
Mobilita absolventa – stáž  

Learning Agreement for Traineeships 

 
Absolvent má po skončení svojho vysokoškolského štúdia možnosť nadobudnúť 

praktické a odborné zručnosti v zahraničí, adaptovať sa na požiadavky 

európskeho trhu práce a lepšie porozumieť fungovaniu hostiteľskej krajiny. 

Erasmus+ absolventom sa môže stať študent: 

  ktorý je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo 

ostatných krajín, ktoré participujú v Programe ERASMUS+  

 v čase realizovania mobility je evidovaný na Úrade práce, sociálnych vecí 

a rodiny 

 pred nástupom na mobilitu úspešne ukončí štúdium na UVLF v Košiciach 

a v stanovenom termíne predloží požadované dokumenty(Potvrdenie 

o ukončení štúdia, kopia diplomu, potvrdenie o evidencii na Úrade práce)  

 ktorý ešte neabsolvoval mobilitu v rámci podpogramu LLP/Erasmus, ale aj 

študentovi, ktorý už absolvoval mobilitu v rámci podpogramu LLP/Erasmus 

(štúdium/stáž) v predošlých akademických rokoch (pobyt v zahraničí nesmie 

presiahnuť 12 mesiacov – v jednom stupni vzdelávania) 

 ktorý prešiel výberovým konaním a bola mu  schválená mobilita  ešte počas 

svojho štúdia  

 ktorého stáž bude korešpondovať so jeho študijným programom  

 

Praktické stáže môžu prebiehať len v Programových krajinách: 

 členské krajiny EÚ: Belgicko, Bulharsko, Česká republika, Dánsko, 

Estónsko, Fínsko, Francúzsko, Chorvátsko, Írsko, Taliansko, Cyprus, Litva, 

Lotyšsko, Luxembursko, Maďarsko, Malta, Nemecko, Holandsko, Poľsko, 

Portugalsko, Rakúsko, Rumunsko, Grécko , Slovensko, Slovinsko, 

Španielsko, Švédsko, Veľká Británia 

 členské krajiny EÚ: Island, Lichtenštajnsko, Nórsko, Turecko, Macedónsko 

 

Dĺžka pracovnej stáže je minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov.  Stáž 

musí začať a skončiť najneskôr do 1 roka po ukončení štúdia a celková 

kumulatívna dĺžka mobility je maximálne 12 mesiacov v danom stupni štúdia. 

 



Absolvent je povinný dohodnúť si pred odchodom na stáž riadne poistenie 

platné pre krajinu, v ktorej bude pobyt prebiehať. Poistenie musí obsahovať 

nasledovné položky:   

1. zdravotné poistenie (Európsky preukaz poistenca) 

2. poistenie zodpovednosti, ktoré kryje škody spôsobené účastníkom 

na pracovisku 

3. úrazové poistenie vzťahujúce sa na úlohy vykonávané stážistom a 

zahŕňajúce aspoň škody spôsobené stážistovi na pracovisku 

 

Absolvent sa zaväzuje dodať vysielajúcej inštitúcií (UVLF) následujúce 

dokumenty pred a po ukončení mobility (bližšie informácie v časti Mobilita 

študenta – stáž) 

 Pozýcaci list/ Confirmation Letter od prijímajúcej inštitúcii 

 povinné jazykové testovanie prostredníctvom OLS 

 Learning Agreement for Traineeships (Zmluva o stáži) 

 Certifikát potvrdzujúci začiatok a koniec stáže 

 Výpis výsledkov o stáži 

 Správa študenta vyplnená online 

V rámci programu  Erasmus+ vzniklo prvé konzorcium slovenských vysokých 

škôl v oblasti Erasmus+ pracovných stáží s názvom WorkSpace Europe. Do 

konzorcia WorkSpace Europe sa v prvom roku zapojilo sedem popredných 

štátnych a súkromných univerzít a vysokých škôl na Slovensku, vrátane UVLF. 

Koordinátor konzorcia v rámci dohodnutých podmienok s našou univerzitou  

zodpovedá za realizáciu a administráciu mobilít absolventov, pomáha im nájsť 

vhodné zahraničné stáže, dohliada na ich kvalitu a prideľuje im finančný 

príspevok zo zdrojov EÚ v súlade s pravidlami programu Erasmus+. Viac 

informácii nájdete na stránke: www.workspaceeurope.sk. 

Každý absolvent, ktorý má záujem o realizáciu stáže prostredníctvom 

konzorcia, musí sa zúčastniť výberového konania na UVLF, ktorá pošle 

zoznam nominovaných absolventov pre mobilitu stáž konzorciu 

WorkSpaceEurope. 

 

 

  

http://www.workspaceeurope.sk/

