
Jazyková podpora 
OLS – Online Linguistic Support 

Sektor vysokoškolského vzdelávania 

Bratislava, 27.1.2015 



Jazyková podpora  
Ciele: 
 

•  zlepšovať kvalitu mobility, 
•  monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti. 
 

Jazyky  v ktorých prebieha výučba/pracovná činnosť: 
 

•  EN, FR, DE, ES, IT, NL – on-line podpora, 
•  ostatné jazyky – z rozpočtu na podporu organizácie mobility.  

 
- nástroj je povinný pre všetkých študentov, ktorí cestujú po 
1.1.2015 
 



Ostatné jazyky, v ktorých prebieha výučba  
– bez on-line podpory - postup 

 
•  odporúčaná jazyková úroveň študentov je uvedená v IIA,  
•  do zmluvy o štúdiu sa zapisuje jazyková úroveň, ktorá musí 
 byť dosiahnutá do začiatku mobility, 
•  hodnotenie/testovanie jazykovej úrovne robí vysielajúca 
 vysoká škola, 
 
•  ak študent nedosiahol odporúčanú úroveň, VŠ mu môže 
 ponúknuť jazykovú podporu – napr.  jazykový kurz   
           financované z podpory na organizáciu mobility 
 

         (pozor na dvojité financovanie! – študent nemôže dostať 
 licenciu a preplatenie kurzu zároveň) 



On-line jazyková podpora 

1.  Testovanie/Hodnotenie jazykových 
 kompetencií on-line 

 
2.  On-line jazykové kurzy  
 



 

•  povinné pre všetkých vysielaných študentov (okrem tých, 
pre ktorých je daný jazyk rodným jazykom – do LA sa uvedie 
úroveň C2 a zmluva neobsahuje Článok 6): 
 

•  pred mobilitou, 
•  po skončení mobility. 
 
 

•  po 1.1.2015 - túto skutočnosť je už potrebné zohľadniť aj 
 v zmluve o poskytnutí finančnej podpory na 
 štúdium/stáž - Článok 6.   

 
 

Testovanie jazykových kompetencií 



Testovanie jazykových kompetencií 
• testovanie sa robí až po ukončení výberového procesu, 

 nesmie byť dôvodom neschválenia mobility, 

• VŠ pridelí študentovi licenciu (tá istá licencia aj pre úvodné 
testovanie aj záverečné), 

•    študent a vysielajúca VŠ dostanú automaticky výsledok testu 
 – reálna jazyková úroveň študenta, 

•    do Zmluvy o štúdiu (Learning agreement) sa uvedie 
 úroveň, ktorú musí študent dosiahnuť do začiatku 
 mobility 

     ►  povinná úroveň študentov v medziinštitucionálnej dohode.  



On-line kurzy 
•  dobrovoľné  - pre vysielaných študentov, ktorí v testovaní   
  nedosiahli žiadanú úroveň, 
•  vysoká škola pridelí študentovi licenciu, 
•  licencia na kurz sa dá prideliť iba v tom istom jazyku,  
           v ktorom je úvodné testovanie, 
 
•  licencie na kurzy budú asi pre 40-60% účastníkov,  
•  kurzy – do úrovne C1, 
•  kurz je možné absolvovať pred aj počas mobility, 
•  dĺžka kurzu (platnosť licencie) – rovnaká ako dĺžka mobility – 
počíta sa od prvého prihlásenia na kurz, 
•  licencia expiruje po 1 mesiaci, ak ju študent nepoužije. 



On-line kurzy 
• ak má VŠ voľné licencie na kurzy, môže ich poskytnúť aj 

študentom, ktorí dosiahli žiadanú úroveň, ale chcú sa 
zlepšiť, 

 
• ak je študent na dostatočnej úrovni požadovanej  
     v medziinštitucionálnej dohode/zmluve o štúdiu: 
 
 ► študentovi sa v Mobility Tool/OLS označí druhý 

 vyučovací jazyk/domáci jazyk hostiteľskej krajiny, 
 ktorom sa chce zlepšiť  - v tomto jazyku mu VŠ pridelí 
 licenciu na testovanie a následne potom aj na jazykový 
 kurz  



