
 

 
 

 

PRAVIDLÁ MOBILITY ŠTUDENTA 
ŠTUDIJNÝ POBYT  ERASMUS+ 

2019/2020  
 
 
 

Cieľová skupina 
 

Grant je možné prideliť študentovi, ktorý: 
 

 je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskeho spoločenstva, 
alebo ostatných krajín, ktoré participujú v programe; 

 je občanom inej krajiny zapísaný ako riadny študent Katolíckej univerzity v Ružomberku 
a nerealizuje mobilitu do krajiny, v ktorej má trvalý pobyt; 

 má ukončený min. prvý ročník bakalárskeho štúdia na Katolíckej univerzite v Ružomberku. 
Grant je možné udeliť aj poslucháčom doktorandského štúdia; 

 študentovi, ktorý ešte neabsolvoval mobilitu v rámci podprogramu LLP/Erasmus; 
 aj  študentovi,  ktorý  už  absolvoval  mobilitu  v rámci  podprogramu  LLP/Erasmus 

(štúdium/stáž) v predošlých akademických rokoch (pobyt v zahraničí nesmie 
presiahnuť 12 mesiacov v jednom stupni vzdelávania). 

 
Grant nie je možné prideliť študentovi, ktorý: 

 

 má prerušené štúdium; 
 je poslucháčom nadštandardnej formy štúdia (opakovanie ročníka); 
 realizuje „pastoračný ročník“ (študenti kňazských seminárov). 

 
Upozornenie! 
 

Študenti,  ktorí  v akademickom  roku  2019/2020  budú  poslucháčmi  3.  ročníka  bakalárskeho, 2. 
ročníka magisterského a 3. ročníka doktorandského štúdia, sa nemôžu uchádzať o mobilitu za účelom 
štúdia v letnom semestri 2019/2020.  

 
Výber študenta na mobilitu 
 
Grant na mobilitu na štúdium môže získať len študent vybraný na štúdium na zahraničnej vysokoškolskej   
inštitúcii,  s ktorou  má  Katolícka  univerzita  v Ružomberku  podpísanú  dohodu o spolupráci  v 
rámci    programu  Erasmus+  na  príslušný  akademický  rok  (zoznam  zahraničných partnerských    
vysokoškolských    inštitúcií    je    zverejnený    na    stránke    Katolíckej    univerzity v Ružomberku). 

 
 

Finančné pravidlá mobility študentov 
 
Grant je určený na pokrytie časti nákladov súvisiacich s mobilitou. Môže zahŕňať cestovné náklady, 
poistenie, jazykovú prípravu, vyššie životné náklady v hostiteľskej krajine. Grant je iba príspevkom 
k nákladom spojených s mobilitou. Je pridelený na 1 mesiac a vyplatený ako paušálna suma podľa 
dĺžky mobility (počtu mesiacov). 
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Sadzby grantov na mobilitu študenta boli fixne stanovené: 
 

 Skupina 1 
Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi 
(Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Lichtenštajnsko, Nórsko, Švédsko, Spojené kráľovstvo): 
520 €/mesiac 
 

 Skupina 2 
Krajiny programu so strednými životnými nákladmi 
(Rakúsko, Belgicko,  Cyprus, Francúzsko, Nemecko, Grécko, Holandsko, Malta, Portugalsko, Španielsko, 
Taliansko): 520 €/mesiac 

 

 

 Skupina 3 
Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi 
(Bulharsko, Česká republika, Estónsko, Chorvátsko, Maďarsko, Lotyšsko, Litva, Poľsko, Rumunsko, 
Slovinsko, Turecko, Severné Macedónsko, Srbsko): 470 €/mesiac 

 
 

Platba pôžičiek a národných grantov je pre vyslaných študentov naďalej zachovaná. 
 

Špeciálny grant 
 

Študent s ťažkým zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebami môžete požiadať o pridelenie 
špeciálneho grantu. 

 
 
Príspevok pre študenta poberajúceho sociálne štipendium  

 

 
  Poberatelia sociálneho štipendia majú nárok na dodatočný príspevok vo výške 200 €/mesiac 
  
 

Dĺžka študijného pobytu 
 

Minimálna dĺžka študijného pobytu je jeden úplný semester/trimester. Mobilita sa musí uskutočniť 
v rámci akademického roka 2019/2020. 

