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Zo zápisu 25. 10. 2022 

 

Členovia komisie: 

Prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. (predseda komisie, fakultný koordinátor pre Erasmus+), doc. PharmDr. 

Marek Máťuš, PhD. (prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom programe farmácia), 

Kristína Tóthová (zástupca študentov, člen študentskej časti AS a prezident Slovenského spolku 

študentov farmácie)  

Zapísala: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

PROGRAM: 

1. Zhodnotenie kritérií na výber uchádzačov pre akademický rok 2022/2023. 

2. Vyhodnotenie odovzdaných prihlášok a priložených povinných i nepovinných dokumentov.  

3. Určenie konečného poradia uchádzačov na základe schválených kritérií. 

4. Záverečné zhrnutie a zhodnotenie celkového záujmu uchádzačov o mobility. 

5. Diskusia. 

 

K bodu 1: 

Členmi komisie boli pre výber uchádzačov aplikované kritériá na výber uchádzačov o mobilitu 

Erasmus+ platné pre akademický rok 2022/2023. Ako bolo spomenuté už v zápisnici z riadneho 

výberového konania z 29. 3. 2022, oproti predchádzajúcemu roku prišlo iba k nevýrazným zmenám 

spočívajúcim jedine v usporiadaní jednotlivých hodnotených aktivít podľa toho, či sa týkajú aktivít, 

ktoré súvisia, prípadne nesúvisia so štúdiom na Farmaceutickej fakulte. Jednotlivé kategórie zostali 

nezmenené.  

Hlavnou súčasťou kritérií pre akademický rok 2022/2023 aj naďalej zostalo zhodnotenie študijných 

výsledkov uchádzačov, ich jazykových kompetencií na základe získaných certifikátov (ako z jazyka 

cieľovej krajiny, tak z iného jazyka) a školských i mimoškolských aktivít, ktorých sa študenti zúčastnili  
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v uplynulom období (Príloha č. 1). Napriek tomu, že študijné výsledky uchádzača by nemali byť 

limitujúcim faktorom schválenia jeho účasti na mobilite, predsa len lepší priemer známok, ako i vyššia 

úroveň ovládania zahraničného jazyka sú, resp. by mali byť zárukou lepšieho zvládnutia štúdia na 

zahraničnej univerzite.    

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

K bodu 2 : 

Ako v prípade riadnej výzvy na podávanie prihlášok na Erasmus+ štúdium v akademickom roku 

2022/2023, aj pri dodatočnej výzve si uchádzači o štúdium podávali prihlášku online, pričom si mohli 

zvoliť až tri univerzity: prvú – primárnu; každá ďalšia sa považuje za náhradnú.  

V rámci dodatočnej výzvy sa na Erasmus+ mobilitu štúdium v letnom semestri akademického roka 

2022/2023 prihlásili iba 2 študenti denného magisterského štúdia – študijný program farmácia. Obaja 

si zvolili iba jednu univerzitu; v jednom prípade Universidad CEU San Pablo, Madrid,  v druhom 

Universitat de València. U oboch uchádzačov ide o španielske univerzity, kde okrem predmetov 

v národnom jazyku ponúkajú dostatočný výber predmetov aj v anglickom jazyku. Jednu alebo druhú 

univerzitu, prípadne obe si uchádzajúci sa študenti vybrali už v rámci riadnej výzvy.  

K prihláškam na štúdium bolo opäť potrebné priložiť, resp. nahrať ďalšie povinné dokumenty, a to 

certifikát z jazyka požadovaného zahraničnou inštitúciou (do úvahy sa berie aj maturitné vysvedčenie), 

CV a motivačný list ako i nepovinné dokumenty týkajúce sa školských a mimoškolských aktivít 

uchádzačov.  

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

K bodu 3: 

Komisia zhodnotila odovzdané prihlášky a priložené dokumenty a po ich kontrole a vyhodnotení 

získaných bodov určila konečné poradie študentov študijného programu farmácia v študijnom odbore  

farmácia na FaF UK na mobilitu Erasmus+ štúdium v letnom semestri v akademickom roku 2022/2023 

(Príloha č. 2). 
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Po vyhodnotení základných kritérií výberu, a to študijných výsledkov, dosiahnutej úrovne jazykového 

vzdelania a jej dostatočnosť vzhľadom na vybranú univerzitu, a nakoniec i odovzdané ostatné povinné  

i nepovinné dokumenty týkajúce sa školských i mimoškolských aktivít uchádzačov, ako i vzhľadom na 

kapacitnú dostupnosť, stanovenú v rámci Inter-institutional agreement pre daný akademický rok 

komisia zhodnotila, že obaja študenti splnili požadované kritériá stanovené na Erasmus+ mobilitu – 

štúdium – v akademickom roku 2022/2023. 

