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Chcete získať pracovné skúsenosti zo 
zahraničia a zlepšiť si jazykové a

komunikačné zručnosti? 

praktická stáž je tou správnou 
voľbou!



Kto sa môže prihlásiť?

Študenti:

• bakalárskeho (aj študenti 1. ročníka),

magisterského a doktorandského štúdia,

• musia stáž absolvovať v tom istom akademickom

roku (vrátane obdobia prázdnin), v ktorom si

podávali prihlášku na stáž.



Trvanie Erasmus+ praktickej stáže

Minimálne 2 mesiace a maximálne 12 mesiacov. 

Celkový čas strávený v zahraničí (vrátane obdobia štúdia v

zahraničí) nesmie presiahnuť 12 mesiacov v rámci jedného

študijného cyklu (bakalárskeho, magisterského a

doktorandského).



Ako si nájdem spoločnosť v ktorej budem 
stážovať?

Aktuálne ponuky stáži nájdete  na: 

● https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-

prakticke-staze#aktualne-ponuky

● https://www.instagram.com/euba_studyabroad/

● Zoznam podnikov/inštitúcií/organizácií, kde pôsobili naši stážisti

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze#aktualne-ponuky
https://www.instagram.com/euba_studyabroad/
https://euba.sk/www_write/files/SK/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/prakticke-staze/2019/zoznam_podnikov-institucii-organizacii.pdf


Ako sa prihlásiť ?

• založíte si prihlášku v portáli www.studyabroad.sk,

• vyplníte: CV v SJ a CJ v ktorom študujete, motivačný list v SJ a CJ v 
ktorom študujete a fotografiu,

• vytvorenú prihlášku je potrebné  ODOSLAŤ, vytlačiť, podpísať a 
odniesť prodekanovi pre medzinárodné vzťahy na Vašej fakulte.

http://www.studyabroad.sk/


Do kedy sa mám prihlásiť?

Deadline na prihlásenie: 15.12.2020



Prodekani pre medzinárodné vzťahy

Národohospodárska fakulta Fakulta hospodárskej informatiky 

Ing. Miriama Blahušiaková, PhD.

Email: miriama.blahusiakova@euba.sk

Tel:  +421 2 6729 5706

Miestnosť:  D7.06

Ing. Tomáš Ondruška, PhD.

Email: tomas.ondruska@euba.sk

Tel. : +421 2 6729 1248

Miestnosť: 2B.43

Obchodná fakulta

Ing. Paulína Krnáčová, PhD.

Email: paulina.krnacova@euba.sk

Tel.:  +421 2 6729 1126 

Miestnosť: 1B.04

Fakulta aplikovaných jazykov

PhDr. Ildikó Némethová, PhD.

Email: ildiko.nemethova@euba.sk

Tel.: +421 2 6729 5219

Miestnosť: D2.19

Fakulta podnikového manažmentu

doc. Ing. Jana Blštáková, PhD.

Email: jana.blstakova@euba.sk

Tel.: +421 2 6729 5533 

Miestnosť: D6.06

Fakulta medzinárodných vzťahov

Ing. Kristína Baculáková, PhD. 

Email: kristina.baculakova@euba.sk 

Tel.: +421 2 6729 5474 

Miestnosť: E4.24 

Ing. Matej Hudák, PhD. 

Email: matej.hudak@euke.sk

Tel.: +421 55 722 3227 

Miestnosť: T11/7B 

Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach



Čo treba o Erasmus+ praktickej stáži vedieť?

Stáž je možné vykonávať v 

akejkoľvek organizácii, 

ktorá sa nachádza v krajine 

zúčastňujúcej sa na 

programe Erasmus+ 

Stáž musí byť relevantná z 

hľadiska študijného 

odboru a osobnostného 

rozvoja

Firmy/organizácie 

nesmú byť inštitúcie EÚ



1. Skupina – 720 EUR/mesiac (krajiny s vysokými životnými nákladmi)
Dánsko, Fínsko, Island, Írsko, Luxembursko, Švédsko, Spojené kráľovstvo, Lichtenštajnsko, 
Nórsko

2. Skupina – 720 EUR/mesiac (krajiny so strednými životnými nákladmi)
Rakúsko, Belgicko, Nemecko, Francúzsko, Taliansko, Grécko, Španielsko, Cyprus, 
Holandsko, Malta, Portugalsko

3. Skupina – 670 EUR/mesiac (krajiny s nízkymi životnými nákladmi)
Bulharsko, Chorvátsko, Česká republika, Estónsko, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Slovensko, 
Slovinsko, Poľsko, Rumunsko, Severné Macedónsko, Turecko, Srbsko

Grantový príspevok



Prečo práve Erasmus+ praktická stáž?

• zdokonalenie sa v cudzom jazyku,

• lepšie postavenie na trhu práce,

• finančný príspevok na absolvovanie praktickej stáže,

• možnosť stážovať počas leta – nevymeškáte semester ani

skúšky.



Viac informácií nájdete na:

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-

prakticke-staze

euba_studyabroad

Centrum medzinárodných vzťahov EUBA

https://euba.sk/medzinarodne-vztahy/odchadzajuci-studenti/erasmus-prakticke-staze


Mgr. Veronika Lipovská 

Oddelenie medzinárodnej mobility

koordinátorka pre stáže a učiteľské a 

zamestnanecké mobility

Email: veronika.lipovska@euba.sk   

Tel.: +421 2 6729 5194

Miestnosť: A3.16

Stránkové hodiny

Pondelok:  08:00 – 12:00

Utorok:  08:00  – 12:00, 13:00  - 15:00

Streda:   08:00  – 12:00, 13:00  - 15:00

Štvrtok:  08:00 – 12:00

Piatok: Nestránkový deň

Koordinátorka Erasmus + praktické stáže 
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