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    V súlade s čl. 46 ods. 2 Vnútorného predpisu FiF UK č. 1/2015 Štatút Univerzity Komenského 
v Bratislave Filozofickej fakulty a Vyhláškou Ministerstva školstva SR č. 614/2002 Z. z. o kreditovom 



systéme  štúdia  v znení  neskorších  predpisov  vydávam  smernicu  o evidencii  študijných  pobytov, 
výskumných pobytov a stáží v zahraničí. 

1. Od účinnosti tejto smernice budú všetky mobility študentov odchádzajúcich do zahraničia na študijné 
pobyty, výskumné pobyty a stáže evidované na referáte medzinárodných vzťahov fakulty. 

2. Povinnosť  evidencie  zahraničných  mobilít  študentov  sa  vzťahuje  na  všetky  formy  vzdelávacích, 
výskumných a iných mobilít.

3. Pred odchodom na študijný pobyt, výskumný pobyt alebo stáž v zahraničí (ďalej len „pobyt“) je  
študent povinný oznámiť túto skutočnosť na referát medzinárodných vzťahov doručením kópie 
akceptačného  listu  alebo  iného  oficiálneho  pozvania.  Dokument  musí  obsahovať  názov 
prijímajúcej inštitúcie a dátum začiatku pobytu.

4. Po  návrate  z pobytu  je  študent  povinný  do  15  dní  oznámiť  skončenie  pobytu  na  referát 
zahraničných  stykov  predložením  kópií  dokumentov  vystavených  prijímacou  inštitúciou. 
Z dokumentov musí byť zrejmý skutočný dátum začiatku a konca pobytu. V prípade získania 
kreditov požiada študijné oddelenie, resp. referát vedeckého výskumu a doktorandského štúdia  
o ich  uznanie.  K žiadosti  predkladá  výpis  absolvovaných  študijných  povinností  (transcript). 
V prípade, že sa študent na príslušnej katedre vopred dohodol na spôsobe uznania, k  žiadosti 
o uznanie prikladá aj katedrou potvrdený dokument o tejto skutočnosti. 

5. Na základe predložených dokumentov fakulta vystaví absolventovi štúdia dodatok k  diplomu 
s údajom o absolvovaných mobilitách.

6. Kredity získané v rámci pobytu sa uznávajú výlučne v aktuálnom akademickom roku.
7. Informácie o absolvovaných letných, resp. iných jazykových kurzoch sa v dodatku k diplomu 

neuvádzajú, kredity získané touto aktivitou je však možné, na základe žiadosti s priloženým 
dokladom, uznať.

8. Administrácia  dokumentácie  študentov,  ktorí  sa  zúčastňujú  na  pobyte  „Erasmus+“  sa  riadi 
Vnútorným predpisom UK č. 4/2007 Smernica rektora UK o pôsobnosti  UK a pôsobnosti  jej 
fakúlt v rámci programu Európskeho spoločenstva Life-long Learning Program, podprogramu 
Erasmus.

9. Táto smernica nadobúda platnosť a účinnosť dňom jej podpisu dekanom.

V Bratislave 28. 8. 2015

prof. PhDr. Jaroslav Šušol, PhD.
dekan fakulty


