Interné predpisy
o študentských mobilitách ERASMUS na HTF VŠMU
Článok 1
Základné ustanovenie
Program Erasmus podporuje realizáciu európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania,
posilňuje prínos vysokoškolského vzdelávania a vyššieho odborného vzdelávania k procesu
inovácií. Zlepšuje kvalitu mnohostrannej (multilaterálnej) spolupráce medzi
vysokoškolskými inštitúciami v Európe. Zvyšuje mieru transparentnosti a súladu medzi
kvalifikáciami získanými v Európe v rámci vysokoškolského vzdelávania a vyššieho
odborného vzdelávania. Program Erasmus zlepšuje kvalitu spolupráce medzi
vysokoškolskými inštitúciami.
Článok 2
Organizácia študentskej mobility Erasmus
1. Do 30. novembra sú povinní študenti s vedúcim katedry konzultovať svoj zámer
vycestovať na študijnú mobilitu v nasledujúcom akademickom roku.
2. Pred odchodom na štúdium musí byť študent HTF (ďalej len „študent“) riadne
zapísaný do ďalšieho semestra. Študent, ktorý nie je zapísaný, stráca status študenta
a nemá právo študovať v zahraničí v rámci programu Erasmus.
3. Pred odchodom na štúdium musí študent požiadať o Individuálny študijný plán
a odovzdať ho do 30. júna. Najneskôr do 1 mesiaca po odchode na mobilitu je študent
povinný svoj IŠP znova konzultovať a upresniť prípadné zmeny s vedúcim katedry
a fakultným koordinátorom
a) do Individuálneho študijného plánu sa zapisujú predmety, ktoré neponúka prijímajúca
inštitúcia, ale ich má študent v danom semestri na domácej fakulte v študijnom pláne
ako povinný predmet (alebo ako predmet, z ktorého bude skúšaný v rámci kolokviálnej
skúšky a v rámci záverečnej skúšky z predmetov DPŠ). Študent si ich musí uzavrieť na
domácej fakulte na základe podmienok, ktoré má uvedené v Individuálnom študijnom
pláne.
b) predmety ponúkané zahraničnou školou, ktoré sú identické so študijným plánom na
domácej fakulte a študent z nich na prijímajúcej fakulte vykoná skúšku, mu budú po
návrate uznané.
4. Ak si študent pred odchodom na mobilitu nepožiada o IŠP, nebude sa naňho vzťahovať
Článok 50 odstavec 3,4 Študijného poriadku HTF VŠMU, t. j. bude evidovaný ako
riadny študent denného štúdia.
5. Otázky cestovného lístka, resp. letenky, ubytovania, zmluvy o pridelení grantu,
bankových údajov študent konzultuje s inštitucionálnou koordinátorkou programu
Erasmus na VŠMU.

Článok 3
Learning Agreement – zmluva o štúdiu
1. Každý študent, ktorý vycestuje na mobilitu, musí mať vopred vystavenú zmluvu
o štúdiu – Learning Agreement. Zmluva o štúdiu musí byť schválená prijímajúcou
inštitúciou, domácou fakultou a študentom. V mene domácej fakulty schvaľuje
Learning Agreement vedúci príslušnej katedry v spolupráci s fakultným koordinátorom
pre program Erasmus.
2. Learning Agreement obsahuje študijný plán, ktorý absolvuje študent na zahraničnej
škole.
3. Akékoľvek nevyhnutné zmeny v Learning Agreement, ktoré študent zistí po príchode
na prijímajúcu inštitúciu, musia byť formálne zdokumentované a schválené do jedného
mesiaca po jeho príchode. Zmeny je študent povinný konzultovať e-mailom s domácou
fakultou a bezodkladne o nich informovať inštitucionálnu koordinátorku programu
Erasmus na VŠMU..
4. Po úspešnom ukončení mobility zahraničný koordinátor študentovi vyhotoví Transcript
of Records – výpis výsledkov štúdia, ktorý obsahuje informáciu o vykonaných
skúškach, získaných kreditoch a hodnotení predmetov uvedených v zmluve o štúdiu.
5. Na základe predloženého výpisu výsledkov štúdia (Transcript of Records) fakultný
koordinátor vykoná uznanie predmetov na domácej inštitúcii. Do AIS zapisuje uznané
predmety fakultný koordinátor.
6. Študent je po návrate z mobility povinný splniť všetky záväzky vyplývajúce z jeho
individuálneho študijného plánu na domácej fakulte. Po vykonaných skúškach zapisujú
hodnotenia do AIS pedagógovia jednotlivých predmetov.
Článok 4
Záverečné ustanovenie
1. Kolégium dekana HTF VŠMU schválilo tieto Interné predpisy o študentských
mobilitách ERASMUS na HTF VŠMU na svojom zasadnutí dňa 14. 10. 2015
2. Tieto Interné predpisy o študentských mobilitách ERASMUS na HTF VŠMU
nadobúdajú platnosť dňom ich schválenia Kolégiom dekana HTF VŠMU s účinnosťou
od 15. 10. 2015.

prof. Mgr. art. Irina Čierniková, ArtD.
dekanka HTF VŠMU

Hudobná a tanečná fakulta Vysokej školy múzických umení v Bratislave
INDIVIDUÁLNY ŠTUDIJNÝ PLÁN
Meno študenta:..............................................................................................................................
Katedra: .................................................. ....................................................................................
Študijný program: .......................................................................................................................
Školský rok: ................................................Semester: ................................................................

Predmet

V Bratislave:

Stanovenie
podmienok pre
vykonanie skúšky

Stanovenie
Dátum a podpis
termínu skúšky
pedagóga
(deň, mesiac, rok)

Podpis študenta:
Podpis vedúceho katedry:

Poznámky:
a, pre hlavný predmet sa stanovujú podmienky podľa listu predmetov
b, pri seminárnych prácach musí byť zadaná konkrétna téma práce

