
 
Vážení študenti, 
 
Stavebná fakulta vám ponúka možnosť absolvovať prax v zahraničnej firme v EU v rámci programu Leonardo 
da Vinci. Leonardo da Vinci program je akčný program realizácie európskej politiky odbornej prípravy.  
 
 
Stavebná fakulta má na rok 2006/2007 schválený grant pre 20 študentov Stavebnéj fakulty STU na praktické 
stáže do podnikov v EU. 
Názov projektu je: Študenti technickej univerzity na Európskom trhu práce 
Číslo projektu: SK/06/A/F/PL – 601 2006 
Celkový grant z projektu: 60 280,- EUR 
Začiatok projektu: 01.10.2006 
Koniec projektu: 31.05.2008 
Začiatok prvej stáže: 01.03.2007 
Návrat z poslednej stáže: 31.05.2008 
 
Príspevok pre študenta na trojmesačnú stáž predstavuje 2242,- EUR (príspevok na cestovné, poistenie a 
pobytové náklady) a šesťmesačnú stáž predstavuje 3297,- EUR. 
Prijímajúce organizácie v EU zvyčajne  prispievajú študentom min.250,- EUR mesačne. 
 
Podrobnejšie informácie o programe sa dozviete na   http://www.saaic.sk/
 
 
Prínos pre študenta:  
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 

Prax v renomovanej zahraničnej firme min. 3 - max. 6 mesiacov vo svojom študijnom zameraní. 
Zdokonalenie jazykových schopností. 
Zdokonalenie sa v odbornej terminolgii a normách platných v danej krajine. 
Spoznanie systému práce vo vyspelých podnikoch a krajinách. 
Z grantu je pre študenta hradené poistenie, cestovné a príspevok na ubytovanie a diety.  

 
Prínos pre podnik v  EU: 
 

Získanie kvalitnej pracovnej sily na 3-6 mesiacov, bez vybavovania pracovného povolenia, v rámci 
programu Leonardo da Vinci. (Úrady práce aj ambasády rešpektujú prax v rámci tohoto programu) 
Nadviazanie spolupráce so vzdelávacou inštitúciou vo svojom odbore. 

 
Prínos pre kontraktora Stavebnú fakultu: 
 

Overenie kvality a konkurencieschopnosti poskytovaného vzdelania. 
Zbližovanie vzdelávacích inštitúcii a podnikov. 
Vďaka  projektu bol zavedený nový študijný predmet  "zahraničná prax " do študijného programu. 

 
 
O grant sa môže uchádzať každý študent , občan SR, riadne zapísaný na Stavebnej fakulte alebo študent 
interného doktorandského studia.  
 
 
Zájemci sa môžu podrobnejšie informovať na zahraničním referáte Stavebnej fakulty – na dekanáte - výšková 
budova 2.poschodie, číslo dverí 5, kontaktná osoba – Ing.arch. Valéria Lesňáková. 
Tel.: 02/592 74 587, e-mail: lesnakov@svf.stuba.sk, pondelok – piatok  od 9 – 11 hod.  
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