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Jazyková podpora  
Ciele: 
 
•  zlepšovať kvalitu mobility, 
•  monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti. 
- testovanie povinné pre všetkých študentov  
 

Jazyky:  
Testovanie: 
  v ktorých prebieha výučba/pracovná činnosť 
 
Kurzy: 
  v ktorých prebieha výučba/pracovná činnosť 
  možnosť prideliť kurz v domácom jazyku hostiteľskej krajiny (ak má študent 
dostatočnú znalosť jazyka, v ktorom prebieha výučba) 
 



Jazyková podpora  
 
  EN, FR, DE, ES, IT, NL – on-line podpora, 
 
  Od výzvy 2016:   CZ, DK, EL, PL, PT, SE  
 
Nové jazyky: 
- testovanie – všetky úrovne, 
- jazykové kurzy – úroveň A1 (portugalčina po úroveň B2) 
 
 
•  ostatné jazyky – z rozpočtu na podporu organizácie mobility, 
•  pozor na dvojité financovanie! – študent nemôže dostať licenciu  
         a preplatenie kurzu zároveň 

 



On-line jazyková podpora 

1.  Testovanie/Hodnotenie jazykových 
 kompetencií on-line (povinné) 

 
2.  On-line jazykové kurzy (dobrovoľné) 
 



OLS – webová stránka 
 

http://erasmusplusols.eu/ 
 
Po prihlásení: 
- Helpdesk,  
- informácie, 
- príručky (posledná aktualizácia december 2015),  
- prezentácie, ukážky testov/kurzov, grafický dizajn – logá, 

 
- úvodná stránka vo všetkých jazykoch, vrátane často kladených otázok  
- rozhranie a príručky budú postupne vo všetkých oficiálnych jazykoch, 
- základne informácie a dokumenty aj na www.erasmusplus.sk 

 
 











Prihlasovanie kontaktnej osoby  
► prihlasovacie údaje potrebné pre prvé prihlásenie automaticky zaslané 

na e-mailovú adresu kontaktnej osoby  uvedenej  
      v elektronickej prihláške na mobility 
 
► novinka v prihláške 2016 – možnosť uviesť ďalšiu kontaktnú osobu pre 

OLS (ak nie je totožná s kontaktnou osobou – koordinátorom) 
 
 
- po prvom prihlásení možnosť pridávať/odobrať ďalších užívateľov  

s rovnakými právomocami. 

 



Riadenie licencií  

OLS kontaktná osoba na vysokej škole: 
 
- vkladá e-mailové adresy študentov do OLS s uvedením 

jazyka na testovanie, 
- podľa výsledkov vyberá študentov, ktorým ponúkne 

licenciu na jazykový kurz (sčasti zautomatizované), 
- monitoruje čerpanie licencií, 
- realokuje nevyužité licencie ďalším študentom. 
 



 

•  povinné pre všetkých vysielaných študentov   
    (v zmluve o poskytnutí finančnej podpory na 
 štúdium/stáž - Článok 6 ) 
 

•  pred mobilitou, 
•  po skončení mobility. 

 
- okrem tých, pre ktorých je daný jazyk rodným jazykom – do 
LA sa uvedie úroveň C2 a zmluva neobsahuje 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, 
 
•  dĺžka kurzu (platnosť licencie) – rovnaká ako dĺžka mobility, 
ktorú si študent uvedie vo svojom profile – počíta sa od prvého 
prihlásenia na kurz, dĺžka sa nedá zmeniť, ak sa dodatočne 
zmení dĺžka mobility 
 
•  licencia expiruje po 1 mesiaci, ak ju študent nepoužije. 



On-line kurzy 

Absolvovanie kurzu: 
 
- odporúčajú sa min. 2 hod./týždeň 
- študent je na kurze dostatočne aktívny, ak na kurze strávi viac 
ako 30 hodín, 
- zlepší si svoje jazykové znalosti o 1 – 1,5 úrovne (CEFR), 
- čas strávený na kurze je možné sledovať v OLS, 
- vysoká škola môže prideliť za jazykový kurz kredity ECTS. 
 

- kurzy OLS budú k dispozícii aj pre utečencov 



Testovanie jazykových kompetencií 

Záverečné povinné testovanie 
 

•  študentovi príde výzva pred koncom jeho študijného pobytu – 15 dní 
pred koncom + pripomienky, 
•  testovanie do 3 mesiacov po prvej výzve. 
 
► na základe pôvodne pridelenej licencie pred začiatkom mobility = 
jedna licencia 
 
► študent môže vstúpiť do hodnotenia i bez obdržania pozývacieho 
emailu prihlásením sa do svojho profilu na OLS portáli 
http://erasmusplusols.eu/  



Čerpanie a prerozdeľovanie licencií 

•  čerpanie počas celého trvania kontraktu bez ohľadu na akad. 
 roky (16 al. 24 mesiacov), 
 
•  priebežné vyúčtovanie 2015 

 
 vysoká škola uvedie čerpané/nevyčerpané licencie 
 v prípade potreby škola požiada o ďalšie licencie  
 (dodatok k zmluve)  
 
      



OLS – funkcionality 
Nová verzia umožňuje napríklad: 

 

- automatické prideľovanie licencií na kurz študentom, ktorí pri prvom testovaní 
mali výsledok medzi  A1 a B1, 

- študentom, ktorí pri prvom testovaní mali výsledok medzi B2 a C2, vysoké školy 
prideľujú licenciu na kurz manuálne. Jazykový kurz je možné prideliť v 
pracovnom jazyku (jazyk, v ktorom bol študent testovaný) alebo v jazyku 
hostiteľskej krajiny – bude možné manuálne zmeniť jazyk, 

- nová obrazovka – zoznam expirovaných licencií na testovanie. 
 

- 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.  



Ďakujem za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
erasmusplus@saaic.sk 

 
www.erasmusplus.sk 
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