
Výberové kritériá pre Erasmus+ študentské mobility (štúdium 
a stáž) na FTVŠ UK  

1. Študijné výsledky (VŽP za doteraz ukončené štúdium; 1.Bc.-ukončený ZS): 
Maximálny počet získaných bodov: 20 

Bc., Mgr. stupeň 
1,00 – 1,24 20 
1,25 – 1,74 16 
1,75 – 2,14 12 
2,15 – 2,44 8 
2,45 – 3,00 4 
3,01 a viac 0 

PhD. stupeň 
Doktorandi s dizertačnou skúškou 20 
Doktorandi bez dizertačnej skúšky 15 

 
2. Predložený študijný plán (platí pre všetky 3 stupne štúdia): 

Maximálny počet získaných bodov: 10 

Štúdium: 
Uchádzač pri pohovore oboznámi výberovú komisiu so svojím navrhnutým zoznamom 
predmetov (kurzov), ktoré chce absolvovať na zahraničnej vysokej škole. 

Na základe získaných informácií má jasne stanovený výber predmetov. 10 
Vie, aké predmety chce študovať, ale ešte nemá zistené konkrétne 
informácie. 

5 

Študent  nemá predstavu, aké predmety chce študovať. 0 

Stáž: 
Uchádzač pri pohovore oboznámi výberovú komisiu so svojím pracovným plánom, ktorý 
chce absolvovať v zahraničnej organizácii. 

Má vo svojom študijnom  pláne zahrnutú prax, alebo má presne 
definovanú pracovnú náplň schválenú garantom/vedúcim 
katedry/školiteľom. 

10 

Študent približne vie,  čo bude počas stáže vykonávať. 5 
Študent  nemá predstavu o svojej pracovnej náplni. 0 

 
3. Jazyková spôsobilosť (platí pre všetky 3 stupne štúdia): 

Maximálny počet získaných bodov:  20 

Anglický jazyk 
TOEFL 20 
Cambridge Advanced Certificate 20 
IELTS 20 
Cambridge First Certificate 15 
Štátna skúška 15 
UNIcert II 15 
UNIcert III 20 

Nemecký jazyk 
GOETHE cerfitikát 20 
Štátna skúška 15 
UNICert II 15 
UNICert III 20 



Iné 
Jazykový kurz v krajine podľa jazyka 15 
Písomný test (zabezpečuje Katedre športovej edukológie) 15 
Prípravný kurz UNICert 10 

 Jazykové certifikáty vydané vybranými inštitúciami sa budú posudzovať v zmysle 
Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva SR č. 319/2008 Z. z. 

 Do úvahy sa berie jeden doklad potvrdzujúci najvyššiu jazykovú náročnosť (body za 
jednotlivé doklady sa nesčítavajú). 

 V prípade uchádzačov, ktorí nepredložia žiadny z uvedených certifikátov, rozhoduje 
výsledok písomného testu zabezpečovaného Katedrou športovej edukológie. 

 V prípade bilaterálnej zmluvy, kde nie je potrebné overovať znalosť jazyka (napr. Česká 
republika) študent získava automaticky 10 bodov. 

 
4. Aktivity (za viaceré aktivity a ocenenia sa body sčítavajú): 

Vedecká činnosť 
Vedecká práca v zahraničnom časopise1 5 
Vedecká práca v domácom časopise1 4 
Vedecká práca v zahraničnom alebo domácom zborníku 
(vrátane zborníka ŠVOUČ)1 

3 

Abstrakt v zahraničnom alebo domácom zborníku1   2 
Účasť na riešení vedeckých projektov – zahraničné a domáce2 3 
Iné1,3   

Úspechy v individuálnych alebo kolektívnych športoch 
- na reprezentačnej úrovni (MS, ME, OH)4  5 
- na celoslovenskej úrovni (účasť na Majstrovstvách Slovenska)4 4 
- Iné3,5  

1 kópia z evidencie publikačnej činnosti 
2 prehlásenie vedúceho projektu (akceptované budú maximálne 2 projekty) 
3 počet bodov určí ad hoc komisia 
4 písomný doklad 
5 zdôvodnenie zo strany navrhovateľa 

 
5. Iné 

 
Cena rektora 10 
Cena dekana 7 
Mimoškolské aktivity /Kvapka krvi, členstvo v AS študentská časť.../ 2 

 
Uchádzač, ktorý sa nezúčastní osobného pohovoru/výberu, je automaticky vyradený zo 
zoznamu uchádzačov o mobilitu. 
 
V prípade rovnosti celkového počtu bodov je rozhodujúcim počet bodov z overovania 
jazykovej spôsobilosti. 