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

K bodu 4: 
 

Komisia následne skonštatovala, že vďaka propagácii mobility Erasmus+ Referátom pre medzinárodné 

vzťahy a mobility, ale vo výraznej miere aj samotným Oddelením programu Erasmus+ (RUK) ako 

i prostredníctvom dobrých referencií zo strany bývalých Erasmus+ študentov (prezentácie na Erasmus+ 

INFO DAY organizovaného vždy na jeseň pred vyhlásením novej výzvy pre nasledujúci akademický rok), 

medzi študentmi rastie najmä záujem o stáže počas štúdia, ktorej sa zúčastňujú predovšetkým študenti 

slovenského 5-ročného magisterského študijného programu farmácia, a to v rámci povinnej 

lekárenskej praxe v 5. ročníku, v menšej miere prejavujú o tento typ mobility záujem aj študenti 

doktorandského štúdia. V porovnaní so stážou počas štúdia sa mobility – štúdium – zúčastňuje 

neporovnateľne menej študentov. Dôvodom nižšieho záujmu je jednak nedostatočná jazyková 

vybavenosť študentov, ktorí takmer výlučne uprednostňujú univerzity, ktoré ponúkajú predmety 

v anglickom jazyku, jednak aj častá nedostatočná kompatibilita predmetov ponúkaných zahraničnou 

univerzitou s predmetmi na FaF UK, čo vyplýva aj zo špecifickosti odboru farmácia. Preferencia 

angličtiny ako jazyka štúdia výrazne limituje zoznam dostupných univerzít, pretože veľká časť z nich 

stále ponúka štúdium, resp. väčšinu predmetov vo svojom národnom jazyku. V prípade, že je dostupná 

možnosť štúdia aspoň vybraných predmetov v anglickom jazyku, ich rozsah nie je často dostatočný na  

to, aby si študent vytvoril vhodný študijný plán obsahujúci predmety, ktoré by boli plne nahraditeľné 

za predmety na domácej univerzite (fakulte). Na druhej strane však v prípade viacerých univerzít 

možno sledovať tendenciu rozširovania škály predmetov ponúkaných v anglickom jazyku, resp. 

zásadnú podporu Erasmus+ študentov vo forme poskytnutia materiálov na štúdium v anglickom 

jazyku, ďalej asistenciu zo strany vyučujúcich v prípade predmetov vyučovaných v národnom jazyku či 

možnosť vykonať záverečnú skúšku v angličtine.  
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Komisia sa zhodla na tom, že s príchodom nového európskeho mobilitného programu Erasmus+  je 

potrebné prehodnotiť prístup pri oslovovaní nových partnerských univerzít a vynaložiť adekvátne úsilie  

v hľadaní takých univerzít, ktoré ponúkajú predmety s dostatočnou obsahovou kompatibilitou. Cieľom 

nového metodického usmernenia k zápisu kreditov a predmetov z akademickej mobility, s účinnosťou 

od akademického roka 2020/2021 je to, aby „skupina vzdelávacích výstupov dosiahnutých v zahraničí 

nahradila skupinu vzdelávacích výstupov na vysielajúcej inštitúcii bez toho, aby bola nutná zhoda medzi 

istými modulmi alebo kurzami“. Nakoľko sa do úvahy berie počet kreditov získaných na zahraničnej 

univerzite a nie počet kreditov pridelených daným predmetom na domácej fakulte, študent si bude 

musieť v prípade nižšieho počtu kreditov zapísať na zahraničnej univerzite viac predmetov, aby po 

návrate z mobility riadne splnil podmienky štúdia stanovené UK. 

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

K bodu 5: 

Hlavnou témou diskusie bolo opäť zhodnotenie kritérií výberu študentov na mobility Erasmus+ pre 

nasledujúci akademický rok 2023/2024, pričom sa komisia zhodla na tom, že v prípade mobility – 

štúdium ako i absolventskej stáže zostanú kritériá naďalej zostavené tak, ako tomu bolo po minulé 

roky. Uchádzači o stáž počas štúdia sú hodnotení priamo do online prihlášky, podľa kritérií nastavených 

Oddelením programu Erasmus+ (OPE+) RUK.  

