Podmienky a kritériá výberového konania - Program Erasmus+
pre akademický rok 2018/2019
1. Základné informácie
Inštitucionálny koordinátor Programu Erasmus+ Univerzity Komenského v Bratislave (UK):
prof. MUDr. Daniela Ostatníková, PhD. - prorektorka pre medzinárodné vzťahy
Fakultný koordinátor Programu Erasmus+ na Právnickej fakulte UK v Bratislave:
JUDr. Jana Duračinská, PhD. - prodekanka pre medzinárodné vzťahy a cudzojazyčné štúdium
jana.duracinska@flaw.uniba.sk
Predmetnú agendu vybavuje: Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia
Ing. Michaela Krescanková, PhD. (m. č. 310A SB; tel.: + 421 2 592 44 143)
michaela.krescankova@flaw.uniba.sk
Podrobné informácie o študentskej mobilite sú zverejnené na webovej stránke:
 Rektorátu UK: Sekcia Medzinárodné vzťahy - ERASMUS+ (študenti, ktorí si podávajú prihlášku na mobilitu,
majú povinnosť si ich dôkladne naštudovať): http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/
 Právnickej fakulty UK: Sekcia Medzinárodné vzťahy - ERASMUS+
https://www.flaw.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/
 Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu (SAAIC; www.saaic.sk)
Erasmus ID CODE UK: SK BRATISL02
Erasmus ID CODE zahraničných univerzít:
https://www.flaw.uniba.sk/fileadmin/praf/Medzinarodne_vztahy/ERASMUS/ERASMUS_2018_2019/Zoznam_Uni_
na_web_2017-2018_NEW.pdf
Erasmus kód programu (predmetu) na UK a prijímajúcej inštitúcii: 0421 (Law)

2. Účasť na výberovom konaní
Výberového konania sa študenti môžu zúčastniť aj vo viacerých jazykoch - anglický, nemecký, francúzsky,
taliansky, španielsky. V prípade záujmu o výberové konanie v inom jazyku (než uvedené), je potrebné kontaktovať
Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia PraF UK.
V takom prípade je potrebné predložiť na každý jazyk samostatnú prihlášku aj s požadovanými prílohami.
Prihlášky, ktoré sa neodovzdajú v stanovenom termíne, aj s požadovanými prílohami, nebudú akceptované.
Prihlášky, ktoré obsahujú nepravdivé alebo neúplné údaje, alebo sú k nim priložené nepravdivé alebo neúplné
prílohy, nebudú akceptované.

3. Termín na odovzdanie prihlášok
Prihlášky, spolu s prílohami, sa predkladajú online - prostredníctvom softvéru Mobility Online, v termíne
od 04. 12. 2017 do 31. 01. 2018. Po tomto termíne už nebude možnosť pre ďalších študentov, aby sa prihlásili.
Do tohto termínu je nutné predložiť aj všetky povinné sprievodné dokumenty (časť 6), okrem výpisu výsledkov
štúdia.
Prihláška je zverejnená na web stránke https://moja.uniba.sk/ a prihlasovanie prebieha prostredníctvom
prihlasovacieho mena a hesla (ako do AiS-u).
1

4. Výberové konanie
Výberové konanie pozostáva najmä z ústneho pohovoru pred výberovou komisiou. Ústnemu pohovoru
predchádza písomná časť - napísanie krátkeho textu na zadanú tému. Písomná časť nebude samostatne bodovo
hodnotená, avšak bude slúžiť výberovej komisii na ústnom pohovore ako kritérium posudzovania znalosti cudzieho
jazyka a schopnosti písomne formulovať relevantné myšlienky.
Dátumy výberového konania budú študentom oznámené na e-mail, ktorý uvedú v prihláške (predpokladaný
termín ústneho pohovoru výberového konania je začiatok februára 2018).
Okrem bodového hodnotenia ústneho pohovoru (vrátane písomnej časti), sa body prideľujú aj za:
 študijné výsledky,
 ročník štúdia,
 jazykový certifikát,
 absolvovanie cudzojazyčných odborných predmetov,
 aktivity súvisiace so štúdiom na Právnickej fakulte UK v Bratislave.
Po skončení výberového konania sa sčíta počet získaných bodov za jednotlivé kategórie. Na základe tohto súčtu
sa stanoví poradie a počet študentov, ktorí úspešne absolvovali výberové konanie. Výsledky výberového konania
budú zverejnené na webovej stránke fakulty a budú e-mailom oznámené študentom.
Úspešní uchádzači budú mať v určenom termíne možnosť vybrať si zahraničnú univerzitu pre akademický rok
2018/2019 postupne, v poradí podľa získaných bodov (t. j. prvý si vyberá zo všetkých ponúkaných možností,
druhý z toho čo zostalo, atď.).
Výber univerzít prebieha na základe jazykovej preferencie uchádzačov, t. j. študenti, ktorí si podali prihlášky v inom
ako anglickom jazyku, si zahraničné univerzity vyberajú samostatne od ostatných študentov, keďže štúdium na
týchto univerzitách prebieha v jazyku danej krajiny.
POZOR!
Na študijný pobyt na zahraničné univerzity Gent, Helsinki, Norwich, Rotterdam, Kodaň, Tilburg budú môcť byť
nominovaní len tí študenti, ktorí pri ústnom pohovore dosiahli minimálne 90 bodov.
Niektoré univerzity (napr. Gent, Helsinki, Rotterdam, Norwich, Kodaň) požadujú jazykový certifikát, z uvedeného
dôvodu budú na tieto univerzity nominovaní len študenti, ktorí ho získali.

