
 

 

4. VÝBEROVÉ KRITÉRIÁ (dodatok k motivačnému listu, 

motivačný list - vzor, vyhodnotenie prihlášky) 

 

Dodatok k motivačnému listu - Návod na písanie vlastného motivačného listu 

 

Bod č.1 

a) Prečo by som sa chcel zúčastniť programu Erasmus+, základné informácie o programe 

Erasmus a odkiaľ ste sa o ponuke dozvedeli. 

b) Vlastné dôvody účasti : napr. rozšírenie jazykových, odborných, teoretických  vedomostí 

a zručností. 

 

Bod č.2 

Moje očakávania, napr. spoznanie novej kultúry a tradície krajiny, iná forma praktického vyučovania, 

nové zážitky z oblasti cestovania, spoznávanie novej kultúry a tradícií, nové medzinárodné 

priateľstvá. 

 

Bod č.3 

Moje schopnosti a vlastnosti, ako by som  chcel obohatiť  projekt Erasmus+, čo ponúkam, ako chcem 

spolupracovať , napr. tvorba krátkych videí a podobne. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Peter Novák, Ulica 9. mája 1147, 024 01  Kysucké Nové Mesto 
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Bratislavská cesta 3322 

945 01 Komárno  

 

 

 

 

 

 

 Kysucké Nové Mesto 23. júna 2022 

 

Motivačný list – Erasmus 

 

 

Vážená výberová Komisia projektu Erasmus, 

 

v rámci ponuky študijného programu Erasmus by som sa chcel zúčastniť študijného pobytu 

v zahraničí. Ako študent ............................... by som rád využil túto príležitosť a za cieľovú 

krajinu som si zvolil ...........  

 

Anglický jazyk som sa učil počas celého štúdia a teraz pokračujem v zdokonaľovaní svojich 

jazykových schopností. Študujem odbor ...................................... a v budúcnosti chcem v tejto 

sfére pracovať. Považujem preto za dôležité získať odborné znalosti nielen doma, ale aj v 

zahraničí a zároveň rozšíriť jazykové znalosti v danom odbore. 

 

Očakávam, že pobyt v multikultúrnom prostredí, ktorý prináša študentský život 

v............................, 

poskytuje skvelé možnosti na rozvoj komunikačných schopností, získanie skúseností, ktoré 

budem môcť využiť v praxi. 

 

Môj výber lokality s prihliadnutím na pestrý výber študijných predmetov považujem za veľmi 

vhodný na naplnenie mojich stanovených cieľov.   

 

S pozdravom 

 

 

 
                                                            Peter Novák 

 

 



 

 

Vyhodnotenie prihlášky do výberového konania zahraničná prax .......... 

Meno a priezvisko žiaka: 

Trieda: 

Vyhodnotenie 

Kritérium Počet získaných bodov 

Prospech  

Dochádzka 
 

Aktivita  

Spolu 
 

1. Prospech žiaka z ANJ a z odborného vzdelávania na konci 1. roč. a 2. roč. 

Známka 1 = 5 b, známka 2 = 4 b, známka 3 = 3 b 

Predmet Známka Body spolu 

 1.ročník 2.ročník   

Anglický jazyk     

Odborné 
predmety  

    

1     

2     

3     

Odborný výcvik     

    Body spolu: 

2. Dochádzka - počet vymeškaných hodín za 1. roč. a 2. roč. 

Počet vymeškaných hodín 

Bodové hodnotenie 1. ročník 2. ročník 

0-10 (5 b)   

10-20 (4 b)   

20-30 (3 b)   

30-40 (2 b)   

40-50 (1 b)   

Nad 50 (1 b)   

  Spolu body: 

3. Aktivita = 5 bodov max. 

a) Reprezentácia na súťažiach za jednotlivé ročníky (2 body) 

b) Práca na projektoch za jednotlivé ročníky (2 body) 

c) Iné aktivity za jednotlivé ročníky (1 bod) 

 

Hodnotiaca komisia: členovia, podpisy:      Dátum: 


