Smernica o zahraničných mobilitách študentov
FTF VŠMU
Program Erasmus+ je zameraný na modernizáciu a zvyšovanie kvality vysokoškolského
vzdelávania v Európe a inde vo svete. Študentom a zamestnancom vysokých škôl dáva
možnosť zlepšiť si svoje zručnosti a rozšíriť si možnosti zamestnania sa po skončení štúdia.
Mobilita študentov sa realizuje na základe uzatvorenej bilaterálnej zmluvy medzi VŠMU
a vysokoškolskými inštitúciami v zahraničí, ktoré sú držiteľmi Erasmus Charty pre
vysokoškolské vzdelávanie.

Článok l .
Účel smernice
1. Účelom tejto smernice je doplniť a spresniť podmienky, pravidlá a postupy pri
vycestovaní študentov FTF VŠMU na zahraničnú mobilitu prostredníctvom programu
Erasmus + a programov SAIA.

Článok 2.
Obmedzenia pri vycestovaní na zahraničnú mobilitu
1. Študent, ktorý neabsolvoval všetky povinné predmety v predošlom roku štúdia, nemôže v
nasledujúcom roku vycestovať na zahraničnú mobilitu. Ak študent cestuje na zahraničnú
mobilitu v letnom semestri, všetky povinné predmety musí mat' absolvované aj v zimnom
semestri aktuálneho akademického roka, v ktorom študent na zahraničnú mobilitu cestuje.
2. V treťom ročníku bakalárskeho stupňa štúdia, ako aj v druhom ročníku magisterského
stupňa štúdia, môže študent vycestovať na zahraničnú mobilitu iba v zimnom semestri.
Študent, ktorý vycestoval na zahraničnú mobilitu v zimnom semestri tretieho ročníka
bakalárskeho stupňa štúdia, alebo v zimnom semestri druhého ročníka magisterského stupňa
štúdia,
si
danú
mobilitu
nemôže
predĺžiť
o
ďalší
semester.

Článok 3.
Zápis predmetov a získavanie kreditov pri vycestovaní na zahraničnú
mobilitu
1. Študent, ktorý odchádza na zahraničnú mobilitu, sa na začiatku školského roka riadne
zapíše do akademického informačného systému AIS2 FTF (ďalej len AIS). V prípade
nutnosti odchodu na mobilitu pred dátumom oficiálneho zápisu na FTF VŠMU, môže
elektronický zápis realizovať aj dištančne.
2. Pri zápise si študent do AIS zapíše predmety na zimný aj letný semester,
bez ohľadu na to, že jeden z týchto semestrov strávi na zahraničnej partnerskej škole.
Povinne voliteľné a výberové predmety si na semester, ktorý strávi na zahraničnej mobilite,
zapísať nemusí.
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3. Študent, ktorý vycestuje na mobilitu, musí mat' na každý semester v danom roku zapísané
predmety minimálne za 20 kreditov, optimálne však za 25 až 30 kreditov.
4. V prípade, že na partnerskej škole nie je možné získať 30 kreditov za semester, je možné,
aby študent odchádzajúci na mobilitu absolvoval v danom semestri niektoré povinné
predmety na FTF dištančne. Dištančné absolvovanie predmetov však musí študent
odkonzultovat' ešte pred svojim odchodom na mobilitu s vedúcim ateliéru / katedry, ako aj s
prodekanom pre zahraničie.
5. Predmety, ktore si študent vyberie na partnerskej škole, zapisuje do AIS2 prodekan pre
zahraničie na základe Zmluvy o štúdiu (Learning Agreement for Studies) potvrdenej oboma
partnerskými školami. Ak študent na mobilite získa potrebných 30 kreditov, predmety zo
Zmluvy o štúdiu sa mu vložia do zápisného listu na FTF VŠMU a domáce predmety sa mu
zo zápisného listu za tento semester odnímu. Povinné predmety zapísané na FTF VŠMU v
danom semestri teda študent absolvovať nemusí, pretože budú nahradené predmetmi, ktoré
absolvuje na zahraničnej škole. Hodnotenie týchto dovezených predmetov spolu s počtom
kreditov a hodnoteniami, ktoré mu udelila zahraničná partnerská škola, do AIS zapíše
prodekan pre zahraničie, na základe výpisu študijných výsledkov (Transcript of Records)
vydaného partnerskou školou.
6. Ak študent pred nástupom alebo krátko po nástupe na mobilitu zistí, že partnerská škola
mu neumožňuje získať plných 30 kreditov, je potrebné okamžite pristúpiť k zmene
zmluvy o štúdiu. Študent je povinný elektronicky doručiť príslušné zmeny v Zmluve o
štúdiu prodekanovi pre zahraničie do jedného mesiaca od príchodu na zahraničnú vysokú
školu. Zmeny sú zaznamenané v druhej časti dokumentu Zmluvy o štúdiu / Learning
Agreement for Studies / During the mobility / Exceptional Changes.
Túto zmenu musia schváliť obe strany - vedúci ateliéru / katedry na FTF VŠMU, ako aj
zástupca prijímajúcej vysokej školy. Na základe týchto zmien v zmluve o štúdiu sa upravia aj
zápisné listy študenta v AIS. V prípade, že napriek zmenám v zmluve o štúdiu bude počet
kreditov zo zahraničia nižší ako 30, je nevyhnutné, aby študent najneskôr do 14 dní po
začiatku mobility kontaktoval prodekana pre zahraničie na FTF VSMU, ako aj vedúceho
svojho ateliéru a dohodol sa s nimi, ktoré povinné predmety FTF VŠMU bude musieť
dištančne absolvovať a za akých podmienok.
7. Ak študent na konci svojej zahraničnej mobility nezíska počet kreditov, ktorý uvádza jeho
zmluva o štúdiu - teda ak nesplní podmienky udelenia kreditov zahraničnej vysokej školy,
resp. ak sa mu dané predmety nepodarí absolvovať (hodnotenie Fx), nemôže už v danom
semestri absolvovať žiadne náhradné predmety na FTF VŠMU.
V Bratislave, 9. jún 2016
prof. Ondrej Šulaj
dekan FTF VŠMU
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Mgr.art. Barbara Harumová Hessová, ArtD.
prodekanka pre zahraničie FTF VŠMU
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