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Zo zápisu 22. 5. 2020 

 

Členovia komisie: 

Doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD. (predsedkyňa komisie, fakultná koordinátorka pre 

Erasmus+), doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD. (prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť), Ema 

Balažová (zástupca študentov, člen študentskej časti AS)  

Zapísala: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

PROGRAM: 

1. Schválenie kritérií na výber uchádzačov pre akademický rok 2020/2021 a samotný výber uchádza-  

    čov  

2. Určenie konečného poradia uchádzačov na základe schválených kritérií 

3. Zhodnotenie celkového záujmu uchádzačov o mobility  

4. Záverečné zhrnutie 

 

K bodu 1: 

Členovia komisie schválili kritériá na výber uchádzačov o mobilitu Erasmus+ v akademickom roku 

2020/2021, platné aj pre uchádzačov o absolventskú stáž a opätovne jednohlasne odsúhlasili miernu 

úpravu týkajúcu sa váženého študijného priemeru (úprava bodového hodnotenia posledných dvoch 

skupín váženého priemeru a mierne zníženie hornej hranice priemeru); v rámci mimoškolských aktivít 

sa pri kategórii „Členstvo v SSŠF a s ním spojené aktivity“ upravil počet bodov za aktívnu účasť zo 4 na 

3 body a na základe dohody so Slovenským spolkom študentov farmácie (SSŠF) sa upravilo bodové 

hodnotenie jednotlivých aktivít. Študent, ktorý je členom SSŠF musí fakultnej administrátorke pre 

Erasmus+ dodať prezidentom SSŠF podpísané hodnotenie obsahujúce zoznam aktivít študentov 

s priradeným bodovým ohodnotením. V rámci kritérií hodnotenia uchádzačov – doktorandov – sa pre 

PhD. študentov uchádzajúcich sa o mobilitu v prvom roku štúdia upravil počet bodov za ostatné aktivity 

z 1-5 na 1-3.  



                                                       Záznam zo zasadnutia   
Komisie FaF UK pre výber uchádzačov o študentské mobility  

Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 
Výberové konanie na absolventskú stáž  

 

 
2 

 

Hlavnou súčasťou kritérií pre akademický rok 2020/2021 aj naďalej zostáva 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 

v uplynulom období (Príloha č. 1).  

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

K bodu 2 : 

Podobne ako pri uchádzaní sa o štúdium, uchádzači o absolventskú stáž si takisto podávali online 

prihlášku, a to priamo do WorkSpace Europe, prvého slovenského konzorcia, ktoré absolventskú stáž 

administratívne zastrešuje po tom, ako je uchádzač v rámci výberového konania na domácej fakulte 

vybraný ako vhodný kandidát na mobilitu.  

Kým prihlášku bolo potrebné podať do WorkSpace Europe, povinné dokumenty, ako 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, musel uchádzač 

odovzdať fakultnej administrátorke. Podklady pre výberové konanie boli spolu s tabuľkou s menným 

zoznamom uchádzačov poskytnuté Výberovej komisii na FaF na vyhodnotenie. 

Komisia po kontrole a bodovom vyhodnotení odovzdaných dokumentov určila konečné poradie 

študentov odboru Farmácia na FaF UK na mobilitu Erasmus+ absolventská stáž pre akademický rok 

2020/2021 (Príloha č. 2). 

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

K bodu 3: 

Na absolventskú stáž Erasmus+ v akademickom roku 2020/2021 bolo podaných spolu 11 prihlášok 

študentmi 5. ročníka denného magisterského štúdia, a na rozdiel od minulého roka iba študentmi 

v slovenskom programe. Uchádzači si do prihlášky mohli uviesť aj viacero krajín, v ktorých by chceli  
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absolvovať stáž po ukončení štúdia.  Medzi krajinami, o ktoré sa študenti uchádzajú, sú nasledovné (v 

abecednom poradí):  Belgicko, Cyprus, Česká republika, Dánsko, Fínsko, Holandsko, Írsko, Malta, 

Nemecko, Rakúsko, Španielsko či Veľká Británia. Oproti predchádzajúcemu roku možno zaznamenať 

mierny vzostup záujmu o túto stáž; v akademickom roku 2019/20 sa o absolventskú stáž hlásilo 9 

študentov. Záujem o tento typ stáže však všeobecne rastie.  

Vyhodnotiac odovzdané povinné i nepovinné dokumenty komisia zhodnotila, že všetci uchádzači splnili 

požadované kritériá stanovené na Erasmus+ mobilitu – absolventskú stáž – v akademickom roku 

2020/21. 

