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V súlade s Čl. 22 ods. 2 pís. j) Štatútu Jesseniovej lekárskej fakulty UK v Martine (ďalej len
„JLF UK“) a po prerokovaní vo Vedení JLF UK dňa 03.05.2021 vydávam tento vnútorný
predpis, ktorým sa stanovujú podmienky a kritériá pre výber študentov na študijné pobyty v
zahraničí v rámci programu Erasmus+ na JLF UK v Martine.
Čl. 1
Podmienky účasti a priebeh výberového konania
1) Zahraničného študijného pobytu v rámci programu Erasmus+ sa môže zúčastniť
študent JLF UK všeobecného lekárstva, ošetrovateľstva, verejného zdravotníctva
a pôrodnej asistencie v dennej forme v bakalárskom, magisterskom a doktorandskom
stupni štúdia. Minimálna dĺžka trvania pobytu je 3 mesiace, maximálna 12 mesiacov v
každom stupni štúdia (bakalársky, magisterský, doktorandský). Študent musí byť
občanom SR, alebo občanom krajín EU, Európskeho hospodárskeho priestoru, alebo
občanom kandidátskych krajín. Ďalšou podmienkou je, aby úspešne prešiel
výberovým konaním a umiestnil sa v poradí, ktoré zabezpečuje pridelenie miesta na
štúdium v zahraničí, prípadne bol vybratý za náhradníka a študent, ktorý sa umiestnil
pred ním z pobytu odstúpi. Študenti musia byť aspoň v druhom ročníku štúdia.
2) Na základe zverejnenej výzvy sa študenti prihlasujú elektronicky prostredníctvom
softvéru Mobility Online v termíne, ktorý stanoví Oddelenie medzinárodných
vzťahov RUK.
3) Požadovanými prílohami k prihláške sú štruktúrovaný životopis a motivačný list
v jazyku prijímajúcej univerzity, prípadne certifikáty o znalosti požadovaného jazyka
a materiály dokladujúce odborné a mimoškolské aktivity.
4) Kandidátov na študijný pobyt a ich náhradníkov určí výberová komisia v závislosti od
výsledného poradia účastníkov výberového konania a ponuky miest na partnerských
univerzitách.
5) Členmi výberovej komisie sú fakultný koordinátor pre Erasmus+ program, prodekan
pre medzinárodné vzťahy, administrátor Erasmus+ a dvaja študenti navrhnutí
študentskou časťou AS JLF UK, ktorí sa neuchádzajú o predmetnú mobilitu v
príslušnom akademickom roku.
6) Na každé miesto sa určí aj náhradník, ktorý získa pobyt v prípade odstúpenia
vybratého kandidáta. V prípade neobsadeného miesta sa môže o toto miesto uchádzať
študent, ktorý ovláda požadovaný cudzí jazyk, prešiel výberovým konaním, ale jeho
bodové umiestnenie nepostačovalo na získanie miesta. O poradí rozhoduje počet
dosiahnutých bodov.
7) Uchádzači o študijné pobyty sú o výsledku výberového konania informovaní písomne.
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Čl.2
Kritériá výberu
1) Pri výbere sa uplatňujú tieto kritériá
a) ovládanie požadovaného cudzieho jazyka (vyučovacieho jazyka) podľa
preferovanej univerzity. Študent dokladuje znalosť jazyka maturitným
vysvedčením, jazykovým certifikátom alebo potvrdením o vykonaní štátnej
skúšky. V prípade, že takýmto dokladom nedisponuje, preskúšanie jazykových
znalostí zabezpečí Ústav cudzích jazykov JLF UK,
b) študijné výsledky,
c) odborné aktivity nad rámec študijných povinností,
d) mimoškolská činnosť, činnosť v organizačných štruktúrach fakulty, ocenenia.
2) Jednotlivým kritériám je priradené bodové hodnotenie podľa Prílohy č. 1 –
Hodnotiaci bodový formulár. Maximálny súčet všetkých bodov, ktoré je možné
dosiahnuť je 100.
3) Na základe bodového hodnotenia sa vytvorí poradie študentov na jednotlivé univerzity
podľa dosiahnutého skóre. Výška skóre je určená bodovým hodnotením jednotlivých
kritérií podľa prílohy č.1. Vybratí sú študenti s najvyšším počtom bodov.
4) V prípade rovnakého celkového skóre rozhoduje vyšší počet bodov získaných v
jednotlivých kritériách v uvedenom poradí a) – d). V prípade rovnosti bodov je
uprednostnený študent vyššieho ročníka.
Čl.3
Záverečné ustanovenia
1) Nadobudnutím účinnosti tohto vnútorného predpisu sa ruší platnosť a účinnosť
vnútorného predpisu č. 29/2013 Rozhodnutie dekana - Podmienky a kritériá pre výber
študentov na zahraničné pobyty na JLF UK.
2) Tento vnútorný predpis nadobúda platnosť a účinnosť dňa 5. mája 2021.

prof. MUDr. Andrea Čalkovská, DrSc.
dekanka JLF UK
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Príloha č. 1
HODNOTIACI BODOVÝ FORMULÁR (maximálny počet bodov 100)
a) Jazykové znalosti (maximálny počet bodov 30)
-

pri predložení maturitného vysvedčenia, jazykového certifikátu alebo štátnej skúšky
z vyučovacieho jazyka prijímajúcej inštitúcie sa automaticky prideľuje 30 bodov
v prípade nepredloženia jazykového certifikátu bude študent z daného jazyka
preskúšaný a na základe znalostí mu budú pridelené body,

b) Študijné výsledky (maximálny počet bodov 30)
-

hodnotí sa študijný priemer za doteraz ukončené štúdium. Body sa prideľujú od
priemeru 2,5 s minimálnym počtom bodov 10. Každé zlepšenie študijného priemeru o
0,1 navyšuje počet bodov o 1; od priemeru 1,5 každé zlepšenie študijného priemeru o
0,1 navyšuje počet bodov o 2

c) Odborné aktivity nad rámec študijných povinností (maximálny počet bodov 20)
-

riešenie témy ŠVOČ – 10 bodov
prezentácia na Študentskej vedeckej konferencii – 15 bodov
umiestnenie na prvých troch miestach na fakultnej ŠVK – 20 bodov
publikovanie v domácich a zahraničných vedeckých/odborných časopisoch – 10
bodov

d) Mimoškolská činnosť, činnosť v organizačných štruktúrach fakulty, ocenenia
(maximálny počet bodov 20)
-

predsedníctvo v študentskej časti AS JLF UK – 10 bodov
členstvo v študentskej časti AS JLF UK – 5 bodov
členstvo v MKM – 5 bodov
koordinačná činnosť v iných študentských spolkoch a organizáciách – 5 bodov
Omphalus Martinensis – 5 bodov
aktivity v rámci Slovenského červeného kríža – 5 bodov
Cena rektora, Cena dekanky – 10 bodov
dobrovoľnícka činnosť v zdravotníctve – 5 bodov
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