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Usmernenie dekana PF UJS č. 1/2017 

zo dňa 24. februára 2017, evidenčné číslo: 834/1183/2017 

 

Podľa písm. k) bodu 4 § 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a zmene a doplnení niektorých zákonov 
a bodu 4 čl. 8 a bodu 12 čl. 11 Študijného poriadku Univerzity J. Selyeho vydávam  

 

Postup pri príprave a realizácii študentských mobilít  

 Študent, ktorý má záujem realizovať mobilitu na partnerskej univerzite v zahraničí, si vyberie zo 
zoznamu partnerov univerzitu, s ktorou má univerzita podpísanú platnú zmluvu, a ktoré sú zverejnené 
na webovej stránke UJS. 

 Študent vyplní Prihlášku na výmenné štúdium (Student exchanges study application form) a spolu s 
motivačným listom, štruktúrovaným životopisom, výpisom absolvovaných predmetov z AIS ju doručí 
fakultnému koordinátorovi do termínu stanoveného univerzitným koordinátorom zverejnenom na 
webovej stránke UJS. 

 Študent, ktorému bola schválená mobilita, zostavuje obsah svojho mobilitného programu. Obsah 
naplánovaného štúdia, plánovanej mobility študent konzultuje s fakultným koordinátorom. Pred 
vycestovaním musí študent vyplniť dokument, tzv. Predbežnú dohodu (Pre-learning agreement) 
(príloha č.1) a dať ho podpísať vedúcim príslušných katedier, na ktorých študent študuje ako súhlas 
s vybraným plánovaným obsahom štúdia, plánovanej mobility. Fakultný koordinátor a koordinátor zo 
zahraničnej univerzity svojim podpisom vyjadrujú súhlas s plánovaným obsahom štúdia uvedeného v 
Zmluve o poskytnutí finančnej podpory na štúdium/stáž.    

 Všetky spomínané podpísané dokumenty študent odovzdá univerzitnému koordinátorovi najneskôr do 
dvoch týždňov pred vycestovaním. 

 Študent podpisuje Zmluvu o poskytnutí finančnej podpory na štúdium/stáž v rámci mobilitného 
programu s UJS, ktorá obsahuje výšku štipendia.  

 Študent v rámci študijného pobytu, mobilitného programu má rovnaké práva, ako študent, ktorý je 
riadnym študentom prijímajúcej inštitúcie, takže sa nemôžu od neho žiadať žiadne ďalšie poplatky. 

 Študent realizujúci mobilitu zostáva študentom UJS, teda sa musí zapísať na aktuálny semester a na 
dané predmety. 

 Ak študent počas štúdia na zahraničnej univerzite  zistí, že obsah štúdia, ktorý si naplánoval, sa odlišuje 
od aktuálneho, informuje fakultného koordinátora na UJS a koordinátora zahraničnej univerzity.  

 Po realizácii mobility koordinátor zahraničnej univerzity vystaví študentovi výpis výsledkov štúdia 
(Transcript of Records).  

 Univerzita UJS schváli plánovaný obsah a výsledky uvedené v Zmluve o poskytnutí finančnej podpory 
na štúdium/stáž. 

 
 
       Dr. habil. PaedDr. Kinga Horváth, PhD. 
         dekanka PF UJS 
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Príloha č. 1 
 

Predbežná dohoda (Pre-learning agreement) 

 
Vedúci príslušnej katedry, na ktorej študent/ka ktorý/á má záujem realizovať mobilitu 

študuje, svojim podpisom dáva súhlas s vybraným plánovaným obsahom štúdia. 
 
 
Katedra    .......................................      
                             

S vybraným plánovaným obsahom štúdia:            súhlasím - nesúhlasím 
 
 
    ...................................................                                    .................................................... 
                        dátum                                                                         podpis 
 
 
 

Katedra   .......................................          
                                      

S vybraným plánovaným obsahom štúdia:            súhlasím - nesúhlasím 
 
 
    ...................................................                                    .................................................... 
                        dátum                                                                         podpis 
 
 

Katedra Pedagogiky PF UJS     
                                          

S vybraným plánovaným obsahom štúdia:            súhlasím - nesúhlasím 
 
 
    ...................................................                                    .................................................... 
                        dátum                                                                         podpis 
 
 
*   U študentov študujúcich v študijnom odbore Predškolská a elementárna pedagogika dáva súhlas 
s vybraným plánovaným obsahom štúdia iba vedúci Katedry predškolskej a elementárnej pedagogiky PF UJS. 

U študentov študujúcich v študijnom odbore Neslovanské jazyky a literatúry dáva súhlas s vybraným 
plánovaným obsahom štúdia iba vedúci Katedry maďarského jazyka a literatúry  
 
 

 