 

 
 

Poistenie študenta 
 

Študent je povinný zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov. Náklady na poistenie počas študijného 
pobytu  si  hradia  študenti  z grantu.  Pred  odchodom  študenta  si  VŠ  musí  overiť,  či  má  študent 
zabezpečené dostatočné poistné krytie. 
Odporúčame, aby študent uzavrel aj tieto druhy poistenia: 

- poistenie zodpovednosti za škodu (týka sa škôd spôsobených účastníkmi), 
- poistenie pre prípad úrazu, úmrtia alebo invalidity, 
- poistenie právnej ochrany. 

 

 
 

Financovanie z iných zdrojov 
 

Študent sa  zaväzuje,  že tie  isté nákladové  položky si  nebude  uplatňovať  vo  vyúčtovaní  z iných 
zdrojov, napr.: 

 z iných programov Európskeho spoločenstva; 
 v rámci iných aktivít financovaných Európskym spoločenstvom. 

 

 
 



Poplatky za štúdium 
 

Od študenta sa na prijímajúcej inštitúcii nesmú požadovať žiadne poplatky za štúdium (priame alebo 
nepriame) ako sú napr. poplatky za výučbu, skúšky, zápis, ako aj poplatky za využívanie laboratórií, 
knižníc a iné poplatky. Prijímajúca inštitúcia môže požadovať menšie poplatky na pokrytie nákladov 
za poistenie, členstvo v študentských organizáciách alebo za použitie rozličných pomôcok (fotokópie, 
laboratórne produkty, a pod.). Týka sa to všetkých študentov, ktorí majú štatút ERASMUS študenta (aj 
študentov s tzv. nulovým grantom). 
Študent môže byť požiadaný, aby pokračoval v platení zvyčajných poplatkov za štúdium v  jeho 
vysielajúcej inštitúcii počas jeho pobytu v zahraničí. 

 

 
 

Povolené aktivity 
 

Grant študentovi môže byť pridelený na nasledovné aktivity: 
 riadne  bakalárske,  magisterské  a  doktorandské  štúdium,  ktoré vedie k získaniu titulu na 

VŠ. 
 

 
 

Predkladanie správ a dokladov 
 

Študent sa zaväzuje dodať VŠ potrebné dokumenty v stanovenom termíne: 
 Learning Agreement; 
 kópia Európskeho preukazu poistenia; 
 kópia komerčného poistenia; 
 akceptačný list; 

 

 certifikát, alebo iný doklad z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec 
študijného pobytu; 

 výpis výsledkov o štúdiu; 
 správu študenta (online). 

+ absolvovať vstupný a záverečný OLS test jazykových schopností 
 
 
 

Uznanie štúdia 
 

Domáca VŠ uzná pobyt študenta v zahraničí. 
 

Zmluva o štúdiu: 
 Pred začatím realizácie mobility študenta v zahraničí musí  domáca VŠ  skontrolovať, 

či program štúdia, ktorý bude študent na prijímajúcej VŠ navštevovať, je v súlade so 
študijným programom, ktorý študent študuje na domácej univerzite, aby mu štúdium 
absolvované v zahraničí mohlo byť uznané. 

 Každý študent,  ktorý vycestuje  na  štúdium,  musí  mať  vopred  vystavenú  Zmluvu 
o štúdiu, ktorá musí byť podpísaná prijímajúcou VŠ, domácou VŠ a študentom. 

 Po úspešnom ukončení mobility, prijímajúca VŠ je povinná vystaviť študentovi výpis 
výsledkov jeho štúdia v súlade so Zmluvou o štúdiu. Domáca VŠ je povinná uznať 
pobyt študenta na partnerskej vysokej škole v zahraničí. 

 Uznanie  štúdia  môže  byť  zamietnuté  v  prípade,  že  študent  nesplnil  požiadavky 
prijímajúcej inštitúcie alebo nesplnil podmienky požadované vysielajúcou inštitúciou 
uvedené v zmluve medzi študentom a inštitúciou. 

 

 
ERASMUS charta študenta 
 

Všetky práva a povinnosti Erasmus študenta sú uvedené v Erasmus charte študenta, ktorú obdrží od 
domácej VŠ každý študent spolu so zmluvou ešte pred nástupom na študijný pobyt. 

 

 