5. Kritériá výberu
A.
B.
C.
D.
E.
F.
G.

študijné výsledky - maximálne 100 bodov
ročník štúdia - maximálne 100 bodov
jazykový certifikát - maximálne 50 bodov
absolvovanie cudzojazyčných odborných predmetov - maximálne 100 bodov
aktivity - maximálne 100 bodov
ústny pohovor - maximálne 100 bodov
dodržiavanie vnútorných predpisov univerzity a fakulty - od -10 do 0 bodov
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A. študijné výsledky
Priemer Počet bodov
1,00 – 1,10
100
1,11 – 1,20
95
1,21 – 1,30
90
1,31 – 1,40
80
1,41 – 1,50
75
1,51 – 1,60
70
1,61 – 1,70
60
1,71 – 1,80
55
1,81 – 1,90
50
1,91 – 2,00
40
2,01 – 2,10
35
2,11 – 2,20
30
2,21 – 2,30
20
2,31 – 2,40
15
2,41 – 2,50
10
2,51 – 2,60
0
2,61 – 2,70
0
2,71 – 2,80
0
2,81 – 2,90
0
2,91 – 3,00
0
Študijné výsledky za ukončené akademické roky sa pre potreby prihlášky stiahnu priamo z Akademického
informačného systému AiS2 - nie je preto potrebné ich dokladať.

B. ročník štúdia
Ročník
študent bakalárskeho študijného programu
študent magisterského študijného programu
študent doktorandského štúdia

Počet bodov
30
50
100

C. jazykový certifikát
Z hľadiska hodnotenia predložených dokladov o jazykových znalostiach sa bude brať do úvahy pre každú podanú
prihlášku len jeden doklad (body za jednotlivé doklady sa nesčítavajú), a to ten, ktorý potvrdzuje najvyššiu
jazykovú náročnosť v jazyku, v ktorom si študent podáva prihlášku.
V prípade jazykového kurzu na Slovensku a mimo Slovenska je potrebné uviesť na akej inštitúcii (presný názov,
sídlo, krajina), oprávnenej vydávať jazykový certifikát, bol jazykový kurz absolvovaný, dĺžku trvania kurzu, stupeň
jazykovej náročnosti. Je nevyhnutné priložiť príslušný doklad o absolvovaní.
V prípade absolvovania výučby cudzieho jazyka na Právnickej fakulte UK sa body s jednotlivými certifikátmi
nesčítavajú. Berie sa do úvahy ten doklad / absolvovanie, za ktoré uchádzač získa viac bodov.
Kópia certifikátu / dokladov musí byť čitateľná.

3

Pre účely výberového konania Erasmus+ sa akceptujú:
a) Jazykové certifikáty vydané vybranými inštitúciami v zmysle Prílohy k vyhláške Ministerstva školstva SR
č. 319/2008 Z. z. – body sa budú prideľovať z hľadiska úrovne ich jazykovej náročnosti podľa Spoločného
európskeho referenčného rámca. Posudzuje sa ten jazykový certifikát, ktorý preukazuje znalosť jazyka tej
krajiny, do ktorej chce študent vycestovať – NJ, FJ, TJ, ŠJ. V ostatných prípadoch anglický jazykový certifikát.
Úroveň Počet bodov
B1
20
B2
30
C1
40
C2
50
b) Štátna jazyková skúška
Úroveň Počet bodov
B2
30
C1
40
C2
50
c)
d)
e)
f)
g)
h)

