ERASMUS Mobilita študenta za účelom stáže – Informačný leták
Táto akcia umožňuje študentom vysokoškolských inštitúcií absolvovať praktickú stáž v zahraničí v
rozsahu od 3 do 12 mesiacov v jednej zo zapojených krajín (krajiny EÚ, Nórsko, Island,
Lichtenštajnsko, Turecko).
Ciele mobility:
o pomôcť študentom prispôsobiť sa požiadavkám európskeho trhu práce
o umožniť študentom rozvíjať špeciálne zručnosti vrátane jazykových a v kontexte získavania
pracovných skúseností zvýšiť povedomie študentov o ekonomickej a sociálnej kultúre
prijímajúcej krajiny
o podporiť spoluprácu vysokoškolských inštitúcií a podnikov
o prispieť k rozvoju spoločnosti vo všeobecnosti prostredníctvom vysokokvalifikovaných,
otvorených a medzinárodne skúsených mladých ľudí ako vudúcich odborníkov
Oprávnené hostiteľské organizácie v prípade praktických stáží sú podniky, školiace centrá,
výskumné centrá a ostatné organizácie vrátane vysokoškolských inštitúcií.
Neoprávnené hostiteľské organizácie sú:
o inštitúcie Európskej únie a ostatné organizácie EÚ vrátane špecializovaných agentúr (zoznam
je prístupný na stránke www.ec.europa.eu/institutions/index_en.htm)
o organizácie spravujúce európske programy ( s cieľom predísť konfliktu záujmov a/alebo
dvojitému financovaniu)
Pred odchodom na mobilitu študenti musia mať:
o „Pracovný plán stáže“ obsahujúci program stáže, ktorý musí byť schválený študentom
domácou VŠ a hostiteľskou organizáciou
o „Záväzok k zabezpečeniu kvality (Quality Commitment)“, ktorý stanovuje práva
a povinnosti zúčastnených strán súvisiace so stážou
o „Erasmus Chartu študenta“, v ktorej sú stanovené práva a povinnosti, ktoré musí študent
dodržiavať počas stáže v zahraničí.
Stáž musí byť krytá Zmluvou o grante medzi študentom a vysielajúcou VŠ.
Po skončení mobility musí byť stáž študentovi v plnom rozsahu uznaná, tak ako bolo stanovené
v Pracovnom pláne stáže, najlepšie použitím ECTS kreditov. V prípadoch, keď stáž nie je súčasťou
študijného programu študenta, domáca inštitúcia musí zabezpečiť minimálne zaznamenanie stáže
študenta v Dodatku k diplomu.
Študentovi môže byť pridelený grant, ako príspevok na pokrytie cestovných a pobytových nákladov
(vrátane nákladov na poistenie), ktoré študentovi vzniknú v súvislosti s absolvovaním praktickej stáže
v zahraničí.
Erasmus študent sa môže zúčastniť, ak je takýto kurz v ponuke, Erasmus intenzívneho jazykového
kurzu jazyka hostiteľskej 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.

