
Uznávanie predmetov a kreditov a ich zapisovanie do tabuľky uznania a Learning Agreementu – pred 

mobilitou 

 

Tabuľka uznania 
 

Prvým krokom je vyplniť si tabuľku uznania. Samozrejme, je potrebné si vypísať osobné údaje a potom už samotnú tabuľku. Keďže idete na Erasmus+ mobilitu, 

budú Vám všetky kredity, ktoré na zahraničnej univerzite získate, uznané aj u nás automaticky, avšak niektoré zahraničné predmety sa Vám budú uznávať ako 

ekvivalenty k našim slovenským P alebo PV predmetom a práve na to slúži tabuľka uznania, aby ste si do nej vpísali tieto predmety. Pretože keď Vám bude 

naše študijné oddelenie po mobilite predmety uznávať, nevedeli by z Transcriptu (výpisu výsledkov štúdia), ktorý dostanete na konci od zahraničnej univerzity, 

vyčítať, ktoré predmety sú pre Vás ekvivalenty k P a PV našim slovenským predmetom. Tieto predmety musíte mať dopredu dohodnuté ešte pred samotnou 

mobilitou a pretože by nebolo jasné ani z dokumentu Learning Agreement (LA) – Before the Mobility, ktoré predmety sa Vám majú za ktoré uznať, je nutné 

vypisovať tabuľku uznania. 

Ako iste viete, z mobility si musíte priniesť minimálne 15 kreditov za 1 semester celkovo za všetky predmety, ktoré na zahraničnej univerzite absolvujete. 

Odporúčame si vždy zapísať na zahraničnej univerzite predmety/kurzy aspoň za 20 – 25 kreditov, aby ste mali rezervu, pokiaľ by ste na mobilite niektorý 

z predmetov nespravili. Z týchto minimálne 15 kreditov musíte mať minimálne 8 kreditov za P alebo PV predmety. Teda tie slovenské predmety, ktoré si 

zapíšete do tabuľky uznania, musia mať dokopy hodnotu minimálne 8 kreditov a musia byť pre Vás z kategórie P alebo PV predmetov (A lebo B predmetov). 



Ako z tabuľky jasne vypláva, do prvého stĺpca - Kód a názov kurzu zapísaného na zahr. uni v originálnom aj anglickom jazyku - zapisujete predmet/kurz, ktorý 

máte absolvovať na zahraničnej univerzite. Ak neviete ešte kód zahraničného predmetu, nemusíte ho vpisovať, dôležitý je názov. Rozsah hodín nemusíte 

vpisovať tiež (ak ho viete, pokojne ho vpíšte, ale nie je to nevyhnutné). Následne je dôležité vyplniť koľko kreditov má kurz na zahraničnej univerzite. 

Hodnotenie taktiež nevpisujete. Do stĺpca Kód a názov kurzu, za ktorý ho chcete uznať na FiF napíšete slovenský ekvivalent k zahraničnému predmetu. Do 

stĺpca Dátum a podpis vyučujúceho pred odchodom sa Vám musí podpísať vyučujúci daného predmetu na Slovensku, čím Vám schváli a zaručí jeho uznanie. 

Ak by nebolo možné získať podpis od vyučujúceho, bude stačiť aj mailová komunikácia, kde bude jasne vidieť, že Vám vyučujúci predmet schvaľuje, preto 

tento mail musí obsahovať názov zahraničného predmetu, názov slovenského predmetu a vetu, kde vyučujúci jasne píše, že Vám predmet uzná / schvaľuje. 

Takýto mail potom prepošlete katedrovému Erasmus+ koordinátorovi a ten Vám následne bude vedieť podpísať celú tabuľku uznania, keď mu zašlete všetky 

súhlasné maily od všetkých slovenských vyučujúcich, ktorých predmety máte zapísané v tabuľke uznania. Nezabudnite v tabuľke vypísať aj stĺpec ECTS kredity 

na FiF, pretože ten je rozhodujúci a na základe neho sa Vám bude rátať vyššie spomenutých 8 kreditov. 

Niekedy sa môže stať, že zahraničný predmet má viac kreditov ako jeho slovenský ekvivalent. V tom prípade sa ráta počet kreditov slovenského predmetu. 

Zvyšné kredity, ktoré ste získali za zahraničný predmet sa Vám budú rátať, nestratíte ich. Budú Vám zapísané do AISu tak, že študijné oddelenie vytvorí v AISe 

nový predmet, zachová jeho pôvodný názov a zapíše mu zvyšný počet kreditov. 

