Kritériá výberu študentov na Erasmus+ mobilitu
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
2. Jazykové kompetencie:
Certifikát z jazyka cieľovej krajiny

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

3. Školské / mimoškolské a iné aktivity:

Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny:
C1
B2
B1
A2
A1

Body
15
13
10
8
5
3
10
8
5

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

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)
1

5
2

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ mobilitu
pre akademický rok 2022/2023
Športový certifikát / Reprezentácia FaF/UK v športe

2

Účasť na ŠVOČ (aktívna účasť)
na ATIP/iných školských aktivitách (pokiaľ nie sú súčasťou
hodnotenia SSŠF)
Účasť na konferenciách a iných podujatiach (pokiaľ táto nie je
súčasťou hodnotenia SSŠF)
- aktívna
- pasívna
Stáž v lekárni (mimo povinnej praxe)/vo firme (na území SR):
- krátkodobá
- dlhodobá (počas dlhšieho obdobia)
Účasť na jednodňových workshopoch a seminároch (pokiaľ táto
nie je súčasťou hodnotenia SSŠF)

4
2

Účasť na projekte (pokiaľ táto nie je súčasťou hodnotenia SSŠF)
Publikačná činnosť:
Zahraničné časopisy
Domáce časopisy

2

Cena rektora, cena dekana

5

3
1
1
3
1

5
3

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

1
1

Účasť na projektoch počas strednej školy, aktívna účasť na SOČ

2

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

1-3

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.

2

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ mobilitu
pre akademický rok 2022/2023
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

2. Jazykové kompetencie:
Certifikát z jazyka cieľovej krajiny

3. Školské / mimoškolské a iné aktivity:

Body
5
1

štátna skúška s vyznamenaním

5

C1
B2
B1

8
6
4

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
Člen ESN (Erasmus Student Network)
- aktívny (organizácia chodu, eventov, výletov atď.)
- Buddy (zabezpečenie pick-up servisu, účasť na aktivitách)
Pobyt v zahraničí (nie Erasmus+):
Štúdium (aspoň 1 semester)
Stáž (minimálne 14 dní – pokiaľ táto nie je súčasťou hodnotenia
SSŠF)
Športový certifikát, Reprezentácia FaF/UK v športe
Účasť na ŠVOČ (aktívna účasť)
na ATIP/iných školských aktivitách (pokiaľ nie sú súčasťou
hodnotenia SSŠF)
Účasť na konferenciách (pokiaľ táto nie je súčasťou hodnotenia
SSŠF):
- aktívna
- pasívna
Stáž v lekárni (mimo povinnej praxe)/vo firme (na území SR):
- krátkodobá
- dlhodobá (počas dlhšieho obdobia)
Účasť na jednodňových workshopoch a seminároch (pokiaľ
táto nie je súčasťou hodnotenia SSŠF)
Účasť na projektoch počas vysokej školy
3

*

3
10
5
5
2
2
4
2

3
1
1
3
1
2

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ mobilitu
pre akademický rok 2022/2023
Publikačná činnosť:
Zahraničné časopisy
Domáce časopisy
Cena rektora, cena dekana

5
3
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

2. Školské a iné aktivity:

C1
B2
B1

5
4
3

Skúška z cudzieho jazyka

5

Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny:
C1
B2
B1
Absolvovanie dizertačnej skúšky
STÁŽ/ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ (mimo Erasmus+)

4
3
2
5
5

ŠVOČ (aktívna účasť)
VEDECKÉ VÝSTUPY:
Autorstvo učebných pomôcok
Spoluautorstvo učebných pomôcok
Aktívna účasť na konferencii (abstrakt v knihe abstraktov)
Publikácia v karentovanom časopise
Publikácia v inom časopise
VEDENIE ZÁVEREČNÝCH PRÁC (Bc., Mgr., ŠVOČ) (spoluúčasť
na vedení záverečnej práce)
GRANT UK
GRANT FaF

3
5
3
3
5
3
5

Jednorazová aktivita

5
3
2

Cena rektora, cena dekana

3

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

4

1-5

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ mobilitu
pre akademický rok 2022/2023
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/.

5

