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Z dvou pohledu: 

studentských mobilit - stáží za účelem studia

učitelských mobilit – stáží za účelem výuky
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STUDENTSKÉ STÁŽE STUDENTŮ Z BY

Před pobytem

Ze strany BY (Bieloruská štátna technologická

univerzita): Nábor a výběr studentů.

Ze strany SK (během našich pobytů

v BY mimo výuky také další aktivity):

Informovat o podmínkách pobytu (počet dní, finance, 

zřízení účtu v EURO).

Upozornit na nezbytnost víz pro přechodný pobyt a 

potřebných dokladech !

Vyhotovit pozývací list (kooperace s univerzitní Erasmus+ 

koordinátorkou – podpis rektora).

LA dokument s předměty (pomoc s jejich výběrem resp. podle 

předchozí dohody s vedením dané fakulty v BY – pro zabezpečení 

uznání předmětů).
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STUDENTSKÉ STÁŽE STUDENTŮ Z BY

Před pobytem

Pozor na Y/I (jméno podle pasu/víza) !

např. Zhylinski v pasu / Zhilinski. v jiných dokladech.

Finanční dohoda (kooperace s univerzitní Erasmus+   

koordinátorkou – podpis rektora).

Zabezpečit ubytování (studentský domov).

Rezervovat termín na cizinecké policii (CP)                       

v dostatečném předstihu !
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STUDENTSKÉ STÁŽE STUDENTŮ Z BY

Během pobytu

Ověřit potřebné dokumenty pro CP ihned po 

příhodu na SR !

Pomoc s vyplňováním formuláře pro CP !

Být přítomný se studenty na cizinecké policii.

Zabezpečit studentům možnost vzdělávat se také            

v anglickém jazyku.

Potvrdit jejich tiskopisy pro potřeby univerzity v BY.

Upozornit na závěrečnou zprávu a její odevzdání           

v termínu.

Vyhotovit výpis známek s počtem kreditů z AISu 

(4x).

Informovat o pobytu na webových stránkách.
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ZAMĚSTNANECKÉ VÝUKOVÉ STÁŽE 

UČITELŮ ZE SR 

Poznatky z pobytu

Ubytování – studentský domov

20 EURO / 5 dní / osoba (komfort 

obdobný jako v SR).

Stravování – vlastní.

Pohostinnost a ochotnost – zabezpečení dopravy          

z letiště, pozvání na oběd, výlet/exkurze.

Přijatí děkanem fakulty.

Zjistit si svátky v BY.

Zjistit si aktuální podmínky pro pobyt (počet dní pro 

hlášení pobytu, vízová povinnost) !

Pomoc s vybavováním potvrzení pro CP a při 

úhradě poplatku v konkrétní bance.
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ZÁVĚR

• Při tvorbě dokumentů (LA, pozývací list, …)

zkontrolovat údaje studenta podle pasu a víz (resp.

dokumenty realizovat až student obdrží pas, pokud jej

nemá. Vycházet z údajů z pasu – lépe poslat kopie

části pasu, nevycházet z údajů občanského průkazu

nebo poskytnutých studentem apod.).

• Překlad výpisu z rejstříku trestů pro cizineckou policii

za účelem získání přechodného pobytu realizovat po

nástupu na pobyt v SR v certifikované překladatelské

agentuře na Slovensku (stuha - trikolóra).

• Studentské mobility plánovat na 120 dní (3 měsíce)

– jednodušší administrativa bez vybavování na CP.
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ZÁVĚR

realizace

učitelské mobility

z SK do BY (jún)

realizace studentské

mobility z BY na SK 

(zimní semestr

konec septembra -

december)

cca 2,5 měsíce



Děkuji za pozornost

☺