Príklad:  

 

 

 

 

 

 

V prípade predmetu Urbánna etnológia, by sa Vám započítali 2 kredity za P predmet a zvyšné 3 by Vám boli započítané tak, že by sa Vám do AISu vpísal predmet 

Ethnology of Cities a bol by za 3 kredity.  

Takýto predmet sa Vám bude ale rátať ako V predmet (C predmet). Ak by ste chceli, aby aj zvyšok kreditov bol rátaný ako PV predmet, tak si ho musíte do 

tabuľky vpísať ešte raz a musí Vám ho podpísať tiež slovenský vyučujúci. 

 



Ak by nastala opačná situácia, tak sa Vám opäť uzná slovenský predmet s viac kreditmi, ale ten chýbajúci zvyšok kreditov, sa Vám odráta z nejakého iného 

predmetu, ktorý si prinesiete z mobility. A daný predmet, z ktorého sa ten počet kreditov odráta, bude v AISe figurovať s nižším počtom kreditov. Vždy sa teda 

zachová celkový počet kreditov, ktorý si z mobility prinesiete. 

Môže nastať aj situácia, že sa Vám jeden slovenský predmet bude nahrádzať dvomi zahraničnými ekvivalentmi a naopak. Dá sa to tiež uznať, ale musíte si 

napísať všetko do tabuľky uznania, aby to bolo jasné. 

 

Ak máte nejaký povinný alebo povinne voliteľný slovenský predmet, ktorý musíte absolvovať a neviete si k nemu nájsť ekvivalent v zahraničí, môžete si ho 

robiť na diaľku z mobility, ak sa nedá inak a bude s tým slovenský vyučujúci súhlasiť, ale takýto predmet a kredity zaň sa Vám nebudú rátať do mobilitných 

kreditov (nebudú sa Vám rátať do prinesených predmetov). 

Pri výbere P a PV predmetov sa nemusíte obmedzovať na aktuálny ročník a semester, v ktorom budete počas mobility, ale môžete si vyberať z Vašej ponuky P 

a PV predmetov v rámci jedného stupňa štúdia. Najideálnejšie by bolo, ak by ste si vyberali predmety na uznanie z aktuálneho ročníka a semestra, ale nie je 

to nevyhnutnosť. Takže ak ste napríklad na Bc. stupni, môžete si vyberať z ponuky P a PV predmetov, ktoré ešte nemáte spravené z 1., 2. alebo 3. ročníka 

bakalárskeho stupňa štúdia. Avšak z magisterského alebo doktorandského stupňa si predmety nemôžete vyberať. Ak ste na magisterskom stupni, opäť platí, 

že si môžete vyberať predmety z 1. a 2. ročníka magisterského stupňa, ale z Bc. a PhD. stupňa nie. To isté platí pre PhD. stupeň.   



Vždy platí pravidlo, že z mobility si musíte priniesť aspoň 8 kreditov za P a PV predmety. Ak by sa stalo, že už máte všetky absolvované a tým pádom si neviete 

nájsť žiadny slovenský P alebo PV predmet, potom môžete skúsiť požiadať Vašu katedru, aby Vám niektorý zo zahraničných predmetov uznali ako nový PV 

predmet. Takýto predmet Však musí súhlasiť a odpovedať Vášmu študijnému programu a musí Vám ho vždy schváliť buď vyučujúci, ktorý podobnú tému 

vyučuje aj u nás, alebo katedrový Erasmus+ koordinátor. Avšak toto je až posledná možnosť, ktorá by sa nemala často využívať, len v ojedinelých prípadoch.  

 

Learning Agreement – Before the Mobility 
 

Ak už máte vyplnenú a podpísanú tabuľku uznania, môžete si dať nechať podpísať aj Learning Agreement – Before the Mobility.  

Ako prvé si vypíšte hlavičku (meno, fakultu, akademický rok) a osobné údaje v prvej tabuľke.       

 



Nasleduje časť Before the Mobility a tabuľka A. Vpíšte si plánované obdobie. A následne môžete vpísať predmety, ktoré plánujete absolvovať na zahraničnej 

univerzite. Platí, že do tejto tabuľky si vpisujete iba zahraničné predmety a ak máte link na webovú stránku, kde je dostupný zoznam predmetov ponúkaných 

zahraničnou univerzitou, tak si ho tam môžete vložiť tiež. Ak neviete kódy jednotlivých zahraničných predmetov, nemusíte ich tam písať, ak ich už ale viete, je 

to len pozitívum. Väčšina z Vás ide na jeden semester a preto si udávate iba jesenný semester (autumn). Ak niekto z Vás ide na celý akademický rok na mobilitu, 

bude si vpisovať aj jarný semester do 3. stĺpca, aby bolo jasné, ktoré predmety plánujete absolvovať v jesennom a ktoré v jarnom semestri.  

