Príloha 2

KRITÉRIA MOBILITY ŠTUDENTA
3.1 Spoločné kritériá pre mobilitu študenta na štúdium a mobilitu študenta na stáž

3.1.1 Štatút ERASMUS študenta
Grant je možné prideliť len študentovi, ktorý:
•

•

je občanom Slovenskej republiky, alebo krajiny Európskej únie, alebo ostatných krajín,
ktoré participujú v Programe celoživotného vzdelávania a je študentom (zapísaným
v danom akademickom roku) vysokoškolskej inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej
bola pridelená Univerzitná charta Erasmus;
občan inej krajiny, ktorý je študentom uceleného bakalárskeho, magisterského alebo
doktorandského štúdia (zapísaným v danom akademickom roku) vysokoškolskej
inštitúcie v Slovenskej republike, ktorej bola pridelená Univerzitná charta Erasmus.

3.1.2 Výber študentov
Výber študentov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené
vysielajúcou inštitúciou (aj zamietnuté žiadosti).
Všetky požiadavky týkajúce sa výberu študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia
byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia
obsahovať jasné dôvody schválenia, zamietnutia, ako aj výšku prideleného grantu.

3.1.3 Finančné pravidlá mobility študentov
Grant (z finančných prostriedkov Európskej komisie aj štátneho rozpočtu SR) je určený na pokrytie
časti nákladov súvisiacich s mobilitou (štúdium alebo stáž v zahraničí).
Môže zahŕňať cestovné náklady, poistenie, jazykovú prípravu, vyššie životné náklady v hostiteľskej
krajine. Grant je iba príspevkom k nákladom spojených s mobilitou. Je pridelený na 1 mesiac
a vyplatený ako paušálna suma podľa dĺžky mobility (počtu mesiacov).
Výška grantu na mesiac pre každého študenta nesmie prekročiť maximálnu výšku grantu do
jednotlivých krajín uvedených v Prílohe 1.
MOBILITA - ŠTÚDIUM
Priemerný grant na VŠ nesmie byť nižší ako 200 EUR/mesiac.
Mobilita – stáž
Výška grantu na stáž môže byť vyššia ako výška grantu na štúdium. Pri stanovení výšky grantu môže
vysoká škola brať do úvahy rôzne okolnosti, ako aj reálne náklady, ktoré študentovi vzniknú, ak mu
prijímajúca organizácia neposkytne také podmienky, ktoré obvykle študentom ponúkne prijímajúca
vysoká škola.
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3.1.4 Oprávnené prijímajúce inštitúcie
Oprávnené prijímajúce inštitúcie:
• prijímajúca VŠ musí mať pridelený EUC;
• hosťujúci podnik (v prípade stáže) musí spĺňať kritéria oprávnenosti (pozri 3.3.5);
• mobilita študentov sa uskutočňuje na základe bilaterálnej dohody.
Táto podmienka neplatí v prípade stáže študentov – nevyžaduje sa uzatvorenie bilaterálnej
dohody s hostiteľským podnikom. Ak je hostiteľským podnikom vysokoškolská inštitúcia,
nemusí mať takáto inštitúcia pridelenú EUC.

3.1.5 EILC – Erasmus intenzívne jazykové kurzy
Domáca vysoká škola môže Erasmus študentovi, ktorý sa zúčastní EILC, prideliť na pokrytie
cestovných a životných nákladov dodatočný finančný príspevok z prostriedkov určených na Erasmus
mobilitu študentov. Finančný príspevok na EILC je určený na pokrytie dodatočných nákladov, ktoré
študentovi plynú z účasti na kurze pred začatím Erasmus mobility.
Dodatočný grant pridelený na účasť na EILC musí byť rovnaký pre všetkých študentov, ktorí
sa zúčastnia mobility v danej krajine, bez ohľadu na typ mobility (študijný pobyt alebo
pracovná stáž študenta).
Vysoká škola môže prideliť študentovi grant na EILC ako súčasť študijného pobytu/stáže do výšky
maximálneho grantu do jednotlivých krajín uvedených v Prílohe 1.

