ZÁSADY VÝBEROVÉHO KONANIA ŠTUDENTOV FMV EU V BRATISLAVE
na zahraničné pobyty v rámci programu ERASMUS+
mobilita štúdium v akademickom roku 2017/2018

1. Zahraničný pobyt v rámci programu ERASMUS+ – mobilita štúdium (ďalej len „zahraničný
pobyt“) umožňuje študentom FMV EU v Bratislave (ďalej len FMV) rozšíriť si znalosti v
študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy, resp. Hospodárska diplomacia a
spoznať kultúru iných európskych krajín.

2. Zásady výberového
konania študentov FMV na zahraničný pobyt
vychádzajú
z medzinárodne stanovených všeobecných zásad realizácie zahraničných projektov
a programov, ktoré sú obsahom medzinárodných
zmlúv podpísaných SR
a Internej
smernice č.7/2004 – Postup výberového konania študentov na zahraničné študijné pobyty,
resp. študijné programy
Ekonomickej univerzity v Bratislave. Všeobecné
podmienky
a postup prihlasovania
sa do programu Erasmus+ sa nachádzajú
na adrese
http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/erasmus---studium-nazahranicnej- univerzite
3. Do výberového konania na zahraničné pobyty sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do
13.2.2017 (do 14.00 hod.), ktorý
a) je zapísaný na štúdium v príslušnom ročníku a stupni štúdia na FMV a
b) ktorému nebol na danom stupni štúdia pridelený grant z programu SOCRATES ERASMUS, LLP – ERASMUS, resp. Erasmus+ – študentská mobilita.
4. Zahraničný pobyt môže absolvovať nominovaný študent FMV, len ak
a) splnil povinnosti predpísané študijným programom a učebným plánom v ročníku, v
ktorom bol úspešne nominovaný na zahraničný pobyt,
b) ukončil štúdium prvého stupňa a bol prijatý na druhý stupeň štúdia na FMV (platí v
prípade nominovaných študentov 3. ročníka prvého stupňa štúdia).
5. Uchádzač o zahraničný pobyt predkladá prodekanovi pre pedagogickú prácu:
a) dôkladne vyplnenú prihlášku (Student Application Form – vytlačenú z online
prihlasovacieho systému www.studyabroad.sk), s uvedením semestra, v ktorom chce
zahraničný pobyt absolvovať (1x),
b) štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (4x) a cudzom jazyku (v anglickom
jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt - 4x);
c) motivačný list v slovenskom jazyku – 4x a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp.
jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničný pobyt – 4x);
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d) výpis známok zo všetkých absolvovaných predmetov doterajšieho štúdia v slovenskom
jazyku (1x). Nevykonaná skúška a prenos sa hodnotí známkou „4/FX“. Výpisy známok si
študent vyzdvihne na Študijnom oddelení fakulty.1
e) predbežný zoznam predmetov, ktoré mieni uchádzač absolvovať počas zahraničného
pobytu na jednotlivých vysokých školách s vyznačením jazyka, v ktorom sú príslušné
predmety vyučované (výpis v cudzom jazyku s uvedením slovenského prekladu - 1x).
f) Uchádzač o zahraničný pobyt sa zároveň zaregistruje online
na webovej stránke
www.studyabroad.sk
(manuál
k prihlasovaniu
dostupný
na
http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodnevztahy/erasmus/preview- file/studyabroad-manual-student-15238.pdf).
g) V súlade s usmernením OMM EU v Bratislave tajomník výberovej komisie môže zverejniť
ďalšie pokyny pre predkladanie dokumentov nevyhnutých na posúdenie žiadosti o grant
na zahraničný pobyt.

6. Nominácie študentov na zahraničné pobyty posudzuje v rámci fakultného výberového
konania výberová komisia, ktorú tvorí: prodekan pre pedagogickú prácu – predseda komisie;
člen pedagogického zboru FMV – člen komisie; zástupca Študentského parlamentu FMV – člen
komisie a tajomník komisie. Dekanka FMV môže určiť zloženie komisie osobitným
rozhodnutím. Výberová komisia zodpovedá za transparentný výber a nomináciu študentov
na zahraničný pobyt.

7. Pri nominácii študentov na zahraničný pobyt prihliada výberová komisia, okrem kritérií
uvedených v bode č. 3, na:
a) úroveň jazykovej spôsobilosti,
b) motivačný list,
c) prínos zahraničného pobytu pre spracovanie bakalárskej resp. diplomovej práce,
d) súlad študijného programu FMV a študijných programov vysokej školy, na ktorej chce
študent absolvovať zahraničný pobyt,
e) účasť študenta v ŠVOČ,
f) výsledky osobného pohovoru s uchádzačom o zahraničný pobyt, ktorého časť môže
prebiehať v cudzom jazyku, v ktorom chce uchádzač absolvovať zahraničný pobyt.
Dátum a miesto konania osobného pohovoru oznámi uchádzačom tajomník výberovej
komisie najneskôr do 14.2.2017.
8. Výberová komisia prioritne posudzuje žiadosti uchádzačov, ktorí dosiahli vážený priemer
všetkých známok za doterajšie maximálne do 2,0 vrátane. Žiadosti uchádzačov, ktorí
dosiahli vážený priemer všetkých známok za doterajšie štúdium nad 2,0 posudzuje v
prípade, že celkový počet uchádzačov s váženým priemerom do 2,0 vrátane nedosahuje
celkový počet nominovaných študentov uvedený v bode č. 9.

1 Výpis známok predloží študijné oddelenie – študent ho nemusí predkladať samostatne.
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9. Výberová komisia hodnotí splnenie podmienok pre účasť vo výberovom konaní na základe
váhy jednotlivých kritérií. Fakulta medzinárodných vzťahov nominuje pre akademický rok
2017/2018 40 študentov a neobmedzený počet náhradníkov. Poradie nominovaných
študentov a náhradníkov (počnúc uchádzačom s najnižším počtom bodov) určí výberová
komisia na základe súčtu dosiahnutých bodov nasledovne:

HODNOTIACE KRITÉRIUM

BODOVÉ OHODNOTENIE

Študijné výsledky - vážený priemer zo všetkých
ukončených ročníkov, resp. ukončeného semestra
u študentov 1. ročníka 1 stupňa (nevykonaná
skúška a prenos sa hodnotí známkou 4/FX)

vážený priemer zaokrúhlený na dve
desatinné miesta

Posúdenie motivačného listu a osobného
pohovoru – posudzuje sa písomný i ústny prejav
uchádzača, úroveň jazykovej spôsobilosti, prínos
pobytu pre spracovanie záverečnej práce a súlad
vybraných predmetov so študijným programom
FMV

motivačný list a osobný pohovor
posudzujú všetci členovia výberovej
komisie, každý člen pridelí uchádzačovi
počet bodov 1-5 (najlepší – najhorší);
pridelené počty bodov od všetkých
členov komisie sa spriemerujú
zúčastnil (a) sa + umiestnenie na jednom
z prvých troch miest = 0,5 boda

Účasť v ŠVOČ

Účasť na zahraničnom pobyte v rámci LLP
Erasmus – mobilita štúdium

zúčastnil (a) sa

= 1 bod

nezúčastnil (a) sa

= 1,5 boda

zúčastnil sa = 1 bod
nezúčastnil sa = 0,5 boda

10. Výberová komisia navrhne OMM EU v Bratislave poradie nominovaných uchádzačov a
náhradníkov na zahraničný pobyt najneskôr do 28.2.2017.
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