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Katolícka univerzita v Ružomberku 



Mobilita zamestnancov 
 STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE KU  
 
•Vnútorný predpis č. 11/2015, Smernica rektora o organizovaní 
zahraničných mobilít zamestnancov a študentov prostredníctvom 
programu Erasmus+ na KU 
 

•Každoročne zvyšovať počet študentských mobilít  
     vo všetkých stupňoch štúdia 
 
•Zvyšovať počet akademických mobilít a mobilít pracovníkov 
administratívy s ohľadom umožniť záujemcom vycestovať na 
partnerskú inštitúciu s vhodným profesijným zameraním 
 

•110 bilaterálnych dohôd = teritoriálna heterogenita a pluralita   
 

•Kurz anglického jazyka 



Mobilita zamestnancov 

• Počet zamestnancov k 31.5.2016 

Počet pedagogických 
zamestnancov 

Počet administratívnych 
zamestnancov 

407 108 



Mobilita zamestnancov 

• Počet mobilít zamestnancov KU 2010-2015 

 
 Ak. rok 

Program Výučba/počet 
osôb 

Školenie/počet 
osôb 

2010/2011 LLP/Erasmus 43 11 

2011/2012 
LLP/Erasmus 

 59 19 

2012/2013 
LLP/Erasmus 

 72 20 

2013/2014 
LLP/Erasmus 

 76 37 

2014/2015 Erasmus+ 93 38 



Mobilita zamestnancov 

• Profesionálny rozmer 
• Osobnostný rozmer 
• Inštitucionálny rozmer 



Mobilita zamestnancov 
• Výučba:  
 vedecko-pedagogický a umelecko-pedagogický rast zamestnancov 
 povzbudzovať domácich študentov vycestovať  (napr. vybavili stáž) 
 pozývať zahraničných študentov na KU 
 ďalej rozvíjať a skvalitňovať spoluprácu na spoločných 

medzinárodných projektoch. 
 

• Školenie (prioritne pre administratívu): 
 získavanie nových pracovných postupov a ich implementácií na    

príslušnom pracovisku  
 podpora medzinárodnej kooperácie  
 rozšírenie a vytvorenie siete nových osobných i pracovných  

kontaktov 
 motivácia do práce. 



Mobilita zamestnancov 
• je podporovaná vedením školy, prostredníctvom dekanov 

a vedúcich katedier sú pedagógovia povzbudzovaní realizovať 
mobilitu s cieľom zintenzívniť spoluprácu katedier, fakúlt i celej 
univerzity so zahraničnými partnermi 

• pripravené informačné stretnutie o mobilitách s prezentáciou 
empirických poznatkov kolegov, ktorí mobilitu absolvovali 

• osobné konzultácie na rektoráte 
• výzva na prihlasovanie  @  a  na webovom sídle školy 
• výsledky z mobility a spoločných projektov sú rozširované  

univerzitnými mediálnymi kanálmi (rádio, televízia, časopis, 
počas osobných stretnutí jednotlivých súčastí univerzity) i 
lokálnymi médiami. 
 
 



• Mobilita pracovníkov ako významný nástroj na zlepšenie 
kvalifikačných predpokladov zamestnanca a spôsob jeho 
osobnostného rozvoja.  
 

• Mobilita: 
 Zarátaná do ročných aktivít a hodnotenia pracovníka 
 Evidencia mobilít  (vedenie fakúlt, vedúcich katedry = vzájomná 

konkurencia) 
 Habilitácia a inaugurácia (kópie/originál certifikátov) 
 Uznanie participácie i koordinácie projektov 
 Prejav dôvery, spokojnosti s prácou  
 Motivácia prijať zahraničného hosťa na školenie či motivácia 

zapojiť sa do projektov a medzinárodných aktivít 
 Rozvoj osobnostných a odborných predpokladov   (KURZ AJ). 

 



Mobilita pracovníkov  

• Zlepšenie jazykových zručností: 
 Kurz AJ pre pedagógov a administratívnych pracovníkov 
  
 



Ďakujem za pozornosť! 
 

michaela.moldova.chovancova@ku.sk 
www.ku.sk 

 



 
1st Open Staff Training Week CU 

Erasmus+ 

• http://www.ku.sk/en/index.php/student-services/foreign-
relations/erasmus/teachers-and-staff-mobilities 
 

• https://drive.google.com/file/d/0B5SR1AO5gihQ3l2cUVHdEst
Wms/view 

http://www.ku.sk/en/index.php/student-services/foreign-relations/erasmus/teachers-and-staff-mobilities
http://www.ku.sk/en/index.php/student-services/foreign-relations/erasmus/teachers-and-staff-mobilities
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