 

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

K bodu 4: 

 

Komisia záverom opätovne skonštatovala, že aj zásluhou propagácie mobility Erasmus+ Referátom pre 

medzinárodné vzťahy a mobility, ale v nemalej miere, v podobe uverejnených článkov vo fakultnom 

časopise „Farmakoviny“, aj Slovenským spolkom študentov farmácie, má predovšetkým záujem o stáže 

počas štúdia i o absolventské stáže stále rastúcu tendenciu. Oba typy stáží umožňujú študentom či už  

slovenského ako i anglického 5-ročného magisterského študijného programu – Farmácia ako 

i doktorandom prehlbovať svoje teoretické vedomosti a získavať neoceniteľné skúsenosti v praxi. 

O absolventskú stáž zatiaľ, z pochopiteľných dôvodov, prejavujú záujem len študenti magisterského 

štúdia. Doktorandi sa doteraz ani v jednom prípade o túto stáž neuchádzali.  

Čo sa týka ďalšej formy mobility v rámci programu Erasmus+, a síce štúdia v zahraničí, z dôvodu či už  

nedostatočnej jazykovej vybavenosti študentov (anglický jazyk je stále najpreferovanejším jazykom 

štúdia), prípadne obáv z nezvládnutia štúdia v zahraničí, alebo kvôli nedostatočnej kompatibilite 

predmetov ponúkaných zahraničnou univerzitou s predmetmi na FaF UK, čo vyplýva aj zo špecifickosti 

odboru Farmácia, je o tento typ mobility stále menší záujem. Preto sa komisia zhodla na tom, že  

príchodom nového programu bude potrebné tento fakt vziať dostatočne na zreteľ a pri oslovovaní 

nových partnerských univerzít dôkladne zhodnotiť ponúkaný študijný plán po obsahovej stránke 

jednotlivých predmetov a porovnať ich so študijným plánom a predmetmi na FaF, prípadne 

prehodnotiť  prijaté pravidlá uznávania predmetov absolvovaných na zahraničnej univerzite po návrate 

študenta z mobility v súlade s Vnútorným predpisom č. 3/2016 Smernica rektora Čl. 5 z ktorej vyplýva,  
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že domáca fakulta musí študentovi uznať dosiahnuté výsledky a získané hodnotenie, pričom pri 

uznávaní domácich predmetov sa do úvahy berie zhodnosť predmetov, nie zhodnosť získaných 

kreditov.  

Z: Mgr. Kristína Piatničková, PhD. 

 

Prílohy: 

Príloha č. 1 – Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 2020/2021 

Príloha č. 2 - Konečné poradie študentov odboru Farmácia (FaF UK) na mobilitu Erasmus+ absolventská 

stáž pre akademický rok 2020/2021 

 

Kritériá vyhodnotili a konečné poradie určili dňa 22. 5. 2020 členovia komisie: 

                   

doc. Mgr. Martina Hrčka Dubničková, PhD.  
Prodekanka pre vedecko-výskumnú činnosť, zahraničné 
styky a doktorandské štúdium / Fakultná koordinátorka 
 ............................. ................................ 
 
 
doc. PharmDr. Jindra Valentová, PhD.  
Prodekanka pre výchovno-vzdelávaciu činnosť 
 

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

  
 
Ema Balažová 
Zástupkyňa študentov (členka AS, študentská časť) 
 

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

 
 
Mgr. Kristína Piatničková, PhD.  
Fakultná administrátorka pre Erasmus+ 
 

               
 
 
 

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

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2020/2021 

 

Kritériá pre študentov magisterského štúdia (vrátane 5. ročníka) 

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 medziinštitucionálnych zmluvách (minimum 

spravidla B1) – za certifikát sa počíta aj maturitné vysvedčenie. 

3. Aktivity spojené s propagáciou FaF UK a/alebo UK, školské/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. Reprezentácia UK a iné aktivity: 

  

Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny: 
 

C1 
B2 
B1 
A2 
A1                         

6 
5 
3 
2 
1 

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 
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Príloha č. 1 
 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2020/2021 

 

 

 
 
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.   
 