On-line kurzy 
• ak má VŠ voľné licencie na kurzy, môže ich poskytnúť aj 

študentom, ktorí dosiahli žiadanú úroveň, ale chcú sa 
zlepšiť, 

 
• ak je študent na dostatočnej úrovni požadovanej  
     v medziinštitucionálnej dohode/zmluve o štúdiu 
 ► študentovi sa v Mobility Tool/OLS označí druhý 

 vyučovací jazyk/domáci jazyk hostiteľskej krajiny, 
 ktorom sa chce zlepšiť  - v tomto jazyku mu VŠ pridelí 
 licenciu na testovanie a následne potom aj na jazykový 
 kurz  



Testovanie jazykových kompetencií 

Záverečné povinné testovanie 
 

•  študentovi príde výzva pred koncom jeho študijného pobytu  
 
► na základe pôvodne pridelenej licencie pred začiatkom 
mobility = jedna licencia 
 
 



Prideľovanie licencií na VŠ 
 
Európska komisia  →  Slovenská republika 
•2014 a 2015 podľa „past performance“   
 (vyslané počty za akad. roky 2012/13 a 2013/14) 
•2016 – podľa reálneho čerpania licencií 

 
 

Národná agentúra →  vysoké školy 
•2014 a 2015 – proporcionálne podľa plánovaných počtov 
študentov uvedených v kontrakte, 
•2016 – podľa reálneho čerpania/potreby licencií 
  



Čerpanie a prerozdeľovanie licencií 

•  čerpanie počas celého trvania kontraktu bez ohľadu na akad. 
 roky (16 al. 24 mesiacov), 
 
•  národná agentúra môže prerozdeliť licencie podľa reálnej 
 situácie od kontraktu 2015 v štádiu priebežnej správy – 
 VŠ uvádza zvyšné licencie/ďalšie potrebné licencie  
 počas obdobia trvania daného kontraktu, 

 
•  vysoká škola prideľuje licencie študentom – tiež možnosť 
 prerozdeľovania, resp. opätovného použitia nevyužitej 
 licencie. 



Prihlasovanie  
- Národná agentúra pridelí licencie vysokým školám v OLS, 

- prihlasovacie údaje potrebné pre prvé prihlásenie automaticky 
zaslané na e-mailovú adresu kontaktnej osoby – koordinátora – 
uvedenej v elektronickej prihláške na mobility, 

- po prvom prihlásení možnosť pridávať/odobrať ďalších užívateľov 
s rovnakými právomocami. 

► v prípade nedoručenia údajov:  
- pozrieť SPAM, 
- skúsiť vygenerovať heslo (Forgot you password?...) 
-   kontaktovať NA – kontaktné údaje vie zmeniť iba prevádzkovateľ 
OLS na základe povolenia z Výkonnej agentúry v Bruseli – dlhý 
proces. 





OLS – webová stránka 
 

http://erasmusplusols.eu/ 
 
Po prihlásení: 
- Helpdesk,  
- informácie, 
- príručky (posledná aktualizácia 29.12.2014),  
- prezentácie, ukážky testov/kurzov, 
- Prezentácia- PREZI: 

https://prezi.com/wiwkdqzgmg_a/erasmus-online-
linguistic-support/ 

 





OLS – funkcionality 
- možnosť pridávať/odoberať užívateľov, 
- filtrovanie podľa rôznych kritérií, 
- možnosť prideľovať licencie na testovanie a následne na jazykový kurz, 
- možnosť zrušiť pozvánku, ak študent ešte licenciu nepoužil, 
- nastavenie platnosti licencie – po nastavenom dátume licencia expiruje, 

 
- sledovanie využívania licencií:  
 - testovanie: prvé prihlásenie študenta (tým je licencia   
 použitá) a výsledok testu pred a po skončení mobility, 
 - kurzy: prvé prihlásenie (tým je licencia použitá) a čas   
 strávený robením kurzu – dĺžka prihlásenia študenta.  
 
 

►  február 2015 – aktualizácia – nové funkcie (napr. posielanie upomienok 
študentom), 



OLS – funkcionality 

- od kontraktu 2015 – plánované prepojenie s Mobility Tool: 
 
• podpis kontraktu (súčasťou už bude počet pridelených licencií), 
• presun údajov z národnej agentúry do Mobility Tool - rozpočet, 
• VŠ nahodí študentov – dôležité: jazyk výučby/stáže, 
• údaje sa presunú do OLS, 
• VŠ prideľuje a ďalej pracuje s licenciami. 

 



Ďakujem za pozornosť! 
 
 
erasmus@saaic.sk 
erasmusplus@saaic.sk 
 
www.erasmusplus.sk 
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