
Stratégia výberu študentov UNIZA  

a prideľovania Erasmus+ grantov  
 

 Erasmus+ mobilita je súčasťou štúdia na Žilinskej univerzite v Žiline (UNIZA).  

 Je určená pre študentov všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Ing./Mgr., 

PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA a absolventov, ktorí ukončili VŠ štúdium 

na UNIZA v predchádzajúcom akademickom roku.   

 Počas Erasmus+ mobility - študijného pobytu alebo stáže študentovi zostávajú všetky 

práva a povinnosti VŠ  študenta. 

 V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility  v celkovej dĺžke 

trvania 12 mesiacov, vrátane absolventskej stáže. 

 Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú 

stáž v oprávnenej inštitúcii v rámci  krajín programu Erasmus+.  

 Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na 

základe  stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.   

 Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia. 

 Stáž môže študent uskutočniť už  v prvom ročníku Bc. štúdia. 

 Minimálna dĺžka študijného pobytu  sú tri mesiace. 

 Minimálna dĺžka stáže sú  dva mesiace. 

 V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských VŠ rovnaké. 

Maximálnu výšku grantu stanovuje EK prostredníctvom NA. Mesačné paušálne granty sú 

stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility uskutočnia. Sú rozdelené do 

troch skupín. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava 

na dni mesačnej sadzby. 

 Erasmus grant je podporný grant. Najmä pri mobilitách v severských krajinách 

a v hlavných mestách nemožno očakávať, že pokryje všetky náklady spojené s 

pobytom študenta v zahraničí. Preto je nutné, aby študent rátal so svojou finančnou 

spoluúčasťou.  

 Študent s preukazom ZŤP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného 

postihnutia. 

 Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený Erasmus grant na študijný pobyt 

a stáž.  

 

Fakultná stratégia výberu študentov UNIZA na Erasmus+ mobility 
 Fakulta, reprezentovaná fakultnou Erasmus+ koordinátorkou/fakultným Erasmus+ 

koordinátorom (spravidla je to prodekanka/prodekan pre medzinárodnú spoluprácu),  

zverejňuje fakultné podmienky výberu, stratégiu schvaľovania nominácií a stratégiu 

UNIZA prideľovania grantov na študijné pobyty a praktické stáže pred fakultným 

výberovým konaním na študentské mobility. 
 Po fakultnom výbere študentov na Erasmus+ mobility je vypracovaný Zápis z výberu 

a zoznam vybratých študentov, náhradníkov a neúspešných žiadateľov. Zápis je zaslaný 

inštitucionálnemu Erasmus+ koordinátorovi na rektorátne oddelenie pre medzinárodné 

vzťahy a marketing (OMVaM).  
 Termín zaslania zápisu z fakultného výberu študentov na  rektorátne OMVaM  

je 30. marec. 

  

 

Celouniverzitná  stratégia výberu študentov UNIZA – druhé kolo výberu 

študentov a prideľovania Erasmus+ grantov  



 OMVaM rektorátu spracuje fakultné nominácie za celú UNIZA a vypočíta výšku 

finančných prostriedkov potrebných na pridelenie grantov všetkým nominovaným 

študentom. 
 V prípade pridelenia dostatočného objemu finančných prostriedkov na študentské 

mobility Národnou agentúrou Erasmus+, z ktorých bude možné prideliť granty všetkým 

nominovaným študentom fakultami UNIZA, Rada UNIZA pre program Erasmus+ 

potvrdí fakultne nominácie.  

 V prípade, že z finančných prostriedkov získaných na študentské mobility nebude 

možné prideliť granty všetkým nominovaným študentom schválených vo fakultných 

výberových konaniach, bude uskutočnené celouniverzitné výberové konanie a 

schvaľovanie grantov na študentské mobility.  

 

Pri výbere študentov a prideľovaní grantov v druhom kole sa bude postupovať podľa  

stratégie UNIZA – vyslať čo najviac študentov na jednosemestrálne Erasmus+ mobility 

aspoň raz počas ich vysokoškolského štúdia.  

