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KOMÁRNO 2018 



Rektor Univerzity J. Selyeho (ďalej len „rektor“ a „UJS“) v zmysle § 75 ods.  11 zákona č. 

131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len 

„zákon“) na zabezpečenie študentskej a učiteľskej mobility vydáva tento dodatok, ktorým sa 

mení a dopĺňa Smernica rektora č. 3/2014 o organizovaní zahraničných mobilít študentov, 

učiteľov a zamestnancov v rámci programu Erasmus+ na Univerzite J. Selyeho nasledovne: 

 

Čl. 1 

Zmena 

1. V Článku 2 sa ods. 1 mení a dopĺňa nasledovne: 

„Univerzitného koordinátora Erasmus+ (ďalej len „univerzitný koordinátor“) menuje 

rektor. Kompetencie a  povinnosti univerzitného koordinátora ako univerzitného 

koordinátora všetkých mobilitných programov sú v súlade s Organizačným poriadkom 

UJS. Univerzitný koordinátor je zaradený na Rektoráte UJS. Jeho kompetenciami 

a povinnosťami sú:“ 

2. V Článku 3 ods. 3 sa vypúšťa písm. n), písm. q) s písm. s). 

3. V Článku 4 ods. 3 sa vypúšťa písm. e). 

4. V Článku 6 sa ods. 1 mení a dopĺňa nasledovne:  

„Komisia má 8 členov, pričom jej predsedom je prorektor pre zahraničné vzťahy. V 

prípade rovnosti hlasov pri hlasovaní rozhodne o výsledku hlasovania predseda komisie.“ 

5. V Článku 6 sa ods. 2 mení a dopĺňa nasledovne:  

„Členmi komisie sú: 

- prorektor pre medzinárodné vzťahy; 

- prorektor pre vzdelávanie; 

- kvestor; 

- fakultní koordinátori; 

- univerzitný Erasmus+ koordinátor; 

- delegovaný zástupca Študentskej samosprávy  UJS.“ 

6. V Článku 7 ods. 2 písm. g) sa v bode 1 vypúšťa riadok: 

„Fakultný koordinátor po dohode s katedrovým koordinátorom svojim podpisom 

vyjadruje súhlas s plánovaným obsahom štúdia uvedeného v Zmluve o štúdiu. 

a dopĺňa nasledovne:  

„V zmysle Článku 11 ods. 10 Študijného poriadku Univerzity J. Selyeho dekan príslušnej 

fakulty svojim podpisom vyjadruje súhlas s plánovaným obsahom štúdia uvedeného 

v Zmluve o štúdiu pre odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov.  

7. V Článku 7 ods. 2 sa písm. j) mení a dopĺňa nasledovne:  

„Každý študent, ktorý vycestuje na Erasmus+ mobilitu musí absolvovať pred mobilitou 

a na konci mobility OLS jazykový test prostredníctvom on-line nástroja EU. Tým 



študentom, ktorých jazyková úroveň nie je dostačujúca, alebo tým, ktorí sa ešte viac chcú 

zdokonaliť v jazyku, môže vysoká škola poskytnúť licenciu na jazykový kurz. V OLS sú 

k dispozícií aktuálne jazykové testy a kurzy uvedené na webovej stránke Erasmus+ 

Online Linguistic Support (http://erasmusplusols.eu).  

 

 

8. V Článku 7 ods. 2 sa písm. l) mení nasledovne: 

„Študent pred vycestovaním musí odovzdať univerzitnému koordinátorovi kópiu 

európskeho zdravotného preukazu, kópiu zmluvy doplnkového zdravotného poistenia, 

názov banky a číslo bankového účtu v tvare IBAN, na ktorý bude poukázaná finančná 

podpora “. 

9. V Článku 7 ods. 6 sa písm. b) dopĺňa nasledovne: 

„V zmysle Článku 11 ods. 13 Študijného poriadku Univerzity J. Selyeho prodekan pre 

vzdelávanie zodpovedá za uznanie ECTS kreditov za úspešne absolvované predmety a 

ich prenos do Akademického informačného systému UJS. 

10. V Článku 8 sa ods. 4 v písm. i) vypúšťa riadok: 

 „Vyplnený formulár musí fakultný koordinátor schváliť a svojim podpisom potvrdiť.“ 

a dopĺňa nasledovne:  

„V zmysle Článku 11 ods. 10 Študijného poriadku Univerzity J. Selyeho dekan príslušnej 

fakulty svojim podpisom vyjadruje súhlas s plánovaným obsahom stáže uvedeného 

v Zmluve o stáži pre odchádzajúcich a prichádzajúcich študentov.“ 

 

Čl. 2 

Platnosť 

1. Tento dodatok k smernici nadobúda platnosť a účinnosť dňa 16. 01. 2018. 

 

 

V Komárne, dňa 15. 01. 2018 

 

 

        

        V. R. 

 

 Dr. habil. PaedDr. György Juhász, PhD. 

  rektor UJS 

http://erasmusplusols.eu/

