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Cieľ prieskumu  

Výsledky prieskumu z roku 2010 neuspokojivé - 
situácia sa zlepšila? 

Plán NA: 

• o výsledkoch informovať VŠ (vedenie a ERA 
koordinátorov), 

• v spolupráci s VŠ hľadať riešenia na podporu 
programu Erasmus+ (t.j. pripraviť sa na čerpanie 
rastúceho objemu financií od 2017). 



Priebeh prieskumu 

• formou online dotazníka, od 7.10.2014 do 25.11. 
2014 

• oslovených 9114 študentov, ktorí absolvovali 
študijný pobyt v zahraničí v rámci programu 
Erasmus v rokoch 2010-2013 

• spracovaných 1943 dotazníkov (návratnosť 22,03%) 



Obsah dotazníka 

Otázky rozdelené do troch tematických celkov: 
 

1. obdobie pred vycestovaním na študentskú 
mobilitu, 

2. obdobie počas štúdia na zahraničnej škole, 
3. obdobie po návrate zo študijného pobytu. 

+ názory a komentáre respondentov 
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Obdržali ste Zmluvu o štúdiu (Learning Agreement) podpísanú 
obidvoma vysokými školami (domácou a hostiteľskou): 

Pred vycestovaním 

Počas štúdia na 
zahraničnej vysokej škole 
Po príchode domov 
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Pred vycestovaním do zahraničia ste: 

A B C 

A - mali istotu, že po príchode vám budú všetky predmety dohodnuté v zmluve o štúdiu, 
za ktoré ste získali kredity v zahraničí, uznané v plnej výške a bez dodatočných 
povinností? 

B - vedeli, že niektoré predmety, aj keď dohodnuté v zmluve o štúdiu, vám uznané 
nebudú? 

C - ani jedno 
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Kredity získané v zahraničí vám boli uznané 

V plnej výške 

Len tie, ktoré boli dohodnuté v 
zmluve o štúdiu 
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68,76% 

23,70% 

6,07% 0,99% 0,47% 

Uznanie kreditov prebehlo: 
Automaticky - prostredníctvom 
koordinátora/garanta/inej 
zodpovednej osoby 

Až po kontaktovaní jednotlivých 
vyučujúcich 

Až po absolvovaní dodatočných 
povinností (skúšok, písomiek, napísaní 
esejí, atď.), ktoré boli vopred 
dohodnuté 

Až po absolvovaní dodatočných 
povinností (skúšok, písomiek, napísaní 
esejí, atď.), ktoré neboli vopred 
dohodnuté 

Uznanie prebehlo až v nasledujúcom 
semestri/ročníku 
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Potrebovali ste predĺžiť skúškové obdobie po návrate na 
domácu vysokú školu? 

Áno 

Nie 



Závery 
 

Stručné porovnanie s 2010: 
1. Študenti oveľa viac oceňujú pomoc koordinátora. 
2. Mierne sa zvýšila istota o uznaní/neuznaní 

predmetov. 
3. Stúpol počet uznaní kreditov v plnej výške a 

automatických uznaní. 

4. Klesol počet LA podpísaných pred odchodom. 
5. Viac študentov si musí počas pobytu plniť 

povinnosti voči domácej VŠ. 
6. Viac študentov si musí predĺžiť skúškové. 



NA odporúča: 
 

1. LA podpisovať pred odchodom, a to s overenými 
predmetmi, ktoré netreba meniť hneď po 
príchode na zahraničnú VŠ. 

2. Zaručiť študentom automatické uznanie 
predmetov v LA. 

3. Obmedzovať povinnosti študentov voči domácej 
VŠ počas pobytu. 

4. Zvýšiť podiel uznaných povinných a povinno-
voliteľných predmetov, aby ich študenti nemuseli 
„dorábať“ v predĺženom skúškovom období. 



• jednotný na celej VŠ; 

• prístupný a známy študentom a zamestnancom VŠ; 

• ukotvený v smernici rektora (vnútornom predpise), 
ktorá obsahuje presné info o krokoch, termínoch, 
dokumentácii a zodpovedných zamestnancoch; 

• dodržiavaný všetkými zainteresovanými stranami. 

Ideálny postup pri uznávaní mobility Erasmus+ je: 



Podrobné výsledky prieskumu nájdete 
na erasmusplus.sk v časti  

KNIŽNICA- Publikácie 
 

Ďakujem za pozornosť! 
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