3.1.6 Dĺžka študijného pobytu/stáže
Minimálna dĺžka študijného pobytu/stáže je 3 mesiace alebo jeden úplný semester/trimester v prípade
študijného pobytu, maximálna dĺžka je 12 mesiacov. Mobilita sa musí uskutočniť v rámci
akademického roka 2011/2012 najneskôr do 30. septembra 2012 (v prípade stáže do 31. októbra
2012).
Pokiaľ dĺžka študijného pobytu/stáže nie je ukončená celým mesiacom,
vypočíta podľa počtu dní v poslednom mesiaci strávenom v zahraničí.
do 7 dní

0,25 mesačného grantu

8 - 14 dní

0,50 mesačného grantu

15 - 21 dní

0,75 mesačného grantu

22 – 30dní

celý mesačný grant

grant na posledný mesiac sa

Príklad:
Študent je v zahraničí od 24. 9. 2011 do 7. 2. 2012. Grant vypočítame nasledovne:
do 24. 1. 2012 – 4 mesiace
od 25. 1. 2012 – 7.2.2011 = 14 dní
Študent bude mať grant na 4,5 mesiaca.
Pre určenie dĺžky pobytu študenta sa prednostne použije certifikát vydaný hosťujúcou vysokou
školou/organizáciou, a ak je to potrebné, aj iné podporujúce dokumenty.
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Študijný pobyt na viacerých miestach je povolený len v prípade, ak sa študijný program na
hosťujúcej vysokej školy koná aj v pobočkách tejto inštitúcii (v hosťujúcej krajine alebo aj v inej
krajine).
Praktická stáž na viacerých miestach je povolená len v prípade, ak organizácia, ktorá podpísala
Pracovný plán stáže študenta, preberie zodpovednosť za celý pobyt stáže študenta, čo znamená, že
existuje spojitosť medzi týmito viacerými hosťujúcimi inštitúciami.

3.1.7 Mobilita študenta vo viacerých krajinách
Ak celkovú mobilitu tvorí študijný pobyt vo viacerých krajinách (vopred takto dohodnutý v Zmluve
o štúdiu), je potrebné rešpektovať minimálne trvanie mobility (3 mesiace) v každej krajine.
Kratší pobyt (menej ako 3 mesiace v každej krajine) musí byť jednoznačne akademicky zdôvodnený.
V tomto prípade celková dĺžka mobility nesmie byť kratšia ako 3 mesiace.

3.1.8 Predĺženie schválenej mobility
Predĺženie mobility je možné len po vzájomnej písomnej dohode medzi študentom, vysielajúcou
a prijímajúcou inštitúciou.
Študentovi nevzniká automaticky finančný nárok na predĺženú mobilitu.
Vysoká škola rozhodne, či študentovi na predĺženie mobility pridelí finančné prostriedky, musí však
zabezpečiť transparentný systém predlžovania mobility (s dodatočne pridelenými finančnými
prostriedkami, ale aj pri predĺžení mobility bez nároku na finančný príspevok). V záverečnom
vyúčtovaní vysoká škola uvedie pri študentovi, ktorému bola predĺžená mobilita, túto skutočnosť
v poznámke.
V prípade, že vysoká škola schváli predĺženie mobility, musí byť písomne (dodatkom k zmluve)
dohodnuté nasledovné:
• súhlas musí byť dohodnutý a potvrdený ešte pred pôvodne plánovaným ukončením
mobility;
• predĺženie študijného pobytu musí nasledovať okamžite po riadnom období mobility.
Študijný pobyt nesmie byť prerušený (sviatky a univerzitné prázdniny sa nepovažujú
za prerušenie). Povolené prerušenie mobility musí byť opodstatnené zo strany
domácej VŠ.
Okrem dodatku k finančnej zmluve musí mať študent podpísaný aj dodatok k Zmluve o štúdiu,
v ktorom bude uvedený rozšírený študijný plán študenta na obdobie predĺženej mobility.
Žiadna mobilita nesmie byť predĺžená alebo povolená po 30. septembri 2012 (štúdium) a po 31.
októbri 2012 (stáže).