 

 
 
 
 

 
Školské/mimoškolské aktivity: 

 

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

2 

Člen AS  3 

Členstvo v SSŠF a s ním spojené aktivity: 
- aktívny člen  
- pasívny člen 
- ostatné aktivity podľa doloženého hodnotenia podpísaného 
prezidentom SSŠF 

 
      3  
      1 

 

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

 
    10 
      5 

Športový certifikát, Reprezentácia FaF/UK v športe       2 

Účasť na projektoch počas strednej/vysokej školy        2 

Účasť na SOČ (aktívna účasť)  
           na ŠVOČ (aktívna účasť) 
           na ATIP 

      2 
      3 
      2 

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

 
      1 
      3 

Publikačná činnosť: 
Zahraničné časopisy 
Domáce časopisy 

 
      5 
      2 

Cena rektora, cena dekana       5 

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

      1 

Umelecké danosti – aspoň 3 roky umeleckej školy       1 

 Iné     1-3 
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Príloha č. 1 
 
 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2020/2021 

 

Kritériá pre študentov interného 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. Reprezentácia UK, iné aktivity: 
 

 

 
Certifikát z iného jazyka ako je jazyk cieľovej krajiny: 

 

C1 
B2 
B1 
A2 

5 
4 
3 
1 

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 

Školské/mimoškolské aktivity: 
 

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

2 

Člen AS  3 
 

Členstvo v SSŠF a s ním spojené aktivity: 
- aktívny člen  
- pasívny člen 
- ostatné aktivity podľa doloženého hodnotenia podpísaného 
prezidentom SSŠF 

 
      3  
      1 

 

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

 
10 
5 

Športový certifikát, Reprezentácia FaF/UK v športe 2 

 



                                                       Záznam zo zasadnutia   
Komisie FaF UK pre výber uchádzačov o študentské mobility  

Erasmus+ na akademický rok 2020/2021 
Výberové konanie na absolventskú stáž  

 

 
8 

 
 
Príloha č. 1 
 
 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2020/2021 

 
 

Účasť na projektoch počas vysokej školy 2 

Účasť na konferenciách: 
- aktívna 
- pasívna 

 
3 
1 

Účasť na ŠVOČ (aktívna účasť) 
           na ATIP  

3 
2 

Publikačná činnosť: 
Zahraničné časopisy 
Domáce časopisy 

 
5 
3 

Cena rektora, cena dekana 5 

Jednorazové školské/mimoškolské aktivity  1 

Iné 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. Reprezentácia UK, 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)       5 

GRANT UK 
GRANT FaF 

      5 

      3  

Jednorázová aktivita       2 
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Príloha č. 1 

 

Kritériá výberu študentov na Erasmus+ pre akademický rok 

2020/2021 

 
 

Cena rektora, cena dekana       3 

 Iné     1-5 

 

 

Konkurz zabezpečuje komisia, ktorej predsedom je fakultný koordinátor a jej ďalšími členmi 

zástupcovia fakultného koordinátora, prodekan pre výchovno-vzdelávaciu činnosť a zástupca 

študentov (tento nemôže byť zároveň uchádzačom v konkurze pre konkrétnu univerzitu alebo na stáž). 

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

Komisia určí poradie vysielaných študentov aj poradie ich náhradníkov. 

 

Prihlášky na absolventskú stáž dostupné on-line na:  
https://www.workspaceeurope.sk/ 
 
Zoznam povinných aj nepovinných dokumentov dostupné na:   
https://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/erasmus/mobilita-studentov/staz/tlaciva/ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.workspaceeurope.sk/
https://www.fpharm.uniba.sk/vztahy/erasmus/mobilita-studentov/staz/tlaciva/
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Príloha č. 2 

 
Konečné poradie študentov odboru Farmácia (FaF UK) na mobilitu  

Erasmus+ absolventská stáž  
pre akademický rok 2020/2021 

 
 
ŠTUDENTSKÁ MOBILITA – absolventská stáž  
 
 

Celkové 
poradie 

Meno študenta Krajina 
Názov inštitúcie/lekárne 

(pokiaľ je v prihláške 
uvedená) 

Počet 
bodov 

Poznámka 

1. NIKOLA MÉSZÁROSOVÁ 
Česká republika 

(Nemecko, 
Veľká Británia) 

 54 

 

2. MIRIAMA ŠTORCELOVÁ Cyprus Sylvana Ereifej Pharmacy 47 
 

3. ZUZANA SLIACKA  Česká republika  41 
 

4. EVA MOLNÁROVÁ Belgicko KU Leuven 36 

 

5. DIANA RAPČANOVÁ Rakúsko  32 
 

6. HANA KOLLÁRIKOVÁ 

Rakúsko, Česká 
republika, Írsko, 

Malta, 
Holandsko, 

Veľká Británia  

 31 

 

7. MICHAELA DŽUBAROVÁ Španielsko  28 
 

8. ALŽBETA IŽOFOVÁ Rakúsko  22 
 

9. TATIANA SABOVÁ 
Dánsko, 

Belgicko, Írsko, 
Veľká Británia 

 19 

 

10. BARBORA KAVECKÁ Malta, Fínsko  18 
 

11. BARBORA BUGÁŇOVÁ Malta  16 
 

 


