Spôsob výberu a uznávania predmetov v dokumente Learning Agreement
Nový program ErasmusPlus priniesol niekoľko zmien do fungovania mobilitného programu, jednou z nich
je proces prípravy Learning Agreementu (študijného plánu). V tomto novom tlačive bude musieť študent
pred vycestovaním uviesť predmety, ktoré absolvuje na zahraničnej univerzite počas svojho štúdia (Table
A v Learning Agreement) a tiež zoznam predmetov, za ktoré mu budú dané predmety uznané (Table
B v Learning Agreement).
Aby sme vyhoveli slovenskej aj európskej legislatíve – študent si bude musieť vybrať predmety
z ponuky zahraničnej univerzity tak, aby čo najviac korešpondovali s povinnými predmetmi, ktoré
má absolvovať v danom semestri na našej fakulte a aby po návrate nemusel absolvovať žiadny ďalší
povinný predmet.
Študent bude mať za úlohu spoločne s vypĺňaním Learning Agreementu pripraviť na schválenie celý
materiál – ktorý pozostáva s nasledovných príloh:
a) zoznam predmetov s počtom kreditov, ktoré by mal študent absolvovať v danom semestri
na domácej fakulte počas tej doby ako je na mobilite v zahraničí;
b) kompletnej ponuky kurzov na danej zahraničnej univerzite spoločne s informačnými
listami týchto predmetov;
c) predpokladaný vlastný návrh predmetov, ktoré by chcel absolvovať a ktoré sa čo najviac
zhodujú s povinnými predmetmi a spoločne s predmetmi, ktoré chce absolvovať nad rámec
vyplnený v tlačive: Ziadost studijny plan mobilita – MV alebo PV (podľa odboru);
d) korektne vyplnený Learning Agreement.
Takto kompletne spracovaný materiál k príprave Learning Agreementu študent doručí na referát pre
medzinárodné vzťahy (pani Mikovej – erasmus.fpvmv@umb.sk). Na základe toho katedroví koordinátori
kreditového systému (Medzinárodné vzťahy, Európske štúdiá – Dr. Bolečeková, Politológia – Dr.
Štefánková) v spolupráci s vedúcim katedier schvália zvolený študijný plán a substitúciu za povinné
predmety – Vaša výhoda, študent po návrate nebudete musieť dorábať žiadne predmety.
Zmena predmetov počas mobility
V prípade potreby zmeny predmetov počas mobility je potrebné opätovne predložiť Vyplnený súbor:
Ziadost o zmenu studijny plan mobilita – MV alebo PV (podľa odboru) a spoločne so všetkými prílohami
ako pri žiadosti aj s korektne vyplneným Change - Learning Agreementom doručíte mailom pani Mikovej –
erasmus.fpvmv@umb.sk