 

Následne si vypíšte, v akom jazyku budete na zahraničnej univerzite študovať a akú máte jazykovú úroveň daného jazyka. 



Azda „najkomplikovanejšou“ časťou je tabuľka B. Do tejto tabuľky vpisujete predmety, ktoré chcete, aby Vám boli uznané na našej univerzite. Takže táto 

tabuľka B bude obsahovať aj slovenské, aj zahraničné predmety. Vpíšte tam všetky slovenské predmety, ktoré ste mali v tabuľke uznania v stĺpci Kód a názov 

kurzu, za ktorý ho chcete uznať na FiF a dopíšte tam zvyšné predmety, ktoré máte ešte v tabuľke A a nemajú Vám byť uznané za žiadne ekvivalenty.  

 

 

 

Počet kreditov v tabuľke A aj B by mal byť približne rovnaký, avšak nie je to vždy pravidlom, keďže slovenské a zahraničné ekvivalenty môžu mať rozdielny 

počet kreditov. Avšak platí, že tabuľka A aj B nesmie mať menej kreditov ako je 15 a tabuľka B by mala obsahovať aspoň 8 kreditov za P alebo PV predmety. 

Keďže je ťažké z tabuľky A a B vyčítať, ktoré predmety sú P a PV ekvivalenty, preto sa musí vypisovať tabuľka uznania a musí byť vypísaná pred tým, ako Vám 

katedrový koordinátor podpíše Váš Learning Agreement – Before the Mobility.  

 

 

 



Nakoniec ostáva už len posledná podpisová tabuľka. Opäť platí postupnosť, že najprv ju podpíšete Vy, následne ju musíte dať podpísať katedrovému Erasmus+ 

koordinátorovi. Potom ju pošlete mne a ja Vám zabezpečím podpis prodekanky Világi a pošlem Vám podpísaný dokument späť, aby ste ho mohli poslať 

zahraničnej univerzite na podpis. Jediný nepodpísaný ostáva prorektor, doc. Jozef Tancer, PhD.  

 

 

Ak neviete, kto je Váš katedrový Erasmus+ koordinátor, môžete si to pozrieť na webe - https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/katedrovi-

koordinatori/. 

Zvyšné strany v Learning Agreemente sa týkajú už ďalších častí mobility a preto Vás zatiaľ nezaujímajú. Vypisujete si len časť LA – Before the Mobility. Keď už 

budete mať dokument podpísaný aj zahraničnou univerzitou, teda bude obsahovať 4 podpisy, môžete si ho nahrať do Mobility Online. Ak by dokument 

neobsahoval jeden z vyššie uvedených štyroch podpisov, nebude Vám rektorát môcť vystaviť Zmluvu o finančnej podpore, teda dať grant. 

https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/katedrovi-koordinatori/
https://fphil.uniba.sk/medzinarodne-vztahy/erasmus/katedrovi-koordinatori/


 

Krátke zhrnutie a dôležité informácie: 

• Z mobility si musíte priniesť minimálne 15 kreditov. Optimum je 20 – 25 kreditov (platí, že ak by ste šli na oba semestre - celý akademický rok, 

musíte si dokopy priniesť 30 kreditov - za každý semester 15 kreditov). 

• Minimálne 8 kreditov musí byť za P alebo PV predmety.  

• Nový prinesený zahraničný predmet sa Vám nikdy nevie zapísať ako P predmet, môže Vám byť zapísaný len ako PV predmet, ak s tým bude súhlasiť 

Vaša katedra alebo sa Vám vždy automaticky zapíše ako V predmet. 

• Pamätajte, že všetky P a PV predmety musíte mať odkonzultované s katedrou/vyučujúcim predmetu. 

• Vždy sa Vám uznajú všetky prinesené kredity z mobility. 

• Do tabuľky uznania vpisujete iba slovenské P a PV predmety a ich zahraničné ekvivalenty, ostatné predmety, ktoré budete mať na zahraničnej 

univerzite si tam nevpisujete. 

• P a PV predmety si môžete vyberať z ponuky predmetov v celom stupni štúdia, ktoré ešte nemáte spravené.  

• Tabuľka A v LA obsahuje iba zahraničné predmety. 

• Tabuľka B v LA obsahuje aj slovenské aj zahraničné predmety. 

• LA – Before the Mobility musí byť vždy pred vložením do Mobility Online podpísaný Vami, Vašim katedrovým Erasmus+ koordinátorom, 

prodekankou Világi a zahraničnou univerzitou. 