Výzvou do budúcnosti je hlavne podpora mobility Erasmus+ štúdium, a to nielen pokiaľ ide o zvýšenie 

záujmu zo strany študentov ale i o vytvorenie vhodných podmienok zo strany fakulty, samozrejme 

s ohľadom na obmedzenia vymenované v bode 4.   

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 2022/2023 

Príloha č. 2 - Konečné poradie študentov 5-ročného magisterského študijného programu farmácia v 

odbore farmácia (FaF UK) na mobilitu Erasmus+ štúdium v letnom semestri v akademickom roku 

2022/2023 
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Kritériá vyhodnotili a konečné poradie určili dňa 25. 10. 2022 členovia komisie: 

 

                                                                 

prof. Ing. Vladimír Frecer, DrSc. 
Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné styky 
a projektovú činnosť / Fakultný koordinátor 
 ............................................................. 
 
 
doc. PharmDr. Marek Máťuš, PhD.  
Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť v študijnom 
programe farmácia 
                                                                                                            
                           

          
................................................................. 

  
 
Kristína Tóthová 
Zástupkyňa študentov (členka AS, študentská časť; 
prezidentka SSŠF) 
 ................................................................. 
 
 
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.  
Fakultná administrátorka pre Erasmus+ 
 

               
 
 
 

.................................................................. 
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Príloha č. 1 
 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2022/2023 

ŠTUDENTI MAGISTERSKÉHO ŠTÚDIA 

Pri výbere študentov na mobilitu sa hodnotia tri nasledujúce aspekty: 

1. Vážený študijný priemer – prospech v absolvovaných semestroch štúdia (za ukončené ročníky) 

2. Stupeň zdatnosti jazyka cieľovej krajiny, resp. jazyka požadovaného prijímajúcou stranou. 

V prípade študijnej mobility sa jazyk a požadovaná úroveň uvádza v aktuálnych zmluvách so 

zahraničnou univerzitou (minimum spravidla B1) – za certifikát sa počíta aj maturitné vysvedčenie. 

3. Školské (FaF UK/UK) / mimoškolské aktivity, ktorými môže študent reprezentovať UK v zahraničí.  
 
V prípade zhodného počtu bodov u viacerých uchádzačov sa do úvahy berie v prvom rade študijný 
priemer, následne jazykové schopnosti a ako posledné školské/mimoškolské aktivity. Dôležitým 
kritériom je takisto predchádzajúca účasť na mobilite Erasmus+; prednosť majú tí študenti, ktorí 
sa na mobilite ešte nezúčastnili. 
 

MINIMUM PRE AKCEPTÁCIU PRIHLÁŠKY JE 15 BODOV !!! 

 
 

 

1. Štúdium: vážený študijný priemer    
1.00  - 1.20 
1.21 - 1.34 
1.35 - 1.54 
1.55 - 1.84 
1.85 - 2.00 
2.01 - 2.35  

Body 
15 
13 
10 
  8 
  5 
  3   

 

2. Jazykové kompetencie:  
    Certifikát z jazyka cieľovej krajiny 

 

C1/štúdium v cudzom jazyku (anglický program) 
B2  
B1  

 

10 
  8 
  5 

3. Školské / mimoškolské a iné aktivity: 

  

Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny: 
 

C1 
B2 
B1 
A2 
A1                         

 6 
 5 
 3 
 2 
 1 

 

AKTIVITY POČAS ŠTÚDIA NA FaF: 
  

 

 

Členstvo v SSŠF a s ním spojené aktivity: 
* Počet bodov bude pridelený na základe doloženého hodnotenia 
podpísaného prezidentom SSŠF. 

 
       * 
 
 

 

Člen AS   3 
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Príloha č. 1 – pokračovanie 
 

 
Pri podávaní prihlášky treba zohľadniť obdobie povinnej lekárenskej praxe – plánovaný pobyt 

na partnerskej fakulte, kolidujúci s praxou, je potrebné konzultovať na Katedre organizácie 
a riadenia farmácie. 

