Fakultné pravidlá výberu predmetov počas Erasmus+
študijného pobytu
Pred vycestovaním na študijný pobyt Erasmus+:
Študent si vyberá študijné predmety na zahraničnej fakulte/univerzite tak, aby
obsahovo čo najviac korešpondovali s predmetmi, ktoré má absolvovať na domácej
fakulte/univerzite a mohli mu byť tak uznané už pred vycestovaním na pobyt. OZV
FHV ŽU v Žiline ho v tomto procese usmerňuje. Študenti by svoj výber predmetov na
zahraničnej univerzite mali konzultovať s jednotlivými vyučujúcimi predmetov na
katedrách zabezpečujúcich výučbu daných predmetov. Povinnosťou študenta v
súvislosti so štúdiom je vypísať formulár: Individuálny študijný plán (IŠPdostupný na: http://fhv.uniza.sk/web/index.php/zahranicne-vztahy/dokumenty ), v
ktorom sa každý vyučujúci vyjadrí a svojim podpisom potvrdí, že či súhlasí, resp.
nesúhlasí s uznaním predmetu, ktorý študent absolvuje na Erasmus+ pobyte.
Študent osobne kontaktuje všetkých pedagógov, ktorí budú dané predmety v
aktuálnom ročníku klasifikovať/skúšať a predloží im svoj IŠP na podpis. Následne
IŠP s podpismi pedagógov pred vycestovaním na mobilitu odovzdá na OZV FHV ŽU
v Žiline, kde ho overí, podpíše a založí do zložky prodekan pre zahraničné vzťahy a
styk s verejnosťou (Erasmus+ fakultný koordinátor) v spolupráci s Erasmus+
fakultným administrátorom.
Po návrate z Erasmus+ študijného pobytu:
Študent je po návrate z Erasmus+ študijného pobytu povinný vyžiadať si zo
zahraničnej univerzity výpis svojich študijných výsledkov (Transcript of
Records = TR) a doručiť ho na OZV FHV ŽU v Žiline najneskôr do 30 dní odo
dňa ukončenia jeho Erasmus+ mobility. Na domácej fakulte/univerzite sa venuje
plneniu len tých študijných povinností a získaniu klasifikácie/skúšky len z tých
predmetov, ktoré mu neboli uznané v IŠP pred vycestovaním. Na postupe a
podmienkach
plnenia
týchto
povinností
sa
dohodne
individuálne
s
vyučujúcimi/skúšajúcimi daných predmetov.
Študent po návrate z Erasmus+ študijného pobytu môže požiadať o odklad
kontroly štúdia/zápisu na štúdium z dôvodu Erasmus + mobility – tým získa viac
času na splnenie chýbajúcich povinností.
Predmety uznané na zahraničnej univerzite (na mobilite) študijné oddelenie FHV ŽU
v Žiline v spolupráci s OZV FHV ŽU v Žiline zaeviduje v elektronickom systéme (evzdelávaní) až po obdržaní kópie dokumentu: Transcript of Records (TR);
rovnako sa v spolupráci s OZV FHV zaevidujú v systéme aj predmety, ktoré študent
na pobyte absolvoval nad rámec svojho študijného programu.
Študent si môže v elektronickom systéme skontrolovať uznanie a klasifikáciu
jednotlivých predmetov. Je však povinný aj osobne sa dostaviť na študijné
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oddelenie z dôvodu potvrdenia uznania predmetu v indexe - do
indexu študijná referentka vpíše "uznané na mobilite" k danému predmetu. Všetky
predmety, ktoré študent absolvoval na zahraničnej Erasmus+ pobyte, sa
zaznamenajú v Dodatku k (jeho) Diplomu.
Pedagógovia na FHV si môžu v IŠP vybrať z dvoch možností:
Vyučujúci daného predmetu (prípadne vedúci katedry) má právo tento predmet
študentovi na FHV ŽU uznať ako náhradu za predmet, ktorý absolvuje na
zahraničnej univerzite. V tomto prípade študent absolvuje predmet v zahraničí bez
dodatočného skúšania a testovania na FHV ŽU. V prípade, že vyučujúci
nesúhlasí s náhradou predmetu, podpíše sa do IŠP študenta do posledného stĺpca
s názvom: Poznámka a študent po návrate z Erasmus+ študijného pobytu tento
predmet absolvuje formou individuálnych konzultácií a skúšania na FHV ŽU. (viď
popis povinností študenta vyššie). Študent sa skontaktuje s pedagógom už počas
semestra a dohodne si termín/podmienky absolvovania predmetu po návrate
z mobility.
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