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VYHLÁSENIE 

výberového konania na 1 miesto študentskej mobility  - medzinárodná kreditová 

mobilita (K107) – na štúdium v Rusku v zimnom semestri roku 2019 na Právnickej 

fakulte Dostojevského Štátnej Univerzite v Omsku, Ruská federácia (Law Faculty of 
Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky)  

  

 
Do výberového konania sa môžu prihlásiť študenti všetkých stupňov vysokoškolského 
vzdelávania bez ohľadu na formu štúdia. 
 
Viac informácií : https://www.truni.sk/studentska-mobilita-k107  
 

Výberové konanie sa uskutoční vo štvrtok 7.3.2019 v čase od 11:00 hod. 
v miestnosti Collegium Novum. 

 
Vyplnený formulár prihlášky spolu s prílohami je potrebné odovzdať na referáte pre 

zahraničné vzťahy u pani Ing. Gajovej (č.d. 107 prízemie) do 6.3.2019 do 15.30 hod. 
 
Prílohy k prihláške (prihláška dostupná na webovom sídle fakulty 
http://iuridica.truni.sk/erasmus-pre-studentov (v časti Medzinárodné vzťahy – ERASMUS+ – 
ERASMUS+ pre študentov: 
 

1) údaje o študentovi (spolu s prihláškou sú súčasťou oznamu o výberovom konaní, 
ktorý je zverejnený na webovej stránke fakulty v rovnakej časti ako prihláška), 
2) vyplnená a podpísaná žiadosť v ruštine a angličtine (viď nižšie: ЗАПРОС НА  
ПРИЕМ – Application (s. 4 -5) 
3) životopis, 
4) motivačný list, 
5) doklad preukazujúci vážený študijný priemer za minulý akademický rok (výpis 
z MAIS-u nie je na tento účel dostačujúci), 
6) doklady umožňujúce ohodnotenie uchádzača podľa priložených kritérií výberového 
konania 
7) kópiu cestovného pasu. POZOR! Pre účely podania žiadosti o študijné vízum do  
Ruskej federácie je potrebné mať cestovný pas, v ktorom sú minimálne dve čisté strany  
pre víza a  ktorý bude platiť ešte 1,5 roka od dátumu začiatku doby platnosti víza    
 
 

Informácie o študijnom pobyte v Omsku: 
Výučbové obdobie: 2.9.2019 do  27.12.2019 
Skúškové obdobie: 10.1.2020 do 25.1.2020 
Nomináciu za Trnavskú univerzitu v Trnave je potrebné doručiť Univerzite v Omsku do 
11.03.2019.  
 
Bližšie informácie o Dostojevského Štátnej Univerzite 
http://www.omsu.ru/about/structure/general/omp/eng/  
Študenti absolvujú predmety v ruskom jazyku podľa určenia fakultou. Vyžadujú sa jazykové 
znalosti ruštiny: B1.  

https://www.truni.sk/studentska-mobilita-k107
http://www.omsu.ru/about/structure/general/omp/eng/
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Informácia o ubytovaní: 
http://www.omsu.ru/about/structure/general/omp/eng/accomodation/index.php  
 
Vstupné vízum do Ruskej federácie si vybavujú uchádzači sami na základe pozvania zo strany 
Právnickej fakulty Dostojevského Štátnej Univerzite v Omsku. Bližšie informácie o vízach: 
https://slovakia-vhs.com/page/923?domain=27&language=69 alebo 
https://slovakia.mid.ru/sk_SK/web/svk/viza  
 
Hradenie nákladov pre študentov:  
 
Na základe ZMLUVY O POSKYTNUTÍ GRANTU na projekt v rámci programu 
ERASMUS+1 (2018-1-SK01-KA107-045965) je uzatvorenej medzi: Slovenská akademická 
asociácia pre medzinárodnú spoluprácu Národná agentúra programu Erasmus+ pre vzdelávanie a 
odbornú prípravu a Trnavskou univerzitou v Trnave každý úspešný uchádzač dostane od 
Trnavskej univerzity 

a) príspevok na cestovné náklady vo výške 530 EUR (cesta tam aj späť) 
b) výška finančného grantu 692,50 EUR/mesiac (max trvanie 120 dní, cca. 4 mesiace) 

 
POZOR! Grant sa poskytuje len na 120 dní t.j. len počas 120 dní bude študent dostávať 
finančný grant 692,50 EUR/mesiac. To však nevylučuje, aby študent študoval dlhšie ako 120 dní 
počas celého výučbového a skúšobného obdobia v Omsku. V prípade ak by náklady z grantu 
nepostačovali na obdobie štúdia po 120 dňoch, študent si uhrádza náklady na štúdium a pobyt 
z vlastných zdrojov. Minimálna dĺžka pobytu sú 4 mesiace. Dĺžku pobytu ako aj rozsah a výber 
predmetov si organizuje študent priamo s Právnickou fakultou v Omsku.     
 
 

Kontaktné údaje za rektorát, Trnavská 
univerzita:   
Ing. Eva Filipová 
tel.: 033/59 39 207 
e-mail: eva.filipova@truni.sk 
 

Kontaktné údaje za Právnickú fakultu, 
Trnavská univerzita:   
JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD.,  LL.M. 
(Tübingen)  (č. dverí 313, e-mail: 
robert.dobrovodsky@yahoo.de). 
 

Kontaktné údaje na Univerzitu 
(medzinárodné oddelenie):   
Pani Valeriya Latypova, International Manager,  
Prospekt Mira 55a, 644077 Omsk, Russian 
Federation  
Tel.: +7(3812)22 40 10;  
omp.omsu@mail.ru 
interofficeomsu@gmail.com  
 

Kontaktné údaje na fakultu:   
Pani Evgeniya 
e-mail: jurfak_omlaw@mail.ru 
tel./fax +7 (3812) 632-441 
Law Faculty of Omsk State University n.a. 
F.M. Dostoevsky 
Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky 
Profsoyuzov 100/1 
Omsk, Russia 
644065 

 

  
 

V Trnave, dňa 15.1.2019 
 

JUDr. Róbert Dobrovodský, PhD.,  LL.M. 
(Tübingen) 

                                                                      prodekan pre zahraničné vzťahy 
 

http://www.omsu.ru/about/structure/general/omp/eng/accomodation/index.php
https://slovakia-vhs.com/page/923?domain=27&language=69
https://slovakia.mid.ru/sk_SK/web/svk/viza
mailto:eva.filipova@truni.sk
mailto:robert.dobrovodsky@yahoo.de
mailto:omp.omsu@mail.ru
mailto:interofficeomsu@gmail.com
mailto:jurfak_omlaw@mail.ru
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Kritériá výberového konania 
 

Predpoklady na štúdium v zahraničí budú hodnotené na osobnom pohovore. Počas pohovoru 
bude uchádzač komunikovať aj vo vybranom cudzom jazyku, ktorý sám určí s prihliadnutím na 
zvolenú univerzitu/inštitúciu. V rámci ústneho pohovoru sa hodnotia odborné predpoklady 
študenta, jazykové predpoklady študenta, doterajšie výsledky a aktivity študenta. Podrobné 
informácie možno nájsť v Zásadách výberového konania (čl. V). 
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ЗАПРОС НА ПРИЕМ 

Application 
Анкетные данные заполняются на русском и английском языках на каждого визитера 

 

Цель визита (преподавание/фак-т; учеба/фак-т/программа) Key Action 1  

– Mobility for learners and staff – Higher Education Student and Staff Mobility – 

Erazmus+ (K107) 

 

Purpose of visit study at Law Faculty of Omsk State University n.a. F.M. Dostoevsky  

 

Въезд 

Arrival 

Выезд 

Departure 

  

 

Russian    English 

1. Фамилия  

Surname 

  

2. Имя 1, имя 2 

Name (Names) 

  

3. Пол 

Sex 

  

4. Дата рождения 
(день, месяц, год) 
Date of birth 
 (dd/mm/yyyy) 

 

5. Гражданство 

Citizenship 

  

6. Место рождения 
(страна, место рождения) 

Place of birth 
(Country, city) 

  

7. Государство и регион 

постоянного проживания,  

полный адрес 

State and region of 

permanent residence,  

Full address (including postal 

code, country, city, street, house) 

  

8. Место получения визы 
(страна, город, в котором есть 

посольство/консульство РФ) 

Place of getting visa 
(Country, city) 

  

9. Место работы, адрес места 

работы, должность 

Place of work, Position, Full 

Work Address (including 
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postal code, country, city, street, 

house) 

Место, адрес места работы, 

должность 

Place of study, Position, 

Full Study Address (including 

postal code, country, city, street, 

house) 

10. Номер паспорта, дата 

выдачи, срок действия 

Passport: number, date of 

issue, date of expiry 

 

11. Телефон, факс, e-mail 

Telephone, fax, e-mail 

 

12. Город въезда в РФ 

The first city of entry to RF  

(look for tickets to know the 

exact route, for example, 

Moscow or St-Petersburg) 

 

13. Где будет проживать в 

Омске (адрес)? 

Place and its address in 

Omsk, where you are going 

to live in 

 

University dormitory 

  

 

Level of Russian language competency: __________________ 
 
 


