
              

ONLINE LEARNING AGREEMENT (OLA)

 



              

Všeobecné info 
 

Nakoľko sa Európska únia snaží prispieť k ochrane životného prostredia, zavádza v jednotlivých programoch šetriace opatrenie. 

Preto v programe ErasmusPlus prichádza tiež jedna takáto zmena v súvislosti s Erasmus without Paper a tou je proces prípravy Learning Agreementu 

(študijného plánu). Learning Agreement si môže študent otvoriť v google prehliadači alebo si ho môže stiahnuť v aplikácii Erasmus+ Mobile App+. 
 

  



              

Vytvorenie dokumentu - Learning Agreement 
 

 

Po nominácií študentov koordinátor z oddelenia medzinárodných vzťahov nahrá na Erasmus Dashboard zoznam študentov,  

ktorí sú nominovaní na Erasmus+ na daný akademický rok a príslušný semester.  

 

Koordinátor pri nahrávaní zadá:  

 Receiving Institution (univerzitu, kam študent pôjde, len názov univerzity),  

 Contact person (Koordinátor OMM na Ekonomickej univerzite),  

 Responsible person at sending institution (prodekan/ka, ktorý/á je zodpovedný/á za podpis Learning Agreementu na Ekonomickej univerzite)  

Všetky tieto informácie už budú preddefinované v Learning Agreemente, keď si dokument otvoríš.  
                         

   

  



              

1. Ako na to              
 

1.1.  Koordinátor z OMM Ti pošle e-mail, na ktorý klikneš a dostaneš sa na stránku learning-agreement.eu  

 

 

 



              
a dokončíš si registráciu 

 

 



              
1.2. Otvoríš si Learning Agreement, ktorý už máš v systéme vytvorený (vytvoril Ti ho koordinátor OMM po Tvojej nominácií), klikneš Edit a dokument 

vyplníš podľa nasledovných krokov: 

 

                   
 

EDIT 



              
Krok 1 Vyplníš informácie o sebe 

 

vyber si z nasledujúcich kódov odboru, 

podľa toho, čo študuješ na domácej 

univerzite  

Číslo ISIC 

stupeň štúdia na ktorom budeš počas 

mobility bakalár/magister/doktorand 

Najčastejšie používané kódy 

0311 - Ekonomics,   

041 - Business and Administration,  

023 - Languages, 

054 - Mathematics and Statistics, 

061 - Information and Communication 

Technologies)  

1015 - Travel, tourism and leisure 

akademický rok, v ktorom budeš absolvovať 

Tvoju mobilitu 



              
Krok 2 Informácie o vysielajúcej inštitúcii teda o Ekonomickej univerzite už budeš mať vyplnené, vyplň svoju fakultu 

 

 

vyplň si svoju fakultu 

už bude predvyplnené, ak nie, zadaj 

koordinátora OMM (Mgr. Andrea 

Szabová, andrea.szabova@euba.sk) 



              
Krok 3 informácie o prijímajúcej inštitúcií v zahraničí musíš vyplniť, nezabudni Responsible person - osoba, ktorá Ti bude podpisovať Learning Agreement !!! 

 

                              

Názov univerzity 

Uveď osobu, ktorá Ti Learning Agreement 

podpíše na zahraničnej univerzite 

Názov fakulty 

e-mail na Responsible person 



              
 Krok 4  Čas na zápis predmetov  - Kliknutím na kolonku Add subject si vyberieš predmety na prijímajúcej  a vysielajúcej inštitúcií, ak má prijímajúca 

inštitúcia katalóg predmetov môžeš ho nájsť na ich web stránke alebo Ti ho pošle zahraničný koordinátor, s ktorým komunikuješ. S výberom predmetov Ti 

pomôže prodekan pre zahraničné vzťahy na Tvojej fakulte. 
 

                                     

Po kliknutí, prejdeš priamo na 

výber predmetov Krok č. 4a 
Add subject 

Add subject 
Po kliknutí, prejdeš priamo na 

výber predmetov Krok č.4b 



              
Krok 4a Vyplníš všetko potrebné(označené hviezdičkou) - názov predmetu, výber semestra, kedy budeš študovať na zahraničnej univerzite 

 

                                          

 

Tu môžeš skopírovať link zo stránky, kde sú 

zverejnené predmety, z ktorých si vyberáš 

Názov predmetu 

 

 

Semester, kedy budeš študovať 

 

 
Kredity vyplníš v tvare 10.0 (10 

kreditov) 

Klik submit 



              
Krok 4b Vyplníš všetko potrebné (označené hviezdičkou) - názov predmetu, výber semestra, keď by si študoval na domácej univerzite/EUBA, vypíšeš podľa 

Tvojho aktuálneho študijného plánu 
 

           

Názov predmetu 

 

 

Semester, kedy by si študoval 

študovať 

 

 

Klik submit 

Tu môžeš skopírovať link zo stránky, kde sú 

zverejnené predmey, z ktorých si vyberáš 

Kredity vyplníš v tvare 10.0 (10 

kreditov) 

 

 



              
 