 Člen ESN (Erasmus Student Network) 
- aktívny (organizácia chodu, eventov, výletov atď.) 
- Buddy (zabezpečenie pick-up servisu, účasť na aktivitách) 

 
      10 
       5 

 

Pobyt v zahraničí (nie Erasmus+): 
Štúdium (aspoň 1 semester)  
Stáž (minimálne 14 dní – pokiaľ táto nie je súčasťou hodnotenia 
SSŠF)                                          

 

     
       5 
       2 
 

Športový certifikát / Reprezentácia FaF/UK v športe        2 

Účasť na ŠVOČ (aktívna účasť) 
           na ATIP/iných školských aktivitách (pokiaľ nie sú súčasťou  
            hodnotenia SSŠF) 

       4 
       2 

Účasť na konferenciách a iných podujatiach (pokiaľ táto nie je 
súčasťou hodnotenia SSŠF) 
-  aktívna 
-  pasívna  

 
   
       3 
       1 

Stáž v lekárni (mimo povinnej praxe)/vo firme (na území SR): 
- krátkodobá 
- dlhodobá (počas dlhšieho obdobia) 

 
       1 
       3 

Účasť na jednodňových workshopoch a seminároch (pokiaľ táto 
nie je súčasťou hodnotenia SSŠF) 

        

       1 

 

Účasť na projekte (pokiaľ táto nie je súčasťou hodnotenia SSŠF)  
    

       2 

Publikačná činnosť: 
Zahraničné časopisy 
Domáce časopisy 

 
       5 
       3 

 

Cena rektora, cena dekana 
 

         
       5 

 

AKTIVITY NESÚVISIACE SO ŠTÚDIOM NA FaF: 
 

 

Pobyt v zahraničí: 
Štúdium (aspoň 1 semester) počas strednej, resp. vysokej škole  v 
zahraničí (nie Erasmus+)  
Stáž (minimálne 14 dní)  počas strednej, resp. vysokej škole  v 
zahraničí (nie Erasmus+)  
Brigáda v zahraničí (nesúvisiaca so štúdiom)         
                                     

 
  5 

 
  2 

 
       1 

Člen združenia, organizátor mimoškolských aktivít, 
červený kríž, dobročinné spolky  

       2 

 

Športový certifikát (mimo FaF/UK) 
     

       2 
 

Návšteva základnej umeleckej školy (minimálne 3 roky) 
    

       1 

Jednorazové školské/mimoškolské aktivity (olympiády, 1-dňový 
workshop a i.) 

       1 

 

Účasť na projektoch počas strednej školy, aktívna účasť na SOČ  
   

       2 

  

INÉ (ďalšie aktivity, ktoré nepatria do vyššie uvedených kategórií) 
   

     1-3 
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Príloha č. 1 – pokračovanie 
 

ŠTUDENTI DOKTORANDSKÉHO ŠTÚDIA 

MINIMUM PRE AKCEPTÁCIU PRIHLÁŠKY JE 15 BODOV !!! 

Kritériá pre študentov hlásiacich sa v 1. ročníku štúdia:  

1. Priemer štátnicového vysvedčenia   
1.0  - 2.0 
2.1 – 2.5 

Body 
5 
1 

štátna skúška s vyznamenaním 5 

2. Jazykové kompetencie:  
    Certifikát z jazyka cieľovej krajiny 

 
C1 
B2  
B1  

 
8 
6 
4 

3. Školské / mimoškolské a iné aktivity: 

 

 

Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny: 

 

C1 
B2 
B1 
A2 

5 
4 
3 
1 

 

AKTIVITY POČAS ŠTÚDIA NA FaF: 
  

 

 

Členstvo v SSŠF a s ním spojené aktivity: 
* Počet bodov bude pridelený na základe doloženého hodnotenia 
podpísaného prezidentom SSŠF. 

 
       * 
 

 
 

Člen AS   3 

Člen ESN (Erasmus Student Network) 
- aktívny (organizácia chodu, eventov, výletov atď.) 
- Buddy (zabezpečenie pick-up servisu, účasť na aktivitách) 

 
     10 

  5 
 

Pobyt v zahraničí (nie Erasmus+): 
Štúdium (aspoň 1 semester)  
Stáž (minimálne 14 dní – pokiaľ táto nie je súčasťou hodnotenia 
SSŠF)                                          

 

     
       5 
       2 

 

Športový certifikát, Reprezentácia FaF/UK v športe  2 

Účasť na ŠVOČ (aktívna účasť) 
           na ATIP/iných školských aktivitách (pokiaľ nie sú súčasťou  
            hodnotenia SSŠF)  

 4 
 2 

Účasť na konferenciách (pokiaľ táto nie je súčasťou hodnotenia 
SSŠF): 
- aktívna 
- pasívna 

 
 

 3 
 1 

Stáž v lekárni (mimo povinnej praxe)/vo firme (na území SR): 
- krátkodobá 
- dlhodobá (počas dlhšieho obdobia) 

 
      1 

3 

Účasť na jednodňových workshopoch a seminároch (pokiaľ 
táto nie je súčasťou hodnotenia SSŠF) 