3.1.9 Prerušenie študijného pobytu/stáže
•

•
•

Ak Erasmus študent musí prerušiť svoju mobilitu z dôvodu individuálneho prípadu tzv. vyššej
moci pred absolvovaním povinnej minimálnej dĺžky mobility, je možné, aby absolvoval
Erasmus mobilitu ešte raz za nasledujúcich podmienok:
- nová mobilita musí byť toho istého typu ako prerušená mobilita (štúdium alebo stáž);
- musí byť podpísaná nová zmluva o štúdiu/pracovný plán stáže;
- každá mobilita sa vyúčtuje zvlášť.
Ak Erasmus študent musí prerušiť svoju mobilitu z dôvodu individuálneho prípadu tzv. vyššej
moci po absolvovaní mobility, ktorá je dlhšia ako minimálna dĺžka mobility, nemá nárok na
ďalšiu mobilitu.
Ak sa prerušenie mobility z dôvodu vyššej moci týka viacerých študentov (nie iba jednotlivca)
– napríklad všeobecný štrajk na vysokých školách v krajine alebo prírodná katastrofa –
národná agentúra a Európska komisia môže rozhodnúť, že daná situácia sa bude považovať za
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vyššiu moc – napríklad akceptácia kratších období mobility ako je povolená minimálna dĺžka
alebo pokračovanie prerušenej mobility.

3.1.10 Viacnásobný Erasmus grant
Počas vysokoškolského štúdia (vrátane doktorandského štúdia) môže každý študent získať:
• jeden grant na štúdium v zahraničí;
• jeden grant na stáž v zahraničí;
• maximálny počet mesiacov všetkých grantov nesmie presiahnuť 24 mesiacov.
Tieto pravidlá platia aj v prípade, ak ide o študenta s nulovým grantom.
Pokiaľ boli študentom pridelené granty už v predchádzajúcom období v rámci programov
Socrates/Erasmus a Leonardo da Vinci II, platia nasledovné pravidlá:
•
•

ak študent získal doteraz grant na štúdium v rámci programu Socrates /Erasmus, môže
mu byť udelený grant na praktickú stáž v rámci Programu celoživotného vzdelávania;
ak študent získal grant na stáž v rámci programu Leonardo da Vinci, môže získať grant na
štúdium v rámci Programu celoživotného vzdelávania.

3.1.11 Návrat do domovskej krajiny
Študent z krajiny zapojenej do programu Erasmus, ktorý sa v inej krajine participujúcej v programe
Erasmus dočasne zdržiava za účelom štúdia na vysokej škole, je oprávnený realizovať Erasmus
mobilitu do krajiny, z ktorej pochádza. Jeho prihláška by však mala mať pri hodnotení najnižšiu
prioritu.
Ak bude VŠ vysielať takýchto študentov, musí na to upozorniť národnú agentúru v záverečnej správe
(uviesť v poznámke).

3.1.12 Nulový grant
Umožňuje tzv. nulový grant Erasmus študenta (na štúdium aj stáž).
Študent s tzv. nulovým grantom môže absolvovať študijný pobyt/stáž, ak splní všetky povinnosti
a kritériá oprávnenosti Erasmus študenta a bude mať všetky jeho výhody okrem pridelenia grantu.
Všetky pravidlá vzťahujúce sa na Erasmus študenta okrem tých, ktoré sú spojené s udelením grantu,
platia aj pre študenta s nulovým grantom. Za mobilitu s nulovým grantom sa nemôže považovať obdobie
predĺženej časti mobility bez finančného príspevku, ak študentovi bol už riadne pridelený grant.

3.1.13 Národné granty a pôžičky
Platba národných grantov a pôžičiek musí byť pre vyslaných študentov naďalej zachovaná.
Vysoká škola môže študentovi, ktorý poberá sociálne štipendium, zvýšiť výšku mesačného
grantu, najviac však do maximálne povolenej výšky mesačného grantu v cieľovej krajine. Systém
prideľovania vyšších grantov pre študentov, ktorí poberajú sociálne štipendium, musí byť
transparentný, vopred stanovený vysokou školou a uvedený v interných dokumentoch vysokej školy.
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3.1.14 Poistenie študenta
Študent je povinný zabezpečiť si poistenie liečebných nákladov. Náklady na poistenie počas študijného
pobytu/stáže si hradia študenti 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.

