PRAVIDLÁ MOBILITY ABSOLVENTA VŠ
BAKALÁRA, MAGISTRA, DOKTORANDA
ABSOLVENTSKÁ STÁŽ 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 ukončené bakalárske, magisterské alebo doktorandské štúdium na Katolíckej univerzite v
Ružomberku;
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).

Upozornenie!
Stáž absolventa v akademickom roku 2019/2020 sa môže začať najskôr od 1. júla 2020.

Štáty, v ktorých sa pracovná stáž môže realizovať




členské štáty Európskej únie (okrem Slovenskej republiky);
štáty EZVO/EHP (Island, Nórsko, Lichtenštajnsko);
kandidátske krajiny (Turecko, Severné Macedónsko).

Povolené aktivity
Študentovi môže byť pridelený grant na pracovnú stáž (prax študenta v podniku po absolvovaní VŠ).

Podnik
Pre stáž, musí podnik spĺňať definíciu oprávneného podniku.
Podnik je organizácia zapojená do hospodárskej činnosti vo verejnom alebo súkromnom sektore, bez
ohľadu na jej veľkosť, právnu formu, hospodárske odvetvie, v ktorom vykonáva svoju činnosť,
vrátane sociálnej sféry hospodárstva. Mobilita sa môže realizovať napr. vo firme, štátnej inštitúcii,
vzdelávacej inštitúcii, neziskovej organizácii, knižnici, galérii, nemocnici, ambasáde, atď.
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Neoprávnené hosťujúce inštitúcie pre stáž sú:
 európske inštitúcie a iné orgány Európskej únie vrátane európskych agentúr
(pozri webovú stránkuhttp://europa.eu/about-eu/institutions-bodies/index_en.htm;
 organizácie, ktoré riadia európske programy (s cieľom vyhnúť sa možnosti konfliktu
záujmov alebo dvojitému financovaniu).

Dĺžka pracovnej stáže
Minimálna dĺžka stáže: 2 mesiace.

Uchádzači, ktorí sú v akademickom roku 2019/2020 poslucháčmi 3. ročníka bakalárskeho
alebo 2. ročníka magisterského štúdia a v akademickom roku 2019/2020 budú pokračovať v
štúdiu na KU, resp. inej vysokoškolskej inštitúcii (magisterský stupeň, doktorandský stupeň),
musia Erasmus mobilitu – absolventskú stáž ukončiť najneskôr pred dňom zápisu na
akademický rok 2020/2021.

V prípade absolventov, ktorí nebudú v akademickom roku 2019/2020 pokračovať v
univerzitnom štúdiu na KU, resp. inej vysokoškolskej inštitúcii, musia mobilitu ukončiť
najneskôr do 31. marca 2021.

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 príspevkom k výdavkom na stáž v zahraničí. Je pridelený na 1 mesiac a vyplatený
ako paušálna suma podľa dĺžky mobility (počtu mesiacov).
Sadzby grantov na mobilitu študenta:
 Skupina 1
Krajiny programu s vysokými životnými nákladmi
(Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo Lichtenštajnsko, Nórsko):
720 €/mesiac
 Skupina 2
Krajiny programu so strednými životnými nákladmi
(Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus,
Holandsko, Malta, Portugalsko): 720 €/mesiac
 Skupina 3
Krajiny programu s nízkymi životnými nákladmi
(Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Lotyšsko, Litva, Maďarsko, Poľsko, Rumunsko,
Slovinsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko): 670 €/mesiac

Špeciálny grant
Študent s ťažkým zdravotným postihnutím alebo špeciálnymi potrebami môže požiadať o pridelenie
špeciálneho grantu.

2

Poistenie
Študent je povinný zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov. Náklady na poistenie počas stáže si študent
hradí 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.

Predkladanie správ a dokladov
Študent sa zaväzuje dodať inštitúcii nasledujúce dokumenty:




Learning Agreement;
kópia Európskeho preukazu poistenia;
kópia komerčného poistenia;






certifikát, alebo iný doklad z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec stáže;
výpis výsledkov o stáži;
správu študenta (online);
Materiál na propagačné účely.
+ absolvovať vstupný a záverečný OLS test jazykových schopností

Uznanie pracovnej stáže
Domáca VŠ uzná pobyt študenta v zahraničí.
Pracovný plán stáže:
 Každý študent, ktorý vycestuje na stáž, musí mať vopred vystavenú Zmluvu o stáži,
týkajúcu sa náplne jeho stáže v zahraničí. Zmluva o stáži musí byť podpísaná
prijímajúcou inštitúciou, domácou VŠ a študentom.
 Domáca VŠ je povinná uznať stáž študenta v zahraničí.
 Po úspešnom ukončení stáže musí podnik vystaviť študentovi výpis výsledkov jeho
práce v súlade so Zmluvou o stáži.
 Uznanie stáže môže byť zamietnuté v prípade, že študent nesplnil požiadavky
prijímajúcej inštitúcie, alebo nesplnil podmienky požadované vysielajúcou inštitúciou
uvedené v zmluve medzi študentom a inštitúciou.
 Od študenta, ktorý nesplnil požiadavky stáže počas jeho pobytu v zahraničí, môže
príjemca žiadať vrátenie grantu. Netýka sa to študenta, ktorý sa nemohol zúčastniť
stáže z dôvodu zasiahnutia vyššej moci, alebo ak sa mu uznali poľahčujúce okolnosti,
ktoré boli potvrdené tútorom v podniku.

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 stáž.

