
PROGRAMU ERASMUS+ 
Táto charta obsahuje vaše práva a  
povinnosti a poskytuje informácie o tom,  
čo môžete očakávať od svojej vysielajúcej  
a prijímajúcej inštitúcie v každej fáze  
mobility v rámci programu Erasmus+

CHARTA
ŠTUDENTA

+  Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania, ktoré sa zúčastňujú 
na programe Erasmus+, sa zaviazali dodržiavať zásady uvede-
né v Charte vysokoškolského vzdelávania Erasmus, konkrétne  
podporovať, uľahčovať a uznávať vašu mobilitu v zahraničí.

+  Na druhej strane sa vy zaväzujete rešpektovať pravidlá a  
povinnosti uvedené v zmluve o grante Erasmus+, ktorú ste pod-
písali s vašou vysielajúcou inštitúciou.

+  Aliancia študentov a absolventov Erasmus+ (ESAA) vám 
ponúka širokú škálu podporných služieb pred vašou mobilitou v 
zahraničí, počas, ako aj po nej.

Erasmus+

Získaj viac informácií na:

ec.europa.eu/erasmus-plus

Alebo sa pripojte na sociálnej sieti :

  Erasmus+

 #ErasmusPlus

Kontakt :

www.esaa-eu.org

 +  Mali by ste sa podeliť o svoje skúsenosti 
s kamarátmi, inými študentmi, zamestnan-
cami vašej vysielajúcej inštitúcie, či novi-
nármi, a tým umožniť iným ľuďom (vrátane 
mladých ľudí) profitovať z vašich skúseností. 

http://

 SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a   
 odbornú prípravu 
 Križkova 9 
 811 04 Bratislava 
 Tel. 02 – 209 222 01 
 erasmusplus@saaic.sk  
 Facebook: ERASMUSPLUS SK 
 Instagram: erasmusplus.sk 
 www.erasmusplus.sk



I. Pred mobilitou

 +  Ak vás vybrali ako študenta programu 
Erasmus+, máte právo na poradenstvo 
týkajúce sa partnerských inštitúcií alebo 
podnikov, v ktorých strávite svoje obdobie 
mobility, ako aj činností, ktoré tam budete 
vykonávať.

 +  Máte právo na informácie o klasifikačnom 
systéme, ktorý sa používa na vašej prijí-
majúcej inštitúcii, ako aj na informácie, ako 
získať poistenie a nájsť si ubytovanie a 
ako dostať vízum (v prípade potreby). Prís-
lušné kontaktné miesta a zdroje informácií 
môžete nájsť v medziinštitucionálnej doho-
de, ktorú podpísala vaša vysielajúca inšti-
túcia s prijímajúcou inštitúciou.

 +  Podpíšete zmluvu o grante (aj keď nezís-
kate finančnú podporu z prostriedkov EÚ). 
Ak študujete na inštitúcii vysokoškolského 
vzdelávania so sídlom v krajine zapojenej 
do programu1, podpíšete zmluvu o grante s 
vašou vysielajúcou inštitúciou. Ak študujete 
na inštitúcii vysokoškolského vzdelávania 
so sídlom v partnerskej krajine,  zmluvu 
môžete v závislosti od dohodnutých opat-
rení podpísať buď s vysielajúcou, alebo pri-
jímajúcou inštitúciou. S vašou vysielajúcou 
alebo prijímajúcou inštitúciou, či podnikom 
podpíšete aj zmluvu o štúdiu/stáži. Zá-
kladom úspechu mobility a uznania tohto 
obdobia je dôkladná príprava vašej zmluvy 
o štúdiu. Táto zmluva obsahuje podrobnosti 
o vašich plánovaných aktivitách v zahrani-
čí (vrátane kreditov, ktoré môžete získať a 
ktoré sa zarátajú do vášho domáceho štu-
dijného programu). 

 +  Ak vás vybrali na mobilitu medzi krajinami 
programu, zúčastníte sa na povinnom onli-
ne jazykovom hodnotení Erasmus+ (ak 
je dostupné vo vašom hlavnom vyučova-
com/pracovnom jazyku v zahraničí). Okrem 
toho vám na základe tohto hodnotenia 
vaša vysielajúca inštitúcia v prípade potre-

by ponúkne najvhodnejšiu jazykovú podpo-
ru. Túto podporu by ste mali plne využiť na 
zlepšenie svojich jazykových schopností na 
úroveň, ktorá sa vyžaduje vo vašej prijíma-
júcej inštitúcii.

II. Počas mobility

 +  Mali by ste v plnej miere využiť všetky 
vzdelávacie možnosti dostupné v 
prijímajúcej inštitúcii/podniku a zároveň 
rešpektovať jej/jeho pravidlá a predpisy a 
snažiť sa uspieť vo všetkých relevantných 
skúškach alebo iných formách hodnotenia. 

 +  Vaša prijímajúca inštitúcia/podnik sa zavä-
zuje, že bude s vami zaobchádzať rovnako 
ako so svojimi študentmi/zamestnancami, 
a vy by ste sa mali čo najviac snažiť in-
tegrovať sa do nového prostredia.