 

Granty budú prideľované podľa nasledovných priorít: 

1. Hlavnou prioritou bude  pridelenie grantov študentom, ktorí ešte neboli na žiadnej 

Erasmus/Erasmus+ mobilite a spĺňajú fakultné podmienky výberu. 

2. Ak fakulty nebudú mať dostatočný počet študentov uvedených v bode 1., budú 

schválené granty študentom, ktorí boli za svoje celé VŠ štúdium (v rámci Bc., 

Ing./Mgr., PhD.)  na jednej mobilite a spĺňajú fakultné podmienky výberu. 

3. Ak fakulty nebudú mať dostatočný počet študentov uvedených v bode 1. a 2., budú 

schválené granty študentom, ktorí boli za svoje celé VŠ štúdium (v rámci Bc., 

Ing./Mgr., PhD.) na dvoch mobilitách a spĺňajú fakultné podmienky výberu. 

4. Pri schvaľovaní grantov na stáže absolventov bude postupované podľa hore 

uvedených  priorít, s dôrazom na výsledky štúdia a aktivity študenta počas štúdia. 

Absolvent sa musí zúčastniť na výberovom konaní na fakulte počas posledného 

ročníka vysokoškolského štúdia na UNIZA. Stáž sa musí začať a ukončiť do roka od 

ukončenia VŠ štúdia na UNIZA. 

 

Predpokladaný termín zverejnenia schválených grantov na Erasmus+ študentské mobility je 

máj, jún, po získaní informácie o objeme finančných prostriedkov pridelených UNIZA 

z Národnej agentúry programu Erasmus+. 
 

 

 

Prideľovanie Erasmus+ grantov nominovaným študentom  
 

Fakultný Erasmus+ koordinátor zašle k 30. marcu  Zápis z fakultného výberového konania 

a fakultnú nomináciu študentov na Erasmus+ mobility na OMVaM. OMVaM vypočíta granty 

jednotlivým študentom podľa paušálnych sadzieb krajín vycestovania a zosumarizuje celkový 

objem finančných prostriedkov potrebných na vyplatenie grantov pre všetkých 

nominovaných študentov fakultami UNIZA.  

 

Po získaní informácie z národnej agentúry programu Erasmus+ o výške finančných prostriedkov 

pridelených UNIZA na študentské mobility v akademickom roku 2019/2020,  Rada UNIZA pre 

Erasmus+ v súlade s celouniverzitnou stratégiou prideľovania študentských grantov, schváli 

študentské nominácie s prideleným grantom (koncom mája, začiatkom júna 2019). 
 



Po schválení študentských grantov Radou UNIZA pre Erasmus+, fakultný koordinátor  informuje 

študenta o pridelení grantu na Erasmus+ mobilitu 2019/2020. Podmienkou uzavretia finančnej 

zmluvy o pridelení a vyplatení Erasmus+ grantu sú dokumenty potvrdzujúce obsah 

štúdia/stáže na partnerskej zahraničnej univerzite/inštitúcii. Dokumenty je potrebné 

vybavovať v dostatočnom časovom predstihu, predovšetkým pri mobilitách na niektoré zahraničné 

VŠ, ktoré začínajú semester v auguste a začiatkom januára. Každá zahraničná VŠ má iné dátumy 

začiatku a konca semestrov, ktoré nie sú totožné s kalendárom akademického roka na UNIZA. 

Finančná zmluva a zmluva o štúdiu/stáži musia byť podpísane pre nástupom na mobilitu. 

Dĺžka študijného pobytu vo finančnej zmluve bude vymedzená na obdobie potrebné na 

absolvovanie prednášok a skúškového obdobia na základe akceptačného listu z prijímajúcej 

VŠ alebo inej písomnej komunikácie.  

Granty na študijné pobyty a stáže budú vyplácané v dvoch splátkach, 80% na začiatku mobility 

a  20% po ukončení mobility.  

 

Zmena sadzieb grantov pre študentov od akademického roka 2019/2020 

 

 


