ZOZNAM DOKUMENTOV K PRIHLÁŠKE NA ERASMUS+
PRE AKADEMICKÝ ROK 2019/2020

POZNÁMKA:
Pokiaľ ste sa už hlásili na Erasmus+ štúdium/stáž v minulých akademických rokoch stačí, ak
mi prinesiete len aktuálny životopis, motivačný list, výpis známok a tie sprievodné
dokumenty, ktoré ste mi pri poslednom uchádzaní sa o mobilitu nepriniesli.

POVINNÉ DOKUMENTY PRE ŠTUDENTOV MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA:




podpísaný životopis/y v jazyku/v jazykoch, v ktorom budete študovať/stážovať
podpísaný motivačný list/y v jazyku/v jazykoch, v ktorom budete študovať/stážovať
Výpis známok za ukončené roky štúdia vystavený Študijným oddelením

POZN.:
Forma motivačného listu nie je predpísaná, avšak list by mal mať v hlavičke meno a adresu študenta;
mal by byť adresovaný buď konkrétne na: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. - prodekanka
pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a doktorandské štúdium (predsedkyňa výberovej
komisie) alebo všeobecne na výberovú komisiu. V texte listu nezabudnite uviesť aktuálny ročník a
formu (denná) magisterského/doktorandského štúdia. Súčasťou každého oficiálneho dokumentu je aj
dátum, miesto a vlastnoručný podpis.

Jazykový certifikát/y z jazyka/ov, v ktorom budete študovať/stážovať. Za jazykový certifikát
sa považuje aj maturitné vysvedčenie, ktoré nie je potrebné notársky overovať.
NEPOVINNÉ DOKUMENTY:


Certifikát/y z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny (do úvahy sa opäť berie aj maturitné
vysvedčenie)

Dokumenty týkajúce sa školských aktivít (na Farmaceutickej fakulte):








členstvo v Slovenskom spolku študentov farmácie (hodnotenie podpísané prezidentom
SSŠF)
členstvo v Akademickom senáte za študentskú časť
členstvo v ESN (Erasmus Student Network)
stáž v zahraničí (minimálne 14 dní) v lekárni – mimo povinnej lekárenskej praxe alebo prax
vo farmaceutickej firme (mimo Erasmus+), resp. štúdium v zahraničí (mimo Erasmus+)
reprezentácia FaF UK v akomkoľvek športe, športový certifikát/y
účasť na ŠVOČ (aktívna), na ATIP
účasť na konferenciách a iných podujatiach v súvislosti s členstvom v SSŠF, vr. KDF
(hodnotenie podpísané prezidentom SSŠF)






účasť na jednodňových workshopoch a seminároch
publikačná činnosť v domácich alebo zahraničných časopisoch
cena rektora, cena dekana
iné (napr. prax v lekárni – mimo povinnej lekárenskej praxe alebo prax vo farmaceutickej
firme – na území SR)

Všetky aktivity musia byť podložené (neoverenými) kópiami certifikátov alebo platným
potvrdením podpísaným zodpovednou osobou (členstvo v SSŠF, v ESN, reprezentácia FaF UK
– potvrdenie z Katedry telesnej výchovy, potvrdenie o praxi v lekárni, vo farmaceutickej
firme doma i v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí atď.).
Ostatné dokumenty:











stáž (minimálne 14 dní) alebo štúdium na strednej/vysokej škole (nie v rámci štúdia na FaF)
v zahraničí (nie v rámci Erasmus+)
brigáda v zahraničí (nesúvisiaca so štúdiom)
členstvo v rôznych združeniach (vr. Červeného kríža), dobročinných spolkoch
organizácia mimoškolských aktivít
športový certifikát/y mimo UK
návšteva základnej umeleckej školy – minimálne 3 roky (zvlášť pre klavír, tanec, výtvarnú
výchovu atď.) – stačí len posledné vysvedčenie
účasť na olympiádach (Klokan a pod.) – do úvahy sa berie diplom/y s umiestnením na 1.3. mieste
účasť na projektoch v rámci strednej školy i mimo školy
účasť na SOČ (stredoškolská odborná činnosť)
iné

Všetky aktivity musia byť podložené kópiami certifikátov alebo platným potvrdením
podpísaným zodpovednou osobou.

