
ISBN 978-92-79-34565-4

Doi: 10.2766/63892

Erasmus+
   
    
   

N
C

-0
2-13-736-EN

-C
Erasmus-HE-Brochure-SignedOff_Print.indd   40-1 21/03/2014   15:09:08

Viac informácií na:

ec.europa.eu/erasmus-plus
alebo sa zapojte do diskusie na 

sociálnych sieťach:

www.erasmusplus.sk
erasmusplus@saaic.sk

Erasumusplus SK

Mení životy,
   otvára obzory

Čo prináša program v oblasti  
vysokoškolského vzdelávania?
Predstavenie programu pre študentov, učiteľov a  
zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania 

ISBN 978-80-89517-11-4



 

 

 

 

 There may be something in it for you…

Erasmus-HE-Brochure-SignedOff_Print.indd   2-3 21/03/2014   15:09:15

Kto ste? 

Študent alebo čerstvý absolvent?

Výskumný pracovník?

Učiteľ alebo vysokoškolský zamestnanec?

Zástupca spoločnosti alebo inej organizácie

Riadiaci pracovník alebo tvorca politík

Erasmus+
Čo prináša program v oblasti vysokoškolského vzdelávania?

Luxembourg:

Úrad pre vydávanie publikácií EÚ

2014 – 40 pp. – 21 x 21 cm

ISBN 978-80-89517-11-4

© Európska únia, 2014

Fotografie: © Shutterstock pokiaľ, nie je uvedené inak

Vytlačené v Slovenskej republike

AKO ZÍSKAŤ PUBLIKÁCIE EÚ

Bezplatné publikácie:

- Kníhkupectvo EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu);

- Zastupiteľské úrady a delegácie Európskej únie. Kontaktné informácie  
môžete získať na internete 

(http://ec.europa.eu) alebo zaslaním faxu na číslo +352 2929-42758.

Spoplatnené publikácie:

- Kníhkupectvo EU Bookshop (http://bookshop.europa.eu).

Predplatné (napr. ročné série Úradného vestníka Európskej únie a správy 

o prípadoch  

Súdneho dvora Európskej únie):

- Predajné miesta Úradu pre publikácie Európskej únie 

(http://publications.europa.eu/others/agents/index_en.htm).

Publikácia bola vydaná s finančnou podporou 

Európskej komisie a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

Vydal: Slovenská akademická asociácia pre medzinárodnú spoluprácu, o. z.



 

Erasmus-HE-Brochure-SignedOff_Print.indd   3 21/03/2014   15:02:16

Pozrite sa bližšie!
Možno je tu niečo pre Vás…

so záujmom o vysokoškolské vzdelávanie?

so záujmom o vysokoškolské vzdelávanie?
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Úvod
Prečo potrebujeme Erasmus+? Kľúčové fakty

Erasmus+ finančne podporí viac 
než 4 milióny ľudí, ktorí budú 
študovať, odborne sa pripravo-
vať, pôsobiť ako dobrovoľníci  
alebo vyučovať v zahraničí

Rozpočet sa zvýšil o 40% 
v porovnaní s predchádzajúcimi 
programami a dosiahol výšku  
14,7 miliárd EUR (2014-2020)

4 000 000

14,7 miliárd €

Vzdelávanie a odborná príprava zohrávajú dôležitú úlohu 
z pohľadu vytvárania pracovných miest a zlepšovania 
konkurencie schopnosti Európy. 
Svet sa rýchlo mení a systémy vzdelávania sa musia 
modernizovať a adaptovať na nové metódy výučby 
a vzdelávania za využitia nových príležitostí, ktoré sú 
k dispozícii.. Európa musí poskytnúť svojim občanom 
vzdelanie, zručnosti a tvorivosť, ktoré potrebujú vo 
vedomostnej spoločnosti. 
Z tohto dôvodu program Erasmus+ podstatnou  
mierou prispeje k napĺňaniu týchto výziev.

Úvod
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Program Erasmus+ ponúka množstvo príležitostí v Európe v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy, mládeže a špor-
tu.  Nahrádza niekoľko programov jedným, čím uľahčuje prístup a zmeny v pravidlách znamenajú, že ešte nikdy  
nebolo ľahšie sa o program uchádzať.  Nový program tiež disponuje jednou unifikovanou štruktúrou pozostávajú-
cou z troch jasných „kľúčových akcií“, alebo oblastí, ktoré vysvetľujú podporené aktivity.  V tejto brožúre Vám  
poskytneme všetky podrobnosti o aktivitách v oblasti vysokoškolského vzdelávania v rámci každej kľúčovej akcie.

