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... je program Európskej únie v oblasti vzdelávania, odbornej 

prípravy, mládeže a športu v rokoch 2014 - 2020 

... je na úrovni vysokých škôl/univerzít určený pre:

• ŠTUDENTOV – štúdium a stáže v zahraničí

• PEDAGÓGOV – učiteľská mobilita

• ADMINISTRATÍVNYCH PRACOVNÍKOV – školenie



Organizačná štruktúra programu Erasmus+
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Študenti 

... program je určený pre oba študijné programy:

Farmácia a pre PhD. študentov

... sa na programe Erasmus/Erasmus+ zúčastňujú od 

roku 2003

... od AR 2009 / 2010 dochádza k zvýšeniu záujmu aj 

zo strany zahraničných univerzít



... ponúka širokú škálu benefitov:

prehĺbenie teoretických 

vedomostí

získanie nových praktických 

zručností

zlepšenie jazyka

spoznanie nových krajín

oboznámenie sa s miestnou 

kultúrou

získanie nových kamarátov

uvedomenie si svojich silných a slabých 

stránok

získanie vlastnosti byť zodpovednejším a 

tolerantnejším

zvýšenie šance uplatniť sa na trhu práce 

vo svojom odbore
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Študentská mobilita
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1. Včas položíš tú správnu otázku: „Chcem ísť študovať

alebo radšej na stáž?“ 

2. Zistíš potrebné informácie, a to buď na fakultnej stránke

alebo priamo u svojej fakultnej referentky.

3. Podáš načas prihlášku.

4. Prejdeš výberovým konaním na fakulte.

POZRI: www.fpharm.uniba.sk/vztahy/



1. Včas si položíš tú správnu otázku: „Chcem ísť študovať

alebo radšej na stáž?“ 

Na stránke medzinárodných vzťahov nájdeš:

 zoznam univerzít ponúkaných na aktuálny AR (počet študentov a 

mesiacov, jazyk výučby, deadliny a užitočné stránky)

 kópie bilaterálnych zmlúv so všetkými potrebnými informáciami

 mená koordinátorov a kontaktných osôb na príslušných univerzitách

 ďalšie užitočné informácie

 plánovaná zmena uznávania predmetov  



BELGIUM

University of Leuven (KU Leuven)

BULGARIA
Medical University of Plovdiv
University of Sofia (St. Kliment Ohridski)                                   

CZECH REPUBLIC 
University of Veterinary and Pharmaceutical
Sciences Brno                               

CROATIA

University of Zagreb

FINLAND
University of Eastern Finland (Kuopio)

FRANCE
Paris Descartes University
University of Lorraine

GERMANY
University of Freiburg

HUNGARY
Semmelweis University (Budapest)
University of Pécs 

ITALY
University of Bologna
University of Chieti-Pescara
University of Messina

POLAND
University of Science and Technology
(Cracow)
Cracow University of Technology
Poznań University of Technology
University of Silesia in Katowice

PORTUGAL
Instituto Superior de Ciencias da
Saúde Egas Moniz
University of Porto 



ROMANIA
University of Medicine and Pharmacy from Tirgu Mures

SLOVENIA
University of Ljubljana

SPAIN
University of Barcelona
Complutense University of Madrid
University of Murcia
University of Santiago de Compostela
University of Valencia

TURKEY
Ankara University



1. Včas si položíš tú správnu otázku: „Chcem ísť študovať

alebo radšej na stáž?“ 

Na stránke medzinárodných vzťahov nájdeš:

 zoznam univerzít s podpísanými zmluvami na mobilitu – stáž

 kópie bilaterálnych zmlúv so všetkými potrebnými informáciami

 mená koordinátorov a kontaktných osôb na príslušných univerzitách

 ďalšie užitočné informácie týkajúce: stáže počas štúdia

absolventskej stáže



2. Zistíš potrebné informácie, a to buď na fakultnej stránke

alebo priamo u svojej fakultnej referentky.

Na stránke medzinárodných vzťahov nájdeš, že ...:

 mobilita – štúdium je určená pre študentov od 2. ročníka

 dĺžka mobility – jeden semester alebo celý rok

 možnosť predĺženia mobility len zo ZS na LS počas jedného AR

 štúdium je možné len na zazmluvnených univerzitách

 pozor, angličtina nie je vždy hlavným jazykom štúdia !!!



2. Zistíš potrebné informácie, a to buď na fakultnej stránke

alebo priamo u svojej fakultnej referentky.

Na stránke medzinárodných vzťahov nájdeš, že ...:

 mobilita – stáž je určená pre študentov od 1. ročníka

 existujú dva typy stáže: počas štúdia – odporúčaná pre študentov 4. roč.

absolventská – po úspešnom ukončení štúdia

 stáž počas štúdia – v rámci lekárenskej praxe, príp. diplomovej práce

 dĺžka stáže je minimálne 2 mesiace

 stáž je možná aj bez bilaterálnych zmlúv (pokiaľ si to daná inštitúcia 

nevyžaduje)



3. Podáš si načas prihlášku.

POZOR !!! 

ZMENA SPÔSOBU PODÁVANIA 

PRIHLÁŠOK 

VIAC INFO NA: www.fpharm.uniba.sk/vztahy/

 spoločný deadline pre štúdium, pre stáž počas štúdia 

i pre absolventskú stáž

 zoznam potrebných dokumentov nájdeš na webe

ZMENA DEADLINU 

PODÁVANIA PRIHLÁŠOK



4. Prejdeš výberovým konaním na fakulte.
→ kritériá výberu nájdeš na webe 

www.fpharm.uniba.sk/vztahy/

Keď si úspešný ... 

... ďalej sa riadiš inštrukciami 

svojej fakultnej administrátorky 

Všetky potrebné informácie dostaneš mailom 

a nájdeš na: 



UŽITOČNÉ INFORMÁCIE OD BÝVALÝCH ERASMÁKOV

• pri rozhodovaní sa o výbere zahraničnej univerzity/lekárne

• pri vypisovaní predmetov do Learning Agreement for Studies/Traineeship

• o priebehu štúdia na zahraničnej univerzite

• o možnostiach ubytovania, stravovania, cestovania a i.

Zdroje informácií:

→ osobný rozhovor (priamy kontakt so študentmi)

→ časopis Farmakoviny, Lekárnik – články od študentov, ktorí sa zúčastnili mobility

→ v plánovanej sekcii „Medzinárodných vzťahov“ – Študenti študentom









Moje špeciálne poďakovanie patrí študentom, bývalým 

Erasmákom, ktorí mi poskytli fotky z ich pobytu a dali mi aj 

súhlas na ich použitie! 