3.1.15 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.

3.1.16 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 študijný pobyt/stáž.

3.2 Mobilita študenta na štúdium - SMS
3.2.1 Študenti prvého ročníka
Grant je možné prideliť len študentovi, ktorý má ukončený prvý ročník vysokoškolského
štúdia (bakalársky stupeň).
3.2.2 Výber študenta na mobilitu
Grant na mobilitu na štúdium môže získať len študent vybraný na štúdium na zahraničnú VŠ, ktorej
Európska komisia udelila Erasmus univerzitnú chartu.
Výber študentov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené
vysielajúcou inštitúciou.
Všetky požiadavky týkajúce sa výberu študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia
byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia
obsahovať jasné dôvody schválenia, zamietnutia ako aj výšku prideleného grantu.

3.2.3 Finančné pravidlá mobility študentov na štúdium
Grant je príspevkom k výdavkom na štúdium v zahraničí. Je pridelený na 1 mesiac a vyplatený ako
paušálna suma podľa trvania mobility (počtu mesiacov).
Výška grantu na mesiac pre každého študenta nesmie prekročiť maximálnu výšku grantu do
jednotlivých krajín uvedených v Prílohe 1 tejto príručky.
Priemerný grant na VŠ nesmie byť nižší ako 200 EUR/mesiac.
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3.2.4 Predkladanie správ a dokladov
Študent sa zaväzuje dodať VŠ nasledujúce dokumenty:





certifikát, alebo iný doklad z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec
študijného pobytu/stáže;
certifikát – potvrdenie o absolvovaní EILC (v prípade, že študent absolvoval EILC);
výpis výsledkov o štúdiu;
správu študenta. Správu študent vypĺňa elektronicky on-line na stránke

http://web.saaic.sk/erasmus

3.2.5 Poplatky za štúdium
Od študenta sa na prijímajúcej inštitúcii nesmú požadovať žiadne poplatky za štúdium (priame alebo
nepriame), ako sú napr. poplatky za výučbu, skúšky, zápis, ako aj poplatky za využívanie laboratórií,
knižníc a iné poplatky. Prijímajúca inštitúcia môže požadovať menšie poplatky na pokrytie nákladov
za poistenie, členstvo v študentských organizáciách alebo za použitie rozličných pomôcok (fotokópie,
laboratórne produkty, a pod.).Týka sa to všetkých študentov, ktorí majú štatút Erasmus študenta (aj
študentov s tzv. nulovým grantom).
Okrem toho, môžu byť študenti požiadaní, aby pokračovali v platení zvyčajných poplatkov za štúdium
v ich vysielajúcej inštitúcii počas ich pobytu v zahraničí.
VŠ musí informovať národnú agentúru o všetkých prípadoch, kde prijímajúca inštitúcia bude žiadať
od Erasmus študentov poplatky za štúdium.

3.2.6 Povolené aktivity
Grant študentovi môže byť pridelený na nasledovné aktivity:
• riadne bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium, vrátane prípravy diplomovej/
doktorandskej práce (nemožno uznať výskum, ktorý nie je súčasťou štúdia), ktorá vedie k
získaniu titulu alebo diplomu na VŠ, ktorej bola pridelená EUC;
• kombinácia štúdia aj stáže;
• účasť na EILC (Erasmus intenzívny jazykový kurz).

3.2.7 Úplné uznanie štúdia
Domáca VŠ musí uznať pobyt študenta v zahraničí.
Zmluva o štúdiu
• Pred začatím realizácie mobility študenta v zahraničí musí domáca VŠ skontrolovať,
či program štúdia, ktorý bude študent na prijímajúcej VŠ navštevovať, je v súlade so
študijným programom, ktorý študent študuje na domácej univerzite, aby mu štúdium
absolvované v zahraničí mohlo byť uznané.
• Každý študent, ktorý vycestuje na štúdium, musí mať vopred vystavenú Zmluvu
o štúdiu, ktorá musí byť schválená prijímajúcou VŠ, domácou VŠ a študentom.
• Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Zmluve o štúdiu, ktoré študent zistí po príchode na
prijímajúcu VŠ, musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného mesiaca
po jeho príchode. Ďalšie nevyhnutné zmeny, musia byť formálne odsúhlasené čo
najrýchlejšie všetkými troma stranami.
• Po úspešnom ukončení mobility je prijímajúca VŠ povinná vystaviť študentovi výpis
výsledkov jeho štúdia v súlade so Zmluvou o štúdiu.
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•
•

