
INFORMÁCIA PRE ŠTUDENTOV, KTORÍ BOLI VYBRATÍ NA ERASMUS+ STÁŽ 
V AKADEMICKOM ROKU 2021/2022 

 
 

1. Študenti, ktorí boli vybraní na mobilitu stáž a prešli výberovým konaním za 
akademický rok 2021/2022, budú spracovaní v systéme Mobility online SOP. 

2. Do prihlášky sa dostanete cez stránku www.moja.uniba.sk a po kliknutí na 
„MOBILITY“ vyberiete možnosť „Študenti UK odchádzajúci na mobilitu STÁŽ 
Erasmus+ (akcia SMP - Erasmus+ stáž)“. 

3. V prihláške vyplníte všetky potrebné polia (mobilita je za akademický rok 2021/2022).  
4. V systéme Mobility online v časti „Motivačný list“ uvediete poznámku „prešiel 

výberovým konaním za akademický rok 2021/2022“. 
5. Vaša prihláška bude „nanovo“ obodovaná, ale len z dôvodu, aby ste sa posunuli do 

ďalšieho kroku, v ktorom budete do mobility online nahrávať požadované 
dokumenty, resp. aktualizujete osobné údaje, na základe ktorých sa Vám vygeneruje 
Learning Agreement for Traineeships a v závere aj Zmluva o poskytnutí fin. príspevku.  

6. V systéme Mobility online si stiahnete Learning agreement, ktorý si skontrolujete, 
následne vyplníte a posuniete na podpis koordinátora a zodpovednej osoby 
(supervízor, mentor) v prijímajúcej organizácii. (na dokumente LA sa akceptuje aj 
riadny elektronický podpis). Následne plne podpísaný dokument vložíte späť do 
systému a pokračujete v krokoch uvedených nižšie.  

7. Do systému sa vkladajú všetky potrebné dokumenty ako je EPZP (Európska karta 
zdravotného poistenia), komerčné poistenie, potvrdenie o návšteve školy do systému 
Mobility online.  

8. Zmluva o poskytnutí finančného príspevku na mobilitu je študentovi generovaná 
v systéme a následne ako formát PDF zaslaná na univerzitný email. 

9. Po originálnom podpise ju zašlete 2 krát vytlačenú a podpísanú na adresu, Univerzita 
Komenského v Bratislave, RUK, Šafárikovo námestie 6, Oddelenie programu 
Erasmus+, na meno Tamara Žiak (NEAKCEPTUJEME ELEKTRONICKÝ PODPIS).  

10. Zmluva sa po podpise inštitucionálneho koordinátora programu Erasmus+ zasiela na 
adresu, ktorú študent uviedol v zmluve (prihláške).  

11. V prípade záujmu si v systéme stiahnete „Erasmus student status confirmation“, ktoré 
je elektronický podpísané a slúži ako potvrdenie Erasmus študenta.  

12. Študent celú mobility za rok 2021/2022 administruje v systéme Mobility online až do 
kroku úspešného ukončenia.  

http://www.moja.uniba.sk/