Doklad o ukončení vysokej školy – odbor štúdia – jazyk: 50 bodov
Maturitné vysvedčenie – úroveň A (tzn. B2): 20 bodov
Maturitné vysvedčenie – úroveň B (tzn. B1): 15 bodov
Jazykový kurz mimo Slovenska: 10 bodov
Jazykový kurz na Slovensku: 10 bodov
Absolvovanie výučby cudzieho jazyka na Právnickej fakulte UK v Bratislave: 4 body / semester
(napr. za absolvovanie predmetov Úvod do anglickej cudzojazyčnej právnej terminológie 1 a Úvod do
anglickej cudzojazyčnej právnej terminológie 2 je možné získať 8 bodov)

D. absolvovanie cudzojazyčných odborných predmetov
Predmet
Odborný predmet podľa študijného programu

Základy rakúskeho súkromného práva

Počet bodov
1 semester / 1 predmet
(za každý povinný predmet)
1 semester / 1 predmet
(za každý PVP a VP predmet)
oba semestre ukončené

15
10
50

1. semester

25

2. semester

25

Absolvovanie cudzojazyčných odborných predmetov – na samostatný papier je potrebné vypísať jednotlivé
cudzojazyčné odborné predmety (napr. EU LAW I., Public International Law I., Asylum Law, Sports Law, atď.).
Ak ide o predmet, ktorý študent absolvuje v ZS ak. roka 2017/2018, táto skutočnosť sa uvedie spolu s menom
vyučujúceho a ihneď (najneskôr do 31.01.2018) po jeho úspešnom absolvovaní, je potrebné predložiť potvrdzujúci
doklad (buď kópia príslušnej strany z indexu alebo potvrdenie, ktoré si napíše študent sám a dá ho podpísať
vyučujúcemu).
V opačnom prípade nebudú študentovi udelené body za absolvovanie týchto predmetov.
POZOR! V prípade simulovaných súdnych sporov sa rozlišuje medzi účasťou na seminároch
a reprezentáciou Právnickej fakulty UK v Bratislave.
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E. aktivity
Aktivity je potrebné podložiť príslušnými potvrdeniami, v ktorých bude uvedené aj obdobie pôsobenia (od – do)
v danej organizácii, resp. funkcii. Bez potvrdenia aktivity nebudú akceptované.
Aktivita
1. Doplňujúce štúdium
British Law Centre
2. Moot Court / Simulované súdne spory
Umiestnenie medzinárodný moot court
Účasť medzinárodný moot court
Umiestnenie medzinárodný moot court
Účasť medzinárodný moot court
Umiestnenie národný simulovaný spor
Účasť národný / Umiestnenie fakultný simulovaný spor
Účasť fakultný simulovaný spor
Rímsky simulovaný súdny spor (nesúťažný)
3. Stáž / Letná škola
Európske a medzinárodné inštitúcie
Stáž na Ministerstve zahraničných vecí a európskych
záležitostí
Stáž v Národnej rade SR
Stáž v rámci študijného programu PraF UK
Letná škola
Letná škola
4. ŠVOČ
Umiestnenie česko-slovenské kolo
Umiestnenie fakultné kolo
Účasť fakultné kolo
Členstvo v Rade ŠVOČ
5. Iné aktivity
ELSA Bratislava/ELSA Slovakia
ELSA Bratislava/ ELSA Slovakia
Akademický senát PraF UK a UK, Komisie AS PraF UK
a UK
Účasť na riešení grantových projektov v rámci PraF UK
Odborná publikačná činnosť
Delegát na Modelovom zasadnutí OSN (napr.
SlovakMUN)
Významné fakultné podujatia – napr. BPF, SlovakMUN,
česko-slovenská ŠVOČ

Počet bodov
celé obdobie
1. rok
2. rok

100
50
50

cudzí jazyk
cudzí jazyk
slovenský jazyk
slovenský jazyk
slovenský jazyk
slovenský jazyk
slovenský jazyk

60
40
40
30
30
20
15
10

cudzí jazyk

30
20

cudzí jazyk
slovenský jazyk

60
50
30
15
člen výkonnej rady aktívne
organizujúci podujatia
aktívny člen združenia
aktívna činnosť a práca na
zasadnutiach
za publikáciu

20
10
20 (max. 20 bodov)
25
20
10

aktívna participácia na
organizácii

10 (max. 20 bodov)
15 (max. 25 bodov za
umiestnenie)

Športová reprezentácia PraF UK
UNHCR/NGO/UNICEF/Amnesty
International/AIESEC/ESN Slovakia
Legal Research Group, Legal Workshop
Debatný krúžok
Disciplinárna komisia
Pochvala dekana / rektora
Darca krvi

20
15
30
20

aktívne pôsobiaci člen

10 (max. 20 bodov)

aktívna participácia

10
10
10
10
15
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F. ústny pohovor
Na základe ústneho pohovoru udelí výberová komisia 0 až 100 bodov.

