
ERASMUS+ STÁŽ POČAS ŠTÚDIA V AR 2020/2021 

INŠTRUKCIE K DOKUMENTOM  

 

 

AK MÁ BYŤ VAŠA ERASMUS+ STÁŽ UZNANÁ V RÁMCI POVINNEJ 5-

MESAČNEJ PRAXE, PRED KONTAKTOVANÍM VYBRANEJ LEKÁRNE A PRED 

TÝM, AKO PRISTÚPITE K VYPISOVANIU ERASMUS+ DOKUMENTOV, VEĽMI 

POZORNE SI PREČÍTAJTE INFORMÁCIE NA WEBOVEJ STRÁNKE 

MEDZINÁRODNÝCH VZŤAHOV A INŠTRUKCIE K POVINNEJ LEKÁRENSKEJ 

PRAXI 2 NA STRÁNKE KATEDRY ORGANIZÁCIE A RIADENIA FARMÁCIE.  

 

 

1. Zmluva o poskytnutí finančnej podpory – zmluvu je potrebné vypísať a podpísať 2x 

a v origináli priložiť k ostatným Erasmus+ dokumentom.  

 

POZNÁMKA: študent vypisuje iba interaktívne polia, okrem vlastnoručného podpisu sa nič 

iné nevpisuje perom (informácie týkajúce sa grantu na strane 2 ako i vybodkované časti na 

stranách 3 a 4 nevypĺňate). 

 

- pri vypĺňaní informácií týkajúcich sa banky a bankového spojenia, vpisujete adresu 

pobočky banky, t.j. nie adresu centrály, ale pobočky, v ktorej máte vedený účet. 

V prípade, ak Vaša pobočka bola medzičasom zrušená, uvediete adresu centrály 

banky. 

 

2. Všeobecné podmienky – 2x vytlačiť a priložiť k dokumentom  

 

3. Confirmation - (v jazyku podľa krajiny stáže - v AJ pri ČR) - o tom, že ste Erasmus+ študent. 

Pri vypisovaní dokumentu sa riadite faktami platnými v AR 2020/2021 (pokiaľ ide o ročník).  

 

- LENGTH OF STAY a AMOUNT – NEVYPISUJETE !!! 

 

4. Learning Agreement for Traineeships: 

 

 - VERZIU 1 – SJ – vypĺňate v prípade, že idete na stáž v rámci povinnej 5-mesačnej praxe 

do ČR 

- VERZIU 2 – EN - vypĺňate v prípade, že idete na stáž v rámci povinnej 5-mesačnej praxe 

do inej krajiny 

 

PRED NÁSTUPOM NA MOBILITU vypĺňate - 1. časť - Before mobility – pričom 

vypísanú (vrátane hlavičky) a Vami podpísanú zmluvu (LA) posielate skenom čo najskôr 

do lekárne, aby Vám ju podpísali a opätovne (stačí aj skenom), čo najskôr, poslali späť. 

 

Niekoľko dôležitých informácií k vypisovaniu Learning Agreement: 

 

Úvodná všeobecná tabuľka: 

 

Study cycle/úroveň štúdia (podľa jazyka vypĺňania dokumentu): EQF level 7 / NKR úroveň 

7 

 



Field of education/Študijný odbor (podľa jazyka vypĺňania dokumentu): 0916: Pharmacy / 

0916: Farmácia 

 

Faculty: pozor, v angličtine je to Faculty of Pharmacy (niektorí píšu nesprávne: 

Pharmaceutical Faculty). 

 

Contact person name a Mentor name: môže to byť tá istá osoba, resp. mentorom bude osoba, 

ktorá bude za Vás zodpovedná počas stáže. 

 

Tabuľka A: 

Detailný program – v prípade stáže v rámci povinnej 5-mesačnej praxe môžete vychádzať z 

desaťbodového hodnotenia, ktoré nájdete na stránke KORFu a ktoré po ukončení stáže musíte 

dať vyplniť v lekárni:  

 

https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-

farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/ 

 

 

Plán monitoringu - ako často Vás bude monitorovať Váš mentor v lekárni (či týždenne - že si 

vždy na konci týždňa sadnete a preberiete, čo ste urobili za uplynulý týždeň a ktoré aktivity Vás 

čakajú na ten nasledujúci; alebo Vás bude monitorovať priebežne - denne). 

 

Plán hodnotenia (tiež vypĺňate Vy) - niečo obdobné ako plán monitoringu; či budete hodnotení 

podľa denníka aktivít, ktoré budete vykonávať, prípadne týždenne či vždy mesačne, na základe 

protokolu o lekárenskej praxi, ktorý nahrávate potom do Moodlu. 

 

VERZIA 2 – EN: 

Jazyk stáže – uvádzate príslušný jazyk, v ktorom budete stážovať a úroveň jeho ovládania. 

 

Tabuľka B: 

Počet udelených kreditov – NEVYPĹŇATE 

 

Zaznamenať stáž v stážistovom dokumente Europass mobilita – viac informácií k tomuto 

dokumentu nájdete na: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/about-europass 

 

 

5. Informačný list - v PC vypísaný a modrým perom podpísaný dokument priložte potom 

v origináli k Zmluve.  

 

- pokiaľ ste už boli na Erasmus+ mobilite – kolonku nevypisujete Vy, ale vypíše ju Vaša 

fakultná administrátorka pre Erasmus+ (ja) a podpíše 

- jazyk stáže v ČR: slovenský;  

- presný termín stáže (deň/mesiac/rok) - od... do – ktorý bol akceptovaný prijímajúcou 

lekárňou a ktorý sa musí zhodovať s dátumom v Akceptačnom liste (v prípade, že 

v danej lekárni budete v praxi pokračovať aj mimo stáže Erasmus+, je do IL potrebné 

samozrejme uviesť len ten termín, počas ktorého budete na mobilite). 

 

Termín stáže uvedený v IL musí byť následne uvedený v Learning Agreemente – 

3. časť – After mobility (viď bližšie informácie k ukončeniu mobility na webovej 

https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/
https://www.fpharm.uniba.sk/pracoviska/katedra-organizacie-a-riadenia-farmacie/pedagogicka-cinnost/lekarenska-prax-2-5-mesacna/
https://europass.cedefop.europa.eu/sk/about-europass


stránke).  

 

 

6. Kópia platného Európskeho preukazu (platného počas celého obdobia stáže). Pokiaľ 

Európsky preukaz už nemáte platný, je potrebné požiadať o jeho aktualizáciu. K dokumentom 

stačí potom priložiť Náhradný certifikát, ktorý dostanete na svoj e-mail. V prípade, ak na stáži 

budete dlhšie ako je platnosť Náhradného certifikátu, je potom potrebné dodať aj kópiu 

Európskeho preukazu. 

 

 

7. Poistenie – je povinné počas celého obdobia mobility. Poistiť sa môžete buď: 

    

- v rámci poisťovne Union – poistenie ERAPO - pozor na to, aby ste uviedli: PRACOVNÁ 

STÁŽ, nie študijný pobyt a stačí balík - ŠTANDARD (môžete samozrejme aj PREMIUM, to 

je na Vás) a riziková skupina: TURISTA. 

 

- v rámci poisťovne Groupama 

 

Môžete využiť aj vlastné poistenie, ktoré však MUSÍ zahŕňať všetky 4 povinné druhy 

poistenia.  

 

Bližšie informácie k poisteniu nájdete na našej webovej stránke: 

 

https://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/erasmus/mobilita-studentov/poistenie-pocas-

mobility/  

 

 

8. Potvrdenie o zápise na AR 2020/21 (s aktuálnym dátumom, t.j. v čase podávania 

Erasmus+ dokumentov) – vytlačený a podpísaný Študijným oddelením 

 

Ide o potvrdenie, že v danom AR ste/budete študentom Farmaceutickej fakulty. 

 

Pokiaľ na mobilitu nastupujete skôr než je riadny zápis do AR 2020/21, budete zapísaní v rámci 

„predzápisu“. Bližšie informácie dostanete od svojej fakultnej administrátorky pre Erasmus+. 

 

 

9. Potvrdenie o termíne štátnej záverečnej skúšky – týka sa Vás len v tom prípade, keď idete 

na Erasmus+ stáž v letnom semestri a máte pred štátnicami.  

 

Pri vycestovaní do zahraničia sa študentom odporúča zaregistrovať na stránke 

Ministerstva zahraničných vecí.  

 

Odkaz na stránku MZV ako i Zoznam dokumentov a ďalšie potrebné informácie nájdete 

aj na univerzitnej stránke: 

 

https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/pred-pobytom/ 

 

 

 

https://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/erasmus/mobilita-studentov/poistenie-pocas-mobility/
https://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/erasmus/mobilita-studentov/poistenie-pocas-mobility/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/studenti-staz-smt/pred-pobytom/


 

 