Ku krajinám programu Erasmus+ patrí 
28 členských štátov Európskej únie ako aj tie 
krajiny, ktoré podpísali dohodu o účasti na 
programe Erasmus+. Všetky ostatné krajiny sú 
partnerskými krajinami programu Erasmus +, 
ktoré sa môžu zúčastniť na niekoľkých akciách 
programu Erasmus+.

Táto brožúra Vám predstaví hlavné možnosti,  
ktoré sú k dispozícii v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a kam treba ísť, ak chcete začať. 

Pokiaľ je pre Vás téma financovania z európskych 
zdrojov nová, táto brožúra Vás optimálne uvedie 
do témy. Pokiaľ ste sa už stretli s programom Erasmus 
v minulosti, poskytne Vám brožúra aktuálne informá-
cie o niektorých veľmi zaujímavých nových prvkoch 
programu Erasmus+. Ak si chcete prečítať o iných 
príležitostiach v rámci programu Erasmus+, prosím 
navštívte webovú stránku programu Erasmus+ na 
ec.europa.eu/erasmus-plus

Akú má program Erasmus+ štruktúru?

Ktoré krajiny sa môžu zúčastniť?

Kľúčová akcia 2

Spolupráca v oblasti 
inovácií a výmena 

osvedčených postupov 

(minimálne 28% 
rozpočtu)

Špeciálne akcie: Jean Monnet, šport

Kľúčová akcia 3

Podpora reformy politiky

(4,2% rozpočtu)

Kľúčová akcia 1

Vzdelávacia mobilita 

jednotlivcov

(minimálne 63%  
rozpočtu)

Celoživotné vzdelávanie
Comenius
Erasmus

Grundtvig
Leonardo 

Jean Monnet

Mládež v akcii, Alfa, Edulink, 
Erasmus Mundus, Tempus
a spolupráca s rozvinutými

priemyselnými krajinami

Predchádzajúce programy
(2007-2013)

Erasmus+ (2014-2020)

Čo prináša program Vám?
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Európska únia (EÚ) má ambicióznu agendu pokiaľ ide o modernizáciu a internacionalizáciu 
vysokoškolského vzdelávania. Táto brožúra ponúka prehľad priorít v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania a ich podpore v rámci programu Erasmus+.

EÚ si do roku 2020 stanovila za cieľ zvýšiť počet absolventov 
vysokých škôl na úroveň 40% a zabezpečiť, aby minimálne 
20% študentov študovalo resp. absolvovalo odbornú stáž 
v zahraničí. Vysokoškolské vzdelávanie je nástrojom sociálnej 

mobility a EÚ pracuje na tom, aby príležitosti v Európe 
využili tí, ktorí ich najviac potrebujú.

2 milióny vysokoškolských študentov 
v rámci krajín programu Erasmus+

lepšiu jazykovú podporu tým, ktorí 
absolvujú výmenný pobyt v iných krajinách

špecifickú podporu pre ľudí  
so špeciálnymi potrebami

záruku za pôžičku s cieľom podporiť študentov pri 
financovaní európskeho magisterského programu

väčšiu podporu účastníkom zo sociálne znevý-
hodneného prostredia a z odľahlých lokalít

ďalších 135 000 študentov do a z partnerských 
krajín programu Erasmus+ 

približne 300 000 vysokoškolských 
zamestnancov 

200 000 pôžičiek pre študentov 
magisterského programu

25 000 štipendií pre spoločné 
magisterské programy

Preto program Erasmus+ podporí:

Preto program Erasmus+ poskytuje:

Čo je nové v oblasti vysokoškolského vzdelávania?

Mobilita vysokoškolských študentov 
a zamestnancov

Začlenenie

2 000 000+
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EÚ hodlá podporovať 
užšiu spoluprácu 
medzi inštitúciami 
vysokoškolského 
vzdelávania vo svete.

Preto program Erasmus+:

Preto program Erasmus+:

Preto program Erasmus+ podporí: Preto má program Erasmus+:

Program Erasmus+ propaguje internacionalizáciu európskych 
univerzít a vysokých škôl a buduje kapacity partnerských krajín

cestou rozšírenej mobility a možností medziinštitucionálnej spolