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Stáže absolventov VŠ – podmienky I
Absolvent:
 týka sa všetkých stupňov štúdia – Bc., Mgr., PhD.
 musí byť vybraný ešte počas svojho štúdia
 výberový proces transparentný – stratégia VŠ výberu študentov na mobility
 stáž musí začať aj skončiť najneskôr do 1 roka po ukončení štúdia
- Potvrdenie o ukončení štúdia (zvyčajne deň štátnej skúšky)
 dĺžka mobility od 2 -12 mesiacov
 celková kumulatívna dĺžka mobility maximálne 12 mesiacov v danom stupni
štúdia
(Pr.: ak bol študent na študijnom pobyte počas Mgr. štúdia na 4 mesiace, na
absolventskú stáž ešte môže ísť na 8 mesiacov)

Stáže absolventov VŠ – podmienky II
 za kvalitu a obsah stáže zodpovedá VŠ,
 obsah stáže musí korešpondovať so študijným programom
študenta/absolventa,
 povinné jazykové testovanie prostredníctvom OLS,
 uznanie stáže – napr. Europass,
 grant – ak VŠ prideľuje granty na jednotné obdobie pre všetkých
vybraných absolventov – napr. na 3 mesiace – musí byť táto informácia
zverejnená ešte počas výberového procesu.

Stáže absolventov VŠ – podmienky III
Stáže študentov/absolventov učiteľských odborov (Comenius asistenti)
 učiteľská stáž (základná/stredná hostiteľská škola)
 cudzie jazyky aj odborné predmety
Databázy:
ESN - Erasmus Intern
http://erasmusintern.org
School Education Gateway
http://www.schooleducationgateway.eu/sk/pub/tools/mobility.cfm

Postavenie absolventa počas stáže
v zahraničí
Stanovisko ÚPSVaR:
-úrad práce by nemal vyradiť absolventov (evidovaných nezamestnaných)
z evidencie, avšak musia pred začiatkom stáže odovzdať na úrad potvrdenie
z univerzity, že budú realizovať Erasmus stáž a po skončení stáže (do 3 dní) sa
musia preukázať na úrade prace kópiou potvrdenia/certifikátu z firmy o účasti
na stáži (napr. aj Europass)

Zákon o službách zamestnanosti
Zákon NR SR č. 5/2004 Z.z.
§34 (9) Počas zaradenia do projektov a programov realizovaných mimo
územia Slovenskej republiky uchádzačovi o zamestnanie povinnosť
podľa odsekov 6 a 8 nevzniká. Uchádzač o zamestnanie je povinný do
troch pracovných dní po návrate na územie Slovenskej republiky
osobne sa dostaviť na úrad.

§44 (ods. 7)
Vzdelávanie a príprava pre trh práce podľa tohto zákona sa uskutočňuje
a) v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k doplneniu, obnoveniu,
rozšíreniu alebo prehĺbeniu kvalifikácie potrebnej na výkon odbornej činnosti podľa
osobitného predpisu, 45c)
b) v akreditovaných vzdelávacích programoch, ktoré vedú k získaniu čiastočnej
kvalifikácie alebo k získaniu úplnej kvalifikácie podľa osobitného predpisu, 45d) odbornej
spôsobilosti pre jednu alebo viac pracovných činností v inom povolaní ako v tom, pre
ktoré uchádzač o zamestnanie získal kvalifikáciu prostredníctvom školského vzdelávania,
c) vo vzdelávacích programoch zameraných na rozvoj komunikačných, počítačových,
manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií a zameraných na rozvoj
jazykových kompetencií, ak rozvoj jazykových kompetencií je podmienkou rozvoja
komunikačných, počítačových, manažérskych, sociálnych a podnikateľských kompetencií,
d) vo vzdelávacích aktivitách v rámci medzinárodných programov.

Stáže absolventov VŠ
Údaje z Mobility Tool+ (4.1.2016)
Projekty KA103 - 2014
- počet vyslaných študentov spolu 3775
- mobilita študentov – stáže 1103, z toho 324 absolventov (29,3%)
Projekty KA103 - 2015
- počet vyslaných študentov spolu 2039
- mobilita študentov – stáže 387, z toho 131 absolventov (33%)

Stáže absolventov VŠ – prieskum NA
máj 2015
Výsledky I
• vyplnený dotazník poslalo 20 vysokých škôl,
• všetky vysielajú absolventov – z toho 3 VŠ iba cez konzorcium,
• 32% všetkých účastníkov stáží tvoria absolventi,
• pozitívne skúsenosti,
• záujem, prax, možnosť získať povinnú prax, ktorú musia mať študenti ak sa
hlásia na niektoré odbory II. stupňa štúdia (zdravotnícke odbory),
• 7 škôl uviedlo, že robia špeciálnu info kampaň pre absolventov,
• výberové kritériá – rovnaké ako pri študentoch, uprednostňujú sa študenti,
ktorí ešte na mobilite neboli, absolventi majú prednosť (1 VŠ),

Stáže absolventov VŠ – prieskum NA
máj 2015
Výsledky II
• okrem povinnej Zmluvy v rámci programu Erasmus+ - Zmluva o zabezpečení
praktickej stáže v zahraničí podľa §51 Občianskeho zákonníka (3 VŠ),
• uznávanie stáže – Europass (7 VŠ), certifikát s výpisom pracovných
kompetencií získaných počas praxe, potvrdenie, škola vydáva potvrdenie, že
výsledky stáže absolventa sú v súlade s absolvovaným štúdiom,
• pripomienky, problémy:
- nie všetci nastúpia na stáž, ak sa zamestnajú,
- nejednotné stanovisko úradov práce,
- nedostatok finančných prostriedkov na uspokojenie záujmu, nutnosť
krátenia pobytov.

Stáže absolventov VŠ – prieskum EK
• mobilita absolventov – problém v mnohých krajinách programu
• Európska komisia vytvorila pracovnú skupinu, ktorej úlohou je
zmapovať situáciu a pripraviť odporúčania (zástupca SK)
• pripravený dotazník pre všetky vysoké školy a konzorciá
• národné agentúry ho budú distribuovať v januári 2016
• termín na vyplnenie: 22. január 2016
• výsledky prieskumu – apríl 2016
Dotazník (v AJ)
https://ec.europa.eu/eusurvey/runner/RecentGraduateTraineeships
HEI
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