Výzva na prihlasovanie na Erasmus+ Mobility jednotlivcov medzi krajinami programu
a partnerskými krajinami
SPU v Nitre vyhlasuje výzvu na podávanie prihlášok na Erasmus+ Mobility jednotlivcov
medzi krajinami programu a partnerskými krajinami určené pre študentov 2. stupňa
Fakulty ekonomiky a manažmentu za účelom štúdia v období od 1.9.2016 do 31.5.2017.









Oprávnený uchádzač: študent 2. stupňa VŠ štúdia zapísaný na FEM SPU
Miesto realizácie mobility: Russian Timiryazev State Agrarian University, Moskva,
Rusko
Termín realizácie mobility: od 1.9.2016 do 31.5.2017
Dĺžka trvania mobility: 3 mesiace
Výška grantu: 1 950 €
Príspevok na cestovné náklady: 275 €
Študijný odbor: ekonomika a riadenie
Počet miest: 2

Prihlášku spolu s požadovanými prílohami podajte on-line a zároveň odovzdajte do
Kancelárie zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích projektov (Mgr.
Trabalíková) do 29. apríla 2015.
Kritériá výberu:
študijné výsledky
 motivácia
 znalosť cudzieho jazyka, v ktorom bude študent študovať na hosťujúcej univerzite
V sporných prípadoch budú mať prednosť uchádzači, ktorí na danom stupni štúdia, ešte na
mobilite neboli (do úvahy sa berú mobility v rámci programu ERASMUS štúdium)


Výsledky výberu:
Predbežné výsledky výberového konania budú zverejnené na webovej stránke SPU v časti
medzinárodné vzťahy.
Kontakt:
Mgr. Eva Trabalíková, eva.trabalikova@uniag.sk, kl. 5519

Prihlasovanie na mobilitu
Prihlášku vyplňujete ONLINE, počkáte na mail potvrdzujúci úspešné podanie Vašej
prihlášky, ktorú následne vytlačíte a spolu s prílohami prinesiete na zahraničné
oddelenie Mgr. Eve Trabalíkovej (pavilón AE, 3. poschodie, miestnosť č.d. 304)
AKCEPTUJEME LEN KOMPLETNÉ PRIHLÁŠKY !!!
Takže na zahraničné oddelenie prinesiete:

1-krát vytlačenú prihlášku, ktorú ste najskôr podali on-line (podľa POSTUPU
PODÁVANIA PRIHLÁŠKY ONLINE uvedeného nižšie)
1-krát štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
1-krát štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku
1-krát motivačný list v slovenskom jazyku (adresovaný na univerzitu)
1-krát motivačný list v anglickom jazyku (adresovaný na univerzitu)
1-krát výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov aktuálneho stupňa štúdia vrátane
zimného semestra 2015/2016 potvrdený študijným oddelením
1-krát jazykový certifikát (v prípade, že nejaký máte)









Štatút komisie pre výber uchádzačov o mobility

POSTUP PODÁVANIA PRIHLÁŠKY ONLINE
1. Krok: Registrácia
Záujemca o mobilitu - štúdium sa zaregistruje na stránke www.studyabroad.sk.
Po registrácii príde na e-mailovú adresu, ktorú študent uviedol, potvrdenie o registrácii a
aktivačný link. Následne sa študent môže prihlásiť a vyplniť prihlášku.

2. Krok: Vyplnenie Application Form
Študent vyplní požadované údaje vo formulári Prihláška - "Application Form" na
stránke https://studyabroad.sk/.
Vysvetlivky k niektorým požadovaným údajom:
Štátna príslušnosť, národnosť: dôležitý údaj kvôli oficiálnym záznamom;
 Špecializácia – uveďte študijný odbor
 E-mail: súkromný e-mail (príp. ten, ktorý používate prioritne) – tam budete dostávať
notifikácie,
prípadne
výzvy
na
doplnenie
materiálov
a pod.
POZOR! Zahraničné oddelenie môže s Vami komunikovať aj cez školský e-mail!
 Ročník: v akademickom roku 2015/2016;
 Priemery: vyplňte priemery podľa výpisu známok zo študijného oddelenia - Transcript
of Records, za každý ročník samostatne. Študijné oddelenie Vám vystaví jeden kus
zadarmo pre účely Erasmus štúdia.
 Výber univerzít: vyberte tri univerzity zoradené podľa priority
 Do poľa "Notes" môžete napísať poznámky typu: Pracujem pre ESN, alebo inú
študentskú organizáciu na SPU. Reprezentujem školu v športe... a pod.
Po potvrdení správnosti údajov (tlačidlo SUBMIT), študent následne vkladá jednotlivé
prílohy.


3. Krok: Vloženie príloh v elektronickej podobe

Prílohy:







štruktúrovaný životopis v slovenskom jazyku
štruktúrovaný životopis v anglickom jazyku
motivačný list v slovenskom jazyku (adresovaný na univerzitu)
motivačný list v anglickom jazyku (adresovaný na univerzitu)
výpis známok všetkých absolvovaných ročníkov aktuálneho stupňa štúdia vrátane
zimného semestra 2015/2016 potvrdený študijným oddelením
jazykový certifikát – nepovinná príloha

4. Krok: Odoslanie prihlášky spolu s prílohami
Po vyplnení Application Form a priložení všetkých príloh študent stlačením
tlačidla Odoslať zmení stav prihlášky z “Nová” na “Odoslaná” a vtedy ju Zahraničné
oddelenie bude môcť skontrolovať po formálnej stránke a v prípade potreby poslať späť na
prepracovanie
alebo
posunúť
do
výberu.
Pokiaľ prihláška nevyhovuje kritériám, stav prihlášky sa zmení na „Neakceptovaná“. V
takom prípade sa študent nedostane do výberového konania. Pokiaľ prihláška vyhovuje
kritériám mobility, stav prihlášky sa zmení na „Akceptovaná“ a prejde do ďalšieho kroku,
ktorým je výberové konanie.
MANUÁL K ONLINE PRIHLASOVANIU CEZ STUDY ABROAD

