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V súlade s Čl. 21 ods. 2 pís. t) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine 

(ďalej len „JLF UK“) a po schválení vo Vedení JLF UK dňa 6. februára 2006  určujem 

nasledovné podmienky a kritériá pre výber študentov do programu Sokrates/Erasmus na JLF 

UK: 

 

 

Čl. 1 

Podmienky účasti a priebeh konkurzného konania 

 

(1)  Zahraničného študijného pobytu v rámci programu Sokrates/Erasmus sa môže zúčastniť 

každý študent JLF UK študujúci v študijnom programe všeobecné lekárstvo, resp. 

ošetrovateľstvo v dennej forme štúdia, ktorý je občanom SR, alebo občanom krajín EU, 

Európskeho ekonomického priestoru, alebo občanom kandidátskych krajín, ktorý úspešne 

prešiel výberovým konaním a umiestnil sa v poradí, ktoré zabezpečuje pridelenie miesta 

na štúdium v zahraničí.  

     

(2)  Kandidátov na študijný pobyt a ich náhradníkov určí výberová komisia v závislosti od 

výsledného poradia účastníkov výberového konania a ponuky miest na partnerských 

pracoviskách. 

 

(3)  Výberová komisia má predsedu a členov. Predsedom komisie je koordinátor programu 

Socrates/Erasmus na JLF UK. Členmi Komisie sú prodekan pre medzinárodné styky a 

dvaja študenti navrhnutí Komorou študentov AS JLF UK, ktorí sa neuchádzajú o 

príslušné  zahraničné pobyty v danom akademickom roku a ktorí spravidla absolvovali 

takýto  zahraničný pobyt. 

 

(4)  Termín výberového konania určí koordinátor Programu po vzájomnej dohode s členmi 

komisie. Termín zverejní koordinátor Programu tak, aby bol dostatočný časový priestor 

(spravidla minimálne 14 dní) na podanie prihlášok a realizáciu výberového konania.  

  

(5)  Študenti sa  prihlasujú prostredníctvom prihlášky, ktorú si vyzdvihnú na Referáte pre 

vedu, výskum a medzinárodné styky, prípadne u koordinátora Programu, alebo ju získajú 

z intranetu. Prihlášku po vyplnení spolu so všetkými požadovanými dodatkami k 

prihláške je potrebné odovzdať na uvedený Referát najneskôr 5 dní pred konaním 

výberového konania. Študenti sa prihlasujú na jeden program. 

 

(6)  Požadovanými dodatkami k prihláške sú: Výpis študijných výsledkov s uvedenými 

priemermi za jednotlivé ročníky, štrukturovaný životopis, prípadne certifikáty o 

znalostiach cudzích jazykov a materiály dokladujúce mimoškolské aktivity a ŠVOČ. 

 

(7)  Výberové konanie je jednodňové. Uchádzači musia pred výberovou komisiou preukázať 

jazykové (angličtina, nemčina, prípadne  francúzština – na základe vybratej krajiny) 

schopnosti (písmom aj slovom) a musia sa  preukázať výkazom o štúdiu (index). 

Neúplnosť dokladov vylučuje študenta z účasti na výberovom konaní.  
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(8)  Na každé miesto sa určí aj náhradník, ktorý získa pobyt v prípade odstúpenia vybratého 

kandidáta. Ak niektorý program zostane neobsadený, môžu sa o toto miesto uchádzať 

študenti s ovládaním požadovaného cudzieho jazyka, ktorí prešli výberovým konaním, 

ale neboli vybratí. O poradí rozhoduje  počet dosiahnutých bodov. 

 

(9)  Výsledky sa zverejnia prvý nasledujúci pracovný deň po druhom dni výberu. Vybratí 

študenti a ich náhradníci budú informovaní aj písomne. 

 

 

Čl. 2 

Kritériá výberu 
 

(1)  Kritériá výberu sú: 

 a/  študijné výsledky, 

b/  ovládanie požadovaného cudzieho jazyka písomnou formou a osobný pohovor 

v danom cudzom jazyku zameraný na motiváciu študenta, 

 c/  mimoškolská činnosť, ŠVOČ. 

 

(2)  Jednotlivým kritériám sú priradené bodové hodnotenia podľa pripojenej tabuľky (príloha 

č. 1). Maximálny celkový súčet je 100 bodov.  

  

(3)  Na základe konkurzného konania sa vytvorí poradie študentov na jednotlivé programy 

podľa výšky dosiahnutého skóre. Výška skóre je určená priemerom bodových hodnotení 

jednotlivých členov komisie a bodov za vedomosti z príslušného cudzieho jazyka. 

Vybratí sú študenti s najvyššími počtami bodov.  

 

(4) V prípade rovnakého celkového skóre rozhoduje vyšší počet bodov získaných 

v jednotlivých kritériách v uvedenom poradí a – c. V prípade rovnosti bodov je 

uprednostnený študent vyššieho ročníka. 

 

 

 

V Martine dňa 27. februára 2006     

 

 

 

 

 

 

prof. MUDr. Ján Danko, CSc., v. r. 

dekan JLF UK 
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Príloha č. 1 

 

HODNOTIACI  BODOVÝ  FORMULÁR 
 

Meno uchádzača: 

Ročník: 

Uchádzač o pobyt na univerzite: 

 

 

 

a/ PROSPECH                  maximum 40 bodov   

                      

Śtudijný priemer - Body sa udeľujú od priemeru  2,5 s minimálnym počtom bodov 10. 

Každé zlepšenie študijného priemeru o 0,1 navyšuje počet bodov o 2.  

 

 

b/ JAZYKOVÉ ZNALOSTI                                            maximum  30 bodov 

 

     Ohodnotenie            1 2 3 4      5  

    30      20  10       0 0    

 

 

c/  ŠVOČ  A  MIMOŠKOLSKÁ ČINNOSŤ                   maximum: 30 bodov 

 

Riešenie témy ŠVOČ s vystúpením na Študentskej vedeckej konferencii    10 bodov 

Umiestnenie na prvých troch miestach na fakultnej ŠVK                             15 bodov 

Každá z nasledujúcich aktivít po 1 bode –   maximálne  5 bodov: 

Komora študentov AS JLF UK, Študentská samospráva, Rozšírená správna rada MKM, 

Omphalus Martinensis, ROŠ, SLOMSA. 

 

 

 

 

 

 


