ERASMUS Mobilita študenta za účelom štúdia
Táto akcia umožňuje študentom vysokoškolských inštitúcií zúčastniť sa štúdia v zahraničí v
rozsahu od 3 do 12 mesiacov v jednej zo zapojených krajín (krajiny EÚ, Nórsko, Island,
Lichtenštajnsko, Turecko).
Ciele mobility:
o umožniť jazykový, kultúrny a vzdelanostný prínos pre študentov zo skúsenosti z iných
európskych krajín;
o podporiť spoluprácu medzi inštitúciami a obohatiť vzdelávacie prostredie
hostiteľských inštitúcií;
o prispieť k rozvoju spoločnosti vo všeobecnosti prostredníctvom vysoko
kvalifikovaných, otvorených a medzinárodne skúsených mladých ľudí ako budúcich
odborníkov.
Mobilita študenta za účelom štúdia sa uskutočňuje na základe bilaterálnych dohôd medzi
domácou a hosťujúcou vysokoškolskou inštitúciou, ktoré sú držiteľmi Univerzitnej charty.
Pred odchodom na mobilitu študenti musia mať:
o Zmluvu o štúdiu - dohodnutý študijný program v zahraničí medzi partnerskými
inštitúciami ešte pred ich nástupom na mobilitu, ktorý musí byť schválený domácou a
hosťujúcou inštitúciou a študentom;
o Erasmus chartu študenta, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti, ktoré musí študent
dodržiavať počas štúdia v zahraničí.
Po návrate zo štúdia v zahraničí, hosťujúca inštitúcia musí Erasmus študentovi vydať pre
svoju domácu vysokoškolskú inštitúciu Výpis výsledkov, potvrdzujúci absolvovanie
dohodnutého programu štúdia a jeho výsledky. Obdobie štúdia v zahraničí musí byť plne
uznané domácou vysokoškolskou inštitúciou, t.j. musí zaručiť uznanie študijného pobytu v
zahraničí, ktoré nahradí porovnateľné obdobie štúdia na domácej vysokoškolskej inštitúcii,
najvhodnejšie použitím ECTS kreditov.
Študentovi môže byť pridelený grant, ako príspevok na pokrytie cestovných a pobytových
nákladov (vrátane nákladov na poistenie), ktoré študentovi vzniknú v súvislosti s
absolvovaním študijného pobytu v zahraničí.
Erasmus študent - bez ohľadu nato či získal grant, alebo nie, je oslobodený na hosťujúcej
vysokoškolskej inštitúcií od platenia školských poplatkov, poplatkov za registráciu, skúšky,
prístup do laboratórií a knižníc.
Erasmus študent sa môže zúčastniť, ak je takýto kurz v ponuke, Erasmus intenzívneho
jazykového kurzu jazyka hosťujúcej krajiny. Kurzu sa zúčastňuje pred nástupom na mobilitu
a môže mu byť na tento kurz pridelená domácou inštitúciou finančná podpora (grant).
Študenti so špeciálnymi potrebami, vybraní domácou VŠ na absolvovanie štúdia môžu
požiadať národnú agentúru o pridelenie špeciálneho grantu.

