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Jazyková podpora  
Ciele: 
 
•  zlepšovať kvalitu mobility, 
•  monitorovať dopad mobility na jazykové zručnosti. 
 

Jazyky  v ktorých prebieha výučba/pracovná činnosť: 
 
- testovanie povinné pre všetkých študentov, ktorí cestujú po 1.1.2015 
•  EN, FR, DE, ES, IT, NL – on-line podpora, 
•  pripravujú jazyky: CZ, DK, EL, PL, PT, SE  

 
•  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 1.6.2015),  
- prezentácie, ukážky testov/kurzov, grafický dizajn – logá, 

 
- zatiaľ v anglickom jazyku – 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 – koordinátora – uvedenej  
      v elektronickej prihláške na mobility, 
 
-    ak je kontaktnou osobou pre OLS iná osoba – nahlásiť zmenu do NA – 

do 25.6.2015, 

- ak je rovnaká kontaktná osoba ako 2014 – nezmenené prihlasovacie 
údaje, 

- ak je nová kontaktná osoba – prihlasovacie údaje prídu na e-mailovú 
adresu novej kontaktnej osoby,  

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

 



Riadenie licencií  

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, 
- 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, 
- ak sú jazykové kompetencie študenta na úrovni C2, môže 
škola prideliť študentovi licenciu na iný jazyk (jazyk 
hostiteľskej krajiny).  
 

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.  



Testovanie jazykových kompetencií 

• test trvá 40 – 50 minút, 
• prispôsobuje sa jazykovej úrovni študenta, 
• poradie sekcií sa meniť nedá, 
• testovanie sa dá po ukončení sekcie uložiť a pokračovať neskôr, 
 
• 70 otázok:  
→  gramatika – 20 otázok 
→  slovná zásoba – 15 otázok 
→  základné frázy – 15 otázok 
→  počúvanie s porozumením – 10 otázok 
→  čítanie s porozumením – 10 otázok 

 
 



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, 
 
•  dĺžka kurzu (platnosť licencie) – rovnaká ako dĺžka mobility, 
ktorú si študent uvedie vo svojom profile – počíta sa od prvého 
prihlásenia na kurz, 
 
•  licencia expiruje po 1 mesiaci, ak ju študent nepoužije. 



Testovanie jazykových kompetencií 

Záverečné povinné testovanie 
 

•  študentovi príde výzva pred koncom jeho študijného pobytu – 
15 dní pred koncom + pripomienky každých 5 dní, 
•  testovanie do 1 mesiaca po prvej výzve. 
 
► na základe pôvodne pridelenej licencie pred začiatkom 
mobility = jedna licencia 
 
 



Prideľovanie licencií na VŠ 
 
 
Národná agentúra →  vysoké školy 
 
• 2015 – proporcionálne podľa plánovaných počtov študentov 
uvedených v kontrakte, prerozdelenie v štádiu priebežnej správy, 
 
• 2016 – podľa reálneho čerpania/potreby licencií 
  



Čerpanie a prerozdeľovanie licencií 

•  čerpanie počas celého trvania kontraktu bez ohľadu na akad. 
 roky (16 al. 24 mesiacov), 
 
•  študenti financovaní z grantu 2014: 
     -  pridelíte licencie z roku 2014. 

 
• študenti financovaní z grantu 2015: 
     -  študenti, ktorí odchádzajú v júni a VŠ má ešte licencie z 
 roku 2014 – VŠ pridelí licencie a pošle zoznam študentov 
 do NA, 
     -  licencie 2015 – v OLS po validácii národnou agentúrou. 

 



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.  
 
 

 



OLS – funkcionality 
jún - júl 2015 – aktualizácia – nové funkcie: 
 
Testovanie: 
- VŠ príde notifikácia, ak študent vyplní test, 
- expirované licencie – nová obrazovka, 
- možnosť editovania údajov o mobilite študenta. 
 

Jazykové kurzy:   
- Tutoring (hodina s učiteľom online – 1-6 študentov, 30 minút každé dva týždne) a 

nahrávky MOOCs, 
- vystavenie certifikátu pre študentov (úroveň a počet hodín strávených na kurze), 
- predĺženie mobility – predĺženie trvania kurzu. 
 
Prepojenie s Mobility Tool +    
- pravdepodobne od roku 2016 

 
- Do roku 2020 všetky jazyky EÚ v OLS. 
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Testovanie – prvé výsledky  



Testovanie – prvé výsledky  



- prispôsobené podľa úrovne študenta (výsledok testovania), 
- odporúčania, na čo sa zamerať – podľa výsledku testovania a profilu 
študenta, 
- veľmi flexibilné, live – coaching, fóra (online diskusie), news (videá a články 
z novín), vyučovacie hodiny v reálnom čase, študent si sám volí z ponuky 
cvičení/modulov/prednášok, online slovník, kvízy, 
- sledovanie štatistík a progresu študenta. 
 
- MOOCs (Massive Open Online Course - hromadný otvorený online kurz): 
 

Témy – úroveň A  
•každodenné činnosti, pozdravy, rodina 
 

Témy – úroveň B  
•hľadanie ubytovania, zdravie  
 
Témy – úroveň C  
•akademický písomný prejav, prezentačné zručnosti, odborná terminológia 

Jazykové kurzy - prvé skúsenosti  



Ďakujem za pozornosť! 
 
 

erasmus@saaic.sk 
erasmusplus@saaic.sk 

 
www.erasmusplus.sk 
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