VÝZVA
V rámci programu Socrates/Erasmus má naša fakulta podpísané dohody na výmenu
študentov denného štúdia na nasledujúci akademický rok 2008/2009. Študenti, ktorí majú
záujem o vycestovanie, vyplňte prihlášku, ktorá sa nachádza na web stránke
http://web.tuke.sk/erasmus/index_student_studium.htm a odovzdajte ju s priloženými 2
fotografiami najneskôr do 27. apríla 2008 u kontaktnej osoby - Ing. Ladislav Suhányi,
č.d.410, e-mail: ladislav.suhanyi@tuke.sk - v obálke s označením vaše meno a priezvisko
plus E/S.
Na výmeny sa poskytuje štipendium, ktoré pokrýva nevyhnutné náklady na cestovné,
ubytovanie a stravu. Ďalšie podrobné informácie získajú študenti po uskutočnení výberu.
Ku vyplnenej žiadosti doložte dokumenty:
♣ svoj vážený priemer z predmetov od začiatku štúdia do konca zimného semestra ak. roku
2007/2008 – z IS Student/ka, potvrdený študijným oddelením
♣ potvrdenia o vašich jazykových a odborných znalostiach, doterajšom štúdiu v zahraničí,
resp. ľubovoľný iný doklad podporujúci vašu žiadosť
♣ motivačný list v jazyku v ktorom budete študovať
♣ transcript of records v anglickom jazyku podľa formátu
http://www.tuke.sk/ekf/files/Transcript_of_Records.doc
Kritériá komisie pre výber študentov:
♣ študijné výsledky
♣ jazyková znalosť vyučovacieho jazyka alebo jazyka krajiny hostiteľskej univerzity
♣ študenti 2. až 4. ročníka v ak. roku 2008/2009
♣ účasť na prednáškach v cudzom jazyku organizovaných fakultou
Možnosti pre študentov Ekonomickej fakulty:
Univerzita

Jazyk

Počet
študentov

Kapacita

Castilla - La Mancha
(Španielsko)
Univerzita Valencia
University of Vaasa (Fínsko)
Université Nice – Sophia
Antipolis (Francúzsko)
Teesside University (Veľká
Británia)
BUGH Wuppertal (SRN)
University of Milano Bicocca
(Taliansko)
Univerzita Selcuk, Turecko
Ekonomická unverzita
Katowice
Univerzita v Rzeszove, Poľsko

angličtina/španielčina

4 mesiace

5

angličtina/španielčina
angličtina/fínština
francúzština

4 mesiace
4 mesiace
4 mesiace

2
1
4

angličtina

9 mesiacov

1

nemčina
angličtina/taliančina

4 mesiace
4 mesiace

10
2

angličtina
angličtina

4 mesiace
4 mesiace

2
2

angličtina

4 mesiace

2

University of Maribor,
Slovinsko
Babes-Bolyai University ClujNapoca, Rumunsko
Univerzita Miskolc, Maďarsko
Univerzita Pardubice,
Ekonomicko-správní fakulta,
Česká republika
Technická univerzita Ostrava,
Ekonomická fakulta

angličtina

4 mesiace

1

angličtina

4 mesiace

4

maďarčina
čeština

4 mesiace
4 mesiace

1

čeština

4 mesiace

2
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