
Konkurzy na jednosemestrálne študijné pobyty v krajinách mimo EÚ 

(pobyty sa uskutočnia v akademickom roku 2019-2020)  
  

 

 

na univerzitách v USA (Baylor University, Kansas State University, Missouri University of 

Science & Technology, Oklahoma State University, Southern Illinois University Carbondale, 

Texas State University-San Marcos, Texas Tech University, University of Kansas, University 

of Missouri-Kansas City, University of Missouri-St. Louis, University of Nebraska at 

Kearney, University of Nebraska at Lincoln, University of Nebraska at Omaha, University of 

Oklahoma, West Virginia University a Austrálii (Griffith University, University of Western 

Sydney, University of Wollongong, Deakin University, Edith Cowan University, University 

of Tasmania) cez združenie Utrecht Network. 

 

a na ďalších univerzitách v 

 

USA (Slippery Rock University – ubytovanie a strava zadarmo)  

Kanade (University of Ottawa) 

Gruzínsku (Tbilisi State University) 

Južnej Kórei (Hankuk University of Foreign Studies) 

Japonsku (Waseda University, Shizuoka University, Josai International University – 

štipendium) a na  

Taiwane (National Sun Yat-sen University a National Cheng Kung University). 

 

Prihlášky a informácie ku konkurzom na študijné pobyty na univerzitách v USA a Austrálii 

cez sieť Utrecht Network sú na webových stránkach  

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymena-

medzi-un-a-usa/ 

 

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/utrecht-network/vymenne-

pobyty-v-australii/ 

 

Prihlášky a informácie ku konkurzom na ostatné študijné pobyty (Slippery Rock University 

USA, Kanada, Gruzínsko, Južná Kórea, Japonsko, Taiwan) sú na webovej stranke 

http://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/ostatne-mobilitne-programy/pobyty-pre-studentov-na-

univerzitach-v-usa-kanade-japonsku-taiwane-gruzinsku/ 

 

 

Spôsob a organizácia 1. kola konkurzu je plne v kompetencii fakúlt.  

 

 

Pri USA, Kanade a Austrálii platí, že študenti musia k žiadosti doložiť zahraničnými 

univerzitami akceptované medzinárodne platné jazykové skúšky preukazujúce 

dostatočnú úroveň znalosti cudzieho jazyka, t. j. skúšky TOEFL, IELTS (anglický 

jazyk), DALF, DELF (francúzsky jazyk). Pre ostatné krajiny a pre Slippery Rock 

University, USA môže byť jazykový certifikát dodaný do 13. marca 2019. 

 

  

Ponúkané miesta su limitované fakultami alebo oblasťami študia, venujte preto, prosím, 

pozornosť nasledujúcim riadkom. 
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Počet miest pre celú UK: 

 

 

- USA a Austrália cez sieť Utrecht Network: 2 miesta pre USA a 2 miesta pre Austráliu) 

 

- Kanada, University of Ottawa: 2 miesta pre terajších študentov 1.-4. ročníka týchto fakúlt 

UK: PraF, FiF, PriF, FMFI, FSEV. 

  

- USA, Slippery Rock University: 2 miesta pre terajších študentov 1.-2. ročníka, štúdium je 

možné iba na týchto fakultách: College of Business, Information and Social Sciences; College 

of Health, Environment, and Science; College of Humanities, College of Education. 

  

- Gruzínsko, Tbilisi State University: 3 miesta pre terajších študentov 1.-4. ročníka, štúdium 

je možné v týchto oblastiach: South Kaukaz; Economics; European Studies (t. j. primárne pre 

študentov fakúlt: PraF, FSEV). 

  

- Japonsko, Waseda University: 1 miesto pre terajších študentov 1.-4. ročníka, na štúdium je 

potrebné mať v priebehu februára platnú jazykovú skúšku TOEFL alebo skúšku z japonského 

jazyka. Detaily: https://www.waseda.jp/inst/cie/assets/uploads/2018/01/requirement.pdf 

 

- Japonsko, Shizuoka University: 4 miesta pre terajších študentov 1.-4. ročníka, ponuka 

predmetov v angličtine je značne obmedzená. Ponuka štúdia v angličtine je len pre študentov 

PriF a FMFI, študenti ostatných fakúlt (humanitné vedy, spoločenské vedy, pedagogika) 

musia mať dobrú úroveň japončiny. Vyhľadávanie kurzov: 

http://syllabus.shizuoka.ac.jp/ext_syllabus/syllabusSearch.do 

 

- Japonsko, Josai International University, fakulta „Faculty of International Humanities“:        

1 miesto pre terajších študentov 1.-4. ročníka, znalosť japončiny je výhodou. Výmenný 

študent s dobrými študijnými výsledkami a odporúčaniami z Univerzity Komenského získa 

štipendium, ktoré by malo pokryť pobytové náklady. Ide o ročný pobyt (10 mesiacov). 

 

- Južná Kórea, Hankuk University of Foreign Studies: 2 miesta pre terajších študentov 1.-4. 

ročníka, štúdium je možné v týchto oblastiach: Business/Management, Business 

Administration, Social Science, International Studies, Law (t. j. primárne pre študentov fakúlt 

PraF, FiF, FM, FSEV).  

 

- Taiwan, National Sun Yat-sen University: 2 miesta pre terajších študentov 1.-4. ročníka 

ktorejkoľvek fakulty UK, štúdium v anglickom jazyku je možné v týchto oblastiach: English 

Language and Literature, Management, Social Science, Science, Marine Sciences. Ak študent 

ovláda čínsky jazyk, môže študovať akékoľvek kurzy ponúkané NSYSU. 

 

- Taiwan, National Cheng Kung University: 2 miesta pre terajších študentov 1.-4. ročníka, 

štúdium je možné v týchto oblastiach: Business/Management, Life Sciences, Biotechnology, 

Physics, Earth Sciences (t. j. primárne pre študentov fakúlt FM, PriF, FMFI).  

 

Keďže počet miest je obmedzený, mali by ste vybrať 1, max. 2 študentov na jednotlivé 

zahraničné univerzity a uviesť preferované poradie študentov. 

 

 



Termín, do ktorého potrebujeme od Vás prihlášky úspešných uchádzačov z 1. kola do 

Austrálie, USA (okrem Slippery Rock University) a na Waseda University, Japonsko: 

12. február 2019 

 

 

Termín, do ktorého potrebujeme od Vás prihlášky úspešných uchádzačov z 1. kola do 

Gruzínska, Južnej Kórey, Japonska (okrem Waseda University), na Taiwan, Slippery Rock 

University USA,  

4. marec 2019 

 

Prihlášky vami vybraných študentov v 1. kole, prosím, pošlite na OMV, Rektorát UK 

(uvítame vo formáte PDF na michal.dzurik@rec.uniba.sk a na omv@rec.uniba.sk). Na 

OMV sa uskutoční (ak bude počet uchádzačov prevyšovať počet ponúkaných miest) 2. kolo 

konkurzov.  

 

Ide o samostatné konkurzy, takže napríklad uchádzač o štúdium v USA priamo "nesúťaží" s 

uchádzačom o štúdium na Taiwane. Môže však podať iba jednu prihlášku. 

 

Prosíme, aby ste uchádzačov upozornili na to, že na tieto pobyty nedostávajú žiadne 

granty a jeden semester (niekedy v Austrálii ide len o trimester) vyjde s letenkou na niekoľko 

tisíc Eur. Výnimkou je Slippery Rock University, USA, kde majú naši študenti ubytovanie a 

stravu zadarmo, a Josai International University, Japonsko, kde študent získa štipendium. 

Študenti v Austrálii môžu popri štúdiu brigádovať do 20 hodín týždenne a znížiť si tak 

náklady. 

  

 

OMV = Oddelenie medzinárodných vzťahov, Rektorát UK, kancelária č. 124, Nová budova 

kontaktná osoba: Michal Dzúrik, e-mail: michal.dzurik@rec.uniba.sk  

 

 
 