1 

Účasť na projektoch počas vysokej školy 2 

Publikačná činnosť: 
Zahraničné časopisy 
Domáce časopisy 

 
5 
3 
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Príloha č. 1 – pokračovanie 
 

Cena rektora, cena dekana 5 

 

AKTIVITY NESÚVISIACE SO ŠTÚDIOM NA FaF: 
 

 

Pobyt v zahraničí: 
Štúdium (aspoň 1 semester) na strednej, resp. vysokej škole  v zahraničí (nie Erasmus+)  
Stáž (minimálne 14 dní)  na strednej, resp. vysokej škole  v zahraničí (nie Erasmus+)  
Brigáda v zahraničí (nesúvisiaca so štúdiom) 
 

 
5 
 

2 
 

1 
 

Člen združenia, organizátor mimoškolských aktivít, 
červený kríž, dobročinné spolky  

 2 

 

Športový certifikát (mimo FaF/UK) 
     

 2 
 

INÉ (ďalšie aktivity, ktoré nepatria do vyššie uvedených kategórií) 

 

1-3 

 

Kritériá pre študentov hlásiacich sa v 2. až 4. ročníku štúdia:  

 

1. Jazykové kompetencie:  
    Certifikát z jazyka cieľovej krajiny 

C1 
B2  
B1  

      5 
      4 
      3 

Skúška z cudzieho jazyka        5 

2. Školské a iné aktivity: 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny: 
 

C1 
B2 
B1 

      4 
      3 
      2 

Absolvovanie dizertačnej skúšky       5 

STÁŽ/ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ (mimo Erasmus+)       5 

ŠVOČ (aktívna účasť)       3 

VEDECKÉ VÝSTUPY: 
Autorstvo učebných pomôcok 
Spoluautorstvo učebných pomôcok 
Aktívna účasť na konferencii (abstrakt v knihe abstraktov) 
Publikácia v karentovanom časopise   
Publikácia v inom časopise 

 
      5 
      3 
      3 
      5 
      3 

VEDENIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc., Mgr., ŠVOČ) (spoluúčasť 
na vedení záverečnej práce) 

      5 

GRANT UK 
GRANT FaF 

      5 

      3  

Jednorazová aktivita       2 

Cena rektora, cena dekana       3 

 Iné (ďalšie aktivity, ktoré nepatria do vyššie uvedených kategórií)     1-5 
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Konkurz zabezpečuje komisia, ktorej predsedom je Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť, 

zahraničné styky a projektovú činnosť a zároveň fakultný koordinátor pre Erasmus+ a jej ďalšími 

členmi zástupcovia fakultného koordinátora, Prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 

v študijnom programe farmácia a zástupca študentov (tento nemôže byť zároveň uchádzačom o 

Erasmus+ mobilitu). 

Komisia určí poradie uchádzačov na základe súčtu získaných poradí za jednotlivé hodnotené časti. 

Komisia určí poradie vysielaných študentov aj poradie ich náhradníkov. 
 
 

 
Po vyhlásení výzvy, je online prihláška na štúdium dostupná prostredníctvom mena a hesla do 
AiS2 cez systém SOP Mobility. 
 
Po vyhlásení výzvy, je online prihláška na stáž počas štúdia dostupná prostredníctvom mena 
a hesla do AiS2 cez systém SOP Mobility. 
 
Po vyhlásení výzvy, je online prihláška na absolventskú stáž dostupná na webovej stránke 
konzorcia WorkSpace Europe. 
 
Zoznam povinných aj nepovinných dokumentov ako i Kritériá výberu študentov na Erasmus+ 
mobility pre akademický rok 2022/2023 sú dostupné na:  www.fpharm.uniba.sk/vztahy/. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/
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Príloha č. 2 

 
Konečné poradie študentov 5-ročného magisterského študijného programu 

farmácia v študijnom odbore farmácia (FaF UK) na mobilitu Erasmus+ štúdium  
v letnom semestri v akademickom roku 2022/2023* 

 
 

 
 

* Poradie študentov nadväzuje na riadne výberové konanie na Erasmus+ štúdium zo dňa 29. 3. 2022.  
 
 

P.č. Meno študenta 
Schválená 
univerzita 

 
Schválený 
semester 

 

Počet miest 
na univerzite 

/poradie 

Počet 
bodov 

1. BAKOVÁ Paulína 
Universidad CEU 

San Pablo, 
Madrid 

 

letný 
semester 

3 miesta/3. 27 

2. POŠTEKOVÁ Rebeka 
Universitat de 

València 

 

letný 
semester 

4 miesta/4. 19 