•

Uznanie štúdia 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 navštevovaných kurzov počas jeho pobytu v
zahraničí, môže VŠ žiadať vrátenie grantu. Vrátenie prostriedkov sa od študenta
nepožaduje, ak sa uzná okolnosť vyššej moci, pre ktorú sa nemohol kurzov zúčastniť,
alebo ak sa mu uznali poľahčujúce okolnosti, ktoré boli potvrdené kontaktnou osobou
pre program Erasmus na prijímajúcej inštitúcii. Uznanie okolnosti vyššej moci musí
byť písomne schválené národnou agentúrou.
Konkrétne podmienky uznania štúdia a vrátenia časti alebo celého grantu v prípade
nesplnenia týchto podmienok by mali byť stanovené v zmluve medzi študentom
a vysokou školou.

3.2.8 Kombinácia stáže a štúdia v rámci jedného študijného pobytu
Študent si môže skombinovať praktickú stáž so študijným pobytom ako jednu mobilitu v zahraničí.
Jedna mobilita znamená:
• stáž musí byť organizovaná pod tou istou VŠ, kde bude študent študovať;
• tieto dve aktivity musia nasledovať za sebou;
• výška grantu je určená ako pri výške grantu na štúdium.
Obdobie kombinovaného pobytu je medzi 3 – 12 mesiacmi, čo znamená, že je možné kombinovať
napríklad 1 mesiac stáže a 2 mesiace štúdia.

3.3 Mobilita študenta na stáž – SMP
Grant je možné prideliť študentovi už v prvom ročníku vysokoškolského štúdia.

3.3.1 Výber študenta na stáž
Študent vybraný na stáž do podniku v zahraničí získava grant od svojej domácej VŠ.
Výber študentov musí prebiehať transparentne a výsledky výberového konania musia byť zverejnené
vysielajúcou inštitúciou.
Všetky požiadavky týkajúce sa výberu študenta musia byť jasne stanovené, zdokumentované a musia
byť k dispozícii všetkým účastníkom výberového konania. Výsledky výberového konania musia
obsahovať jasné dôvody schválenia, zamietnutia ako aj výšku prideleného grantu.

3.3.2 Finančné pravidlá mobility študentov na stáž
Grant je príspevkom k výdavkom na stáž v zahraničí. Je pridelený na 1 mesiac a vyplatený ako
paušálna suma podľa trvania mobility (počtu mesiacov).
Výška grantu na mesiac pre každého študenta nesmie prekročiť maximálnu výšku grantu do
jednotlivých krajín uvedených v Prílohe 1 tejto príručky.
Priemerný grant na VŠ na mobilitu študentov – stáže musí byť vyšší ako grant na mobilitu študentov štúdium. Priemerný grant na VŠ nesmie byť nižší ako 250 EUR/mesiac.
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3.3.3 Predkladanie správ a dokladov
Študent sa zaväzuje dodať inštitúcii nasledujúce dokumenty:





certifikát, alebo iný doklad z prijímajúcej inštitúcie, ktorým sa potvrdí začiatok a koniec
stáže;
certifikát – potvrdenie o absolvovaní EILC (v prípade, že študent absolvoval EILC);
výpis výsledkov o stáži (forma dokumentu nie je predpísaná);
správu
študenta.
Správu
študent
vypĺňa
elektronicky
on-line
na
stránke

http://web.saaic.sk/erasmus
3.3.4 Povolené aktivity
Študentovi môže byť pridelený grant na nasledovné aktivity:
• stáž (prax študenta v podniku), za predpokladu, že bude uznaná ako súčasť študijného
programu študenta (v prípadoch, keď stáž nie je súčasťou študijného programu, domáca
inštitúcia musí zabezpečiť minimálne zaznamenanie stáže študenta v Dodatku k diplomu.);
• účasť na EILC (Erasmus intenzívny jazykový kurz).

