDYABROAD.sk.

Skompletizuj
dokumentáciu
po mobilite
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Založ si prihlášku na STUDYABROAD.sk,
nahraj 1 fotograﬁu a vyber si 3 rôzne
univerzity podľa preferencie

Vytvorenú prihlášku je potrebné
ODOSLAŤ v systéme STUDYABROAD.sk,
vytlačenú a podpísanú ju odovzdaj
na fakulte so všetkými dokumentmi
uvedenými v BODE 3 prodekanke
pre zahraničné vzťahy.
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Vyplatenie zvyšných
20 % grantu

Podpísaný Proof of Recognition prodekankou
pre zahraničné vzťahy nahraj
do STUDYABROAD.sk.

Týmto je tvoja
mobilita ERASMUS+
štúdium
ukončená.

Potvrdenie o dĺžke pobytu
(vydáva zahraničná univerzita)
Zápis predmetov / ECTS do AiS.

2 fotograﬁe z pobytu (campus, mesto...)
Krátky dotazník

ŠTUDENT

Vyplň záverečný jazykový OLS TEST

Test ti príde automaticky na tvoj e-mail. Musíš
ho vyplniť po príchode z mobility.

Vyplň správu študenta online (EU Survey)
Správa ti príde automaticky na tvoj e-mail.

LEGENDA
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