G. dodržiavanie vnútorných predpisov univerzity a fakulty
Dodržiavanie vnútorných predpisov univerzity a fakulty je potrebné doložiť čestným vyhlásením. V prípade, ak prišlo
k preukázateľnému porušeniu vnútorných predpisov univerzity alebo fakulty, na ktoré bol študent upozornený, z
celkového počtu bodov sa mu odpočítajú body podľa nasledujúcej tabuľky:
Spáchanie disciplinárneho priestupku, o ktorom bolo rozhodnuté Disciplinárnou komisiou PraF
UK pre študentov
Iné porušenie vnútorných predpisov univerzity alebo fakulty, o ktorom je vykonaný záznam
v osobnom spise študenta

-10
-5

6. Informácie k predkladaným dokladom
a) Prihláška - predkladá sa online - prostredníctvom softvéru Mobility Online - https://moja.uniba.sk/
b) Štruktúrovaný životopis v cudzom jazyku, v ktorom chcete študovať + fotografia (vyžaduje sa Europass
forma: https://europass.cedefop.europa.eu/sk/documents/curriculum-vitae).
c) Motivačný list v cudzom jazyku, v ktorom chcete študovať (minimálny rozsah 1,5 x A4 - maximálny rozsah
2 x A4).
d) Jazykový certifikát - doklad v zmysle predchádzajúcich informácií.
e) Absolvovanie cudzojazyčných odborných predmetov - na samostatný papier je potrebné vypísať
jednotlivé cudzojazyčné odborné predmety v zmysle predchádzajúcich informácií.
f)

Aktivity - na samostatnom hárku papiera sa uvedie prehľadne zoznam bodovaných aktivít; aktivity je potrebné
podložiť príslušnými potvrdeniami, v ktorých bude uvedené aj obdobie pôsobenia (od - do) v danej organizácii,
resp. funkcii.

g) Čestné vyhlásenie o tom, že študent sa počas štúdia nedopustil žiadneho disciplinárneho priestupku, a ani
neporušil vnútorné predpisy univerzity alebo fakulty, o čom by bol vykonaný záznam v osobnom spise
študenta, alebo prehľad disciplinárnych priestupkov a iných porušení vnútorných predpisov univerzity
alebo fakulty, o ktorých bolo rozhodnuté Disciplinárnou komisiou PraF UK pre študentov alebo bol o nich
vykonaný iný záznam v spise.
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7. Uznávanie výsledkov po návrate z mobility
Študentom bude v plnom rozsahu uznaný získaný počet ECTS kreditov na základe Výpisu výsledkov (Transcript
of Records) alebo potvrdenej časti C. Learning Agreement-u, ktoré mu poskytne zahraničná univerzita za
podmienky, že bude dodržaná skladba 80 % právnických predmetov v študijnom programe v zahraničí. Skupina
vzdelávacích komponentov v študijnom programe študenta, ktoré by za normálnych okolností absolvoval na
domácej inštitúcii, bude nahradená štúdiom v zahraničí.
V prípade, že študent prinesie menej kreditov, ako by získal za normálnych okolností za absolvovanie predmetov
na domácej fakulte (ktoré bude mať aj zapísané v indexe), má povinnosť po návrate z mobility dorábať skúšku z
povinného predmetu.
Študent je povinný v Zmluve o štúdiu (Learning Agreement for Studies - I. časť), ktorá sa vypĺňa pred mobilitou,
mať zvolené predmety minimálne za 25 ECTS kreditov za semester. Taktiež je povinný dodržať podmienku
získania minimálneho počtu 20 kreditov za semester na zahraničnej univerzite. Nedodržanie tejto podmienky
má za následok krátenie prideleného grantu (sankcie sú uvedené na webovej stránke rektorátu).
Záujemcovia o študijný pobyt v zahraničí v rámci programu Erasmus+ môžu v prípade potreby kontaktovať v rámci
úradných hodín Oddelenie medzinárodných vzťahov a cudzojazyčného štúdia PraF UK.
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