STÁŽ SA MÔŽE REALIZOVAŤ V OBDOBÍ OD 1. 6. 2011 DO 30. 9. 2012.
AK SA STÁŽ ZAČNE PRED 1. 6. 2012, MÔŽE TRVAŤ AŽ DO 31. 10. 2012. TAKÁTO STÁŽ
PRESAHUJE DO ĎALŠIEHO KONTRAKTAČNÉHO OBDOBIA, ALE GRANT NA CELÚ
TAKÚTO STÁŽ JE VYPLATENÝ Z FINANČNÉHO PRÍSPEVKU DEFINOVANOM V ZMLUVE
O
POSKYTNUTÍ
FINANČNÉHO
PRÍSPEVKU
NA
MOBILITU
ŠTUDENTOV
A PRACOVNÍKOV VYSOKÝCH ŠKÔL V AKADEMICKOM ROKU 2011/2012.
3.3.5 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. Pod podnikom sa rozumie aj vysokoškolská inštitúcia.
Neoprávnené hosťujúce inštitúcie pre stáž sú:
• európske inštitúcie a iné orgány Európskej únie vrátane európskych agentúr
(pozri webovú stránku: http://europa.eu/agencies/index_sk.htm);
• organizácie, ktoré riadia európske programy (s cieľom vyhnúť sa možnosti konfliktu
záujmov alebo dvojitému financovaniu);
• národné diplomatické zastupiteľstvá (veľvyslanectvá a konzulárne zastupiteľstvá)
krajiny, z ktorej študent pochádza.

3.3.6 Úplné uznanie stáže
Domáca VŠ musí uznať pobyt študenta v zahraničí.
Pracovný plán stáže (Training Agreement):
• Každý študent, ktorý vycestuje na stáž, musí mať vopred vystavený Pracovný plán
stáže, týkajúci sa programu jeho stáže v zahraničí. Tento pracovný plán musí byť
schválený prijímajúcou inštitúciou, domácou VŠ a študentom.
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•

•

•
•
•

•

Stáž, ktorá je súčasťou študijného programu, musí byť uznaná, najlepšie použitím
ECTS kreditov. V prípadoch, keď stáž nie je súčasťou študijného programu študenta,
domáca inštitúcia musí zabezpečiť minimálne zaznamenanie stáže študenta v Dodatku
k diplomu.
Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Pracovnom pláne stáže, ktoré študent zistí po
príchode do podniku, musia byť ukončené a formálne zdokumentované do jedného
mesiaca po jeho príchode. Ďalšie nevyhnutné zmeny, musia byť formálne odsúhlasené
čo najrýchlejšie všetkými troma stranami.
Po úspešnom ukončení stáže musí podnik vystaviť študentovi výpis výsledkov jeho
práce v súlade s Pracovným plánom.
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. Uznanie okolnosti vyššej moci musí byť
písomne schválené národnou agentúrou.
Konkrétne podmienky uznania stáže a vrátenia časti alebo celého grantu v prípade
nesplnenia týchto podmienok by mali byť stanovené v zmluve medzi študentom
a vysokou školou.

Pracovný plán stáže je rovnocenný so Zmluvou o štúdiu. Je dokumentom, ktorý obsahuje:
• pracovný program, ktorý sa má zrealizovať;
• vedomosti, zručnosti a kompetencie, ktoré má účastník počas stáže nadobudnúť;
podmienky „mentoringu“ účastníka;
• súlad stáže s odbornosťou/študijným zameraním študenta;
• certifikáciu/zabezpečenie uznania nadobudnutých zručností a kompetencií a iné.
Neoddeliteľnou súčasťou pracovného plánu stáže je Záväzok k zabezpečeniu kvality stáže (Quality
Commitment).
Záväzok k zabezpečeniu kvality stáže – štandardný dokument, ktorý popisuje úlohy a zodpovednosť
zmluvných strán za študentskú stáž.
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