Ak si sa v niečom pomýlil, predmet sa dá kľudne opraviť tým, že klikneš na edit. Pri oprave Ťa to znova hodí do formulára, ktorý si  

vypisoval pri „vytváraní“ predmetu (krok 4a alebo krok 4b). Tu už stačí len opraviť v čom si sa pomýlil a stlačiť submit. 
                                                    

 
Krok 6 Responsible person - na domácej inštitúcii už budeš mať tieto informácie predvyplnené (vyplnil Ti ho koordinátor OMM pri vytváraní Learning  

Pri oprave klik edit 

Ak sa pomýliš a dáš späť, objaví sa Ti 

v tabuľke prázdny predmet, treba ho 

vymazať. Stačí kliknúť na delete 



              
Agreementu), ak bude chýbať pozícia alebo e-mail musíš doplniť. Musíš vyplniť Responsible person na prijímajúcej inštitúcií – musí to byť osoba,  

ktorá Ti bude podpisovať Learning Agreement! Nezabudni aj na e-mail a pozíciu. 

 

                                       

Údaje o Responsible person(prodekan/ka 

pre medz.vzťahy na Tvojej fakulte) už bude 

predvyplnený, ak niektorý údaj chýba, zisti si 

ho a dopň. 

Responsible person je osoba, ktorá Ti bude 

podpisovať Learning agreement na 

prijímajúcej inštitúcii. Prosím zisti si to 

a vyplň! 



              
Krok 7 Keď vyplníš Learning Agreement, klikneš Sign online. Po podpise klikneš na Send to sending Ins.Coordinator – je to Responsible osoba na domácej 

inštitúcií, čiže prodekan pre medzinárodné vzťahy na Tvojej fakulte.  

 

                                       

sign online 

Send to sending 

Ins.Coordinator 



              
Krok 8  Samotné podpísanie dokumentu 

 

                           

  

Clear slúži na vymazanie podpisu, ak by si sa 

pomýlil alebo sa Ti zdá podpis kostrbatý.

Po ukončení pokusov, ak sa Ti 

podpis pozdáva, klikneš na sign 

dokument. 

Sem dávaš podpis 



              
Krok 9 – Po podpise odosielaš Learning Agreement osobe Institutional Coordinator/Responsible person – pod všetkými týmito označeniami je 

prodekan/ka na Tvojej fakulte, ktorý/á je zodpovedný/á za prekontrolovanie a podpis! 

  

Po podpísaní sa Ti objaví 

podpis, dátum a čas 

podpisu 

V tomto kroku je dôležité odoslať to univerzitnému koordinátorovi 

na podpis a to kliknutím na sent to Sending Inst. Coordinator -  je to 

tá istá osoba ako Responsible person – čiže prodekan/ka na Tvojej 

fakulte. V tomto kroku sa to odošle a prodekan/ka to pozrie. Ak tam 

budú chyby, Learning Agreement Vám vráti na opravu. Ak bude 

všetko v poriadku podpíše to. Po jeho podpise sa Learning 

Agreement odosiela na prijímajúcu univerzitu. 



              
Krok 10 - Záver 

 
 

 Prodekan obdrží e-mail notifikáciu, že si mu poslal vyplnený Learning Agreement.  

Po jeho skontrolovaní, odsúhlasení a podpísaní od prodekana, pôjde Tvoj Learning Agreement automaticky na podpis Responsible person 

 na prijímajúcej inštitúcii.  

 

 

 V prípade, že prodekan bude mať otázky prípadne výhrady k predmetom/kreditom, ktoré si si zadal do Learning Agreementu, nepodpíše ho a dá Decline. 

 Learning Agreement sa Ti vráti aj s komentárom, čo si máš opraviť. Opravíš si, čo je potrebné, podpíšeš a odošleš znova na podpis. 

 

  

Po úspešnom podpise a zaslaní prodekanovi sa status Tvojho 

Learning Agreementu zmení na „Sent to Sending inst.coordinator“. 

To značí, že všetko si spravil dobre a úspešne sa zmluva poslala 

prodekanovi. V action sa Ti v tomto kroku už nedajú robiť žiadne 

zmeny (môžeš si to len stiahnuť ako PDF). Zmeny sa budú dať robiť, 

len v prípade, že Ti to prodekan vráti na prepracovanie. Vtedy sa Ti 

aj zmení status na „ready to edit“ 



              
Ak bude Learning Agreement  podpísaný všetkými troma stranami, príde Ti e-mail notifikácia, že Learning Agreement je podpísaný a 

môžeš si ho stiahnuť vo formáte PDF. 

 

        
 

Prosím nahraj podpísaný Learning Agreement do portálu Study Abroad ! 
 

  



              
Zmena v Learning Agreemente počas mobility - ak chceš urobiť zmenu počas prebiehajúcej mobility, môžeš tak urobiť vo svojom Learning Agreemente ty sám, 

s tým, že po oprave a Tvojom podpise pôjde opať na podpis Responsible person na obidvoch inštitúciách. 

 

 

 

 

 

Prajeme úspešné odoslanie Learning Agreementu! 

V tejto časti sa robia zmeny 

v Learning Agreemente počas 

mobility 


