ZÁSADY VÝBEROVÉHO KONANIA ŠTUDENTOV FMV EU V BRATISLAVE
na zahraničné pobyty v rámci programu ERASMUS+
praktické stáže v akademickom roku 2016/2017

1.

Zahraničný pobyt v rámci programu ERASMUS+ – praktické stáže (ďalej len „zahraničná
stáž“) umožňuje študentom FMV EU v Bratislave (ďalej len FMV) rozšíriť si znalosti
v študijnom odbore Medzinárodné ekonomické vzťahy, resp. Hospodárska diplomacia,
nadobudnúť praktické zručnosti a prvé pracovné skúsenosti, zdokonaliť sa v cudzom jazyku
a spoznať kultúru iných európskych krajín.

2.

Zásady výberového konania študentov FMV na zahraničnú stáž 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/medzinarodnevztahy/erasmus/erasmus---prakticke-staze .

3.

Do výberového konania na zahraničné stáže sa môže prihlásiť študent FMV najneskôr do
26.10.2016 (do 12.30 hod.), ktorý
a) je zapísaný na štúdium v príslušnom ročníku a stupni štúdia na FMV a
b) ktorý na danom stupni štúdia neprekročil celkovú dĺžku zahraničného pobytu (v rámci
programu Erasmus+ – študentská mobilita a Erasmus+ - praktické stáže) v rozsahu 12
mesiacov.

4. Zahraničnú stáž môže absolvovať nominovaný študent FMV, len ak
a) splnil povinnosti predpísané študijným programom a učebným plánom v ročníku,
v ktorom bol úspešne nominovaný na zahraničnú stáž,
b) ukončil štúdium prvého stupňa a bol prijatý na druhý stupeň štúdia na FMV (v prípade
nominovaných študentov 3. ročníka prvého stupňa štúdia)1.

5. Uchádzač o zahraničnú stáž predkladá na referát pre zahraničné vzťahy FMV (Ing. Ivana
Dancáková, č.dverí E4.24):
a) dôkladne vyplnenú prihlášku (Student Application Form – vytlačenú z online
prihlasovacieho systému www.studyabroad.sk - 1x),
Pozn.: Uchádzač o stáž musí mať počas celej doby realizácie stáže štatút študenta, t.j. zahraničnú stáž
v tomto programe nemožno vykonať v čase medzi ukončením bakalárskeho (inžinierskeho) stupňa štúdia
a začatím inžinierskeho (doktorandského) stupňa štúdia.
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b) štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku (1x) a cudzom jazyku (v anglickom
jazyku, resp. jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničnú stáž - 1x);
c) motivačný list v slovenskom jazyku – 1x a cudzom jazyku (v anglickom jazyku, resp.
jazyku, v ktorom chce absolvovať zahraničnú stáž - 1x);
d) Uchádzač o zahraničnú stáž sa zároveň zaregistruje online na webovej stránke
www.studyabroad.sk
(manuál
k prihlasovaniu
dostupný
na
http://www.euba.sk/medzinarodne-vztahy/medzinarodne-vztahy/erasmus/previewfile/studyabroad-manual-student-15238.pdf ).
e) 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 zahraničnú stáž.

6. Nominácie študentov na zahraničné stáže posudzuje v rámci fakultného výberového konania
výberová komisia, ktorú tvoria: prodekan pre zahraničné vzťahy – predseda komisie; člen
pedagogického zboru FMV – člen komisie; referent pre zahraničné vzťahy – tajomník komisie
a zástupca Študentského parlamentu FMV – člen komisie. Dekanka FMV môže určiť zloženie
komisie osobitným rozhodnutím. Výberová komisia zodpovedá za transparentný výber
a nomináciu študentov na zahraničnú stáž.2

7. Motiváciu uchádzača o zahraničnú stáž posudzuje výberová komisia s prihliadnutím najmä
na:
a) súlad študijného programu FMV a profilu absolventa FMV s obsahom zahraničnej stáže,
b) študijné výsledky uchádzača,
c) úroveň jazykovej spôsobilosti,
d) možnosť zdokonalenia jazykových a pracovných zručností.
8.

Výberová komisia navrhne OMM EU v Bratislave zoznam 25 nominovaných uchádzačov
a neobmedzený počet náhradníkov na zahraničnú stáž najneskôr do 30.10.2016.

9.

V prípade nenaplnenia kapacity, resp. v prípade záujmu o miesto náhradníka, môžu študenti
predkladať žiadosti o zahraničnú stáž individuálne aj po uplynutí termínu na Referát pre
zahraničné vzťahy FMV. Takéto žiadosti budú posudzované a nominačné listiny budú
vydávané priebežne (po vyčerpaní kapacity bude uchádzač automaticky nominovaný ako
náhradník).

V prípade, že počet podaných žiadostí nepresiahne kvótu určenú pre FMV na príslušný akademický rok,
výberová komisia nezasadá. V takomto prípade budú po kontrole úplnosti prihlášok nominovaní všetci
uchádzači automaticky.
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