POVINNÉ DOKUMENTY PRE ŠTUDENTOV DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA:


študenti v 1. ročníku štúdia - kópia štátnicového vysvedčenia (kópiu nie je potrebné
notársky overovať)




podpísaný životopis/y v jazyku/v jazykoch, v ktorom budete študovať/stážovať
podpísaný motivačný list/y v jazyku/v jazykoch, v ktorom budete študovať/stážovať

POZN.:
Forma motivačného listu nie je predpísaná, avšak list by mal mať v hlavičke meno a adresu študenta;
mal by byť adresovaný buď konkrétne na: doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. - prodekanka
pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky a doktorandské štúdium (predsedkyňa výberovej
komisie) alebo všeobecne na výberovú komisiu. V texte listu nezabudnite uviesť aktuálny ročník a
formu (denná) magisterského/doktorandského štúdia. Súčasťou každého oficiálneho dokumentu je aj
dátum, miesto a vlastnoručný podpis.

Jazykový certifikát/y z jazyka/ov, v ktorom budete študovať/stážovať. Za jazykový certifikát
sa považuje aj maturitné vysvedčenie, ktoré nie je potrebné notársky overovať.

NEPOVINNÉ DOKUMENTY:


Certifikát/y z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny (do úvahy sa opäť berie aj maturitné
vysvedčenie)

Dokumenty týkajúce sa školských aktivít (na Farmaceutickej fakulte) – pre študentov
hlásiacich sa v 1. ročníku doktorandského štúdia:











členstvo v Slovenskom spolku študentov farmácie (hodnotenie podpísané prezidentom
SSŠF)
členstvo v Akademickom senáte za študentskú časť
členstvo v ESN (Erasmus Student Network)
reprezentácia FaF UK v akomkoľvek športe, športový certifikát/y
účasť na ŠVOČ (aktívna), na ATIP
účasť na konferenciách a iných podujatiach, napr. v súvislosti s členstvom v SSŠF, vr. KDF
(hodnotenie podpísané prezidentom SSŠF)
účasť na jednodňových workshopoch a seminároch
publikačná činnosť v domácich alebo zahraničných časopisoch
cena rektora, cena dekana
iné, súvisiace s aktivitami počas štúdia na FaF

Všetky aktivity musia byť podložené (neoverenými) kópiami certifikátov alebo platným
potvrdením podpísaným zodpovednou osobou (členstvo v SSŠF, v ESN, reprezentácia FaF UK
– potvrdenie z katedry telesnej výchovy, potvrdenie o praxi v lekárni, vo farmaceutickej
firme doma i v zahraničí, potvrdenie o štúdiu v zahraničí atď.).

Dokumenty týkajúce sa školských aktivít (na Farmaceutickej fakulte) – pre študentov
hlásiacich sa v 2.-4. ročníku doktorandského štúdia:





potvrdenie o skúške z cudzieho jazyka
potvrdenie o absolvovaní dizertačnej skúšky
potvrdenie o stáži/štúdiu v zahraničí
doklad o účasti na ŠVOČ (potvrdenie podpísané školiteľom)

VEDECKÉ VÝSTUPY:


stačí kópiu prvých strán publikácie (titulná strana, strana s ISBN a obsah) a prvej strany
článku (s Vaším menom a názvom článku), resp. aj poslednej strany (pokiaľ na prvej strane
nie je uvedený rozsah článku)

VEDENIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC:


kópia zadania záverečnej práce vytlačená z AISu alebo potvrdenie školiteľa o vedení
záverečnej práce (pokiaľ práca ešte nebola odovzdaná)

GRANT UK a FaF:


kópia zmluvy

Ostatné – jednorázové aktivity/cena rektora alebo dekana/iné aktivity – musia byť rovnako
podložené kópiou certifikátu/potvrdenia o účasti na aktivite alebo o získaní ceny.