 +  Môžete využiť siete mentorov a tzv. bud-
dies, ak ich vaša prijímajúca inštitúcia/ 
podnik má.

 +  Vaša prijímajúca inštitúcia nebude od vás 
počas vašej mobility žiadať poplatky za 
vyučovanie, registráciu, skúšky, ani za prí-
stup do laboratórií a knižnice. Avšak môže 
od vás žiadať drobné poplatky, ako napr. za 
poistenie, študentské spolky a používanie 
študijného materiálu alebo zariadenia, kto-
ré vyžaduje aj od domácich študentov. 

 +  Študijný grant alebo študijná pôžička,  
ktoré dostávate od domovskej krajiny, vám 
musia byť poskytované aj počas vášho  
pobytu v zahraničí.

 +  O zmeny v zmluve o štúdiu/stáži môžete 
požiadať len vo výnimočných prípadoch a 
v termíne stanovenom vašou vysielajúcou 
a prijímajúcou inštitúciou. Musíte zabezpe-
čiť, aby tieto zmeny boli potvrdené oboma 
inštitúciami – vysielajúcou i prijímajúcou 
inštitúciou/podnikom do dvoch týždňov po 
podaní žiadosti, a uchovať si kópiu súhlasu 

s danými zmenami. Každá žiadosť o pre-
dĺženie obdobia mobility musí byť podaná 
najmenej jeden mesiac pred skončením pô-
vodne plánovaného obdobia.

III. Po skončení mobility

 +  V súlade s vašou zmluvou o štúdiu máte prá-
vo na plné akademické uznanie úspešne 
dokončených aktivít v rámci obdobia mobility 
vašou vysielajúcou inštitúciou.

 +  V prípade štúdia v zahraničí prijímajúca in-
štitúcia do piatich týždňov od uverejnenia 
vašich výsledkov zašle výpis študijných 
výsledkov so získanými kreditmi a znám-
kami vám i vašej vysielajúcej inštitúcii. Po 
prijatí vášho výpisu študijných výsledkov 
vám vysielajúca inštitúcia poskytne úplné 
informácie o uznaní vašich dosiahnutých 
výsledkov. Ak študujete na inštitúcii vyso-
koškolského vzdelávania so sídlom v krajine 
zapojenej do programu, uznané predmety 
budú zaznamenané v dodatku k vášmu 
diplomu (alebo jeho ekvivalente).

 +  V prípade stáže vám podnik vystaví certi-
fikát o absolvovaní stáže, v ktorom budú 

zhrnuté vykonávané úlohy a hodnotenie. 
Vaša vysielajúca inštitúcia vám takisto vy-
staví výpis študijných výsledkov, ak sa tak 
stanovuje vo vašej zmluve o stáži. Ak stáž 
nie je súčasťou učebných osnov, môžete po-
žiadať o jej záznam vo vašom dokumente 
Europass-Mobilita, a ak študujete na inšti-
túcii vysokoškolského vzdelávania so sídlom 
v krajine zapojenej do bolonského procesu, 
obdobie mobility bude zaznamenané aj v 
dodatku k vášmu diplomu (alebo jeho ekviva-
lente). Ak ste čerstvým absolventom inštitú-
cie so sídlom v krajine zapojenej do programu, 
odporúčame vám požiadať o dokument Euro-
pass-Mobilita.

 +  V prípade mobility medzi krajinami progra-
mu, v záujme zhodnotenia pokroku, ktorý 
ste dosiahli v jazykových schopnostiach po-
čas mobility, by ste mali absolvovať druhé 
on-line jazykové hodnotenie Erasmus+, 
ak je dostupné vo vašom hlavnom vyučova-
com/pracovnom jazyku v zahraničí.

 +  Musíte vyplniť správu účastníka, ktorá po-
slúži ako spätná väzba o vašej mobilite 
v rámci programu Erasmus+ pre vašu vy-
sielajúcu a prijímajúcu inštitúciu, príslušné 
národné agentúry a Európsku komisiu. 

Ak narazíte na problém: 

 ■  Mali by ste ho jasne identifikovať a overiť si svoje práva a povinnosti uvedené vo vašej 
zmluve o grante. 

 ■  Vo vašej vysielajúcej a prijímajúcej inštitúcii pracuje viacero ľudí, ktorých úlohou je 
pomáhať študentom programu Erasmus+. V závislosti od charakteru problému a času, 
kedy sa vyskytol, vám pomôže kontaktná alebo zodpovedná osoba vo vašej vysielajúcej 
alebo prijímajúcej inštitúcii (alebo prijímajúcom podniku v prípade stáže). Ich mená a 
kontaktné údaje sú uvedené vo vašej zmluve o štúdiu/stáži.

 ■  Ak je to nevyhnutné, môžete využiť formálny odvolací postup vo vašej vysielajúcej 
inštitúcii.

 ■  Ak vaša vysielajúca alebo prijímajúca inštitúcia nedodržiava záväzky stanovené v 
Charte vysokoškolského vzdelávania Erasmus alebo vo vašej zmluve o grante,  
môžete kontaktovať príslušnú národnú agentúru.
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1 https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/programme-guide/part-a/who-can-participate/eligible-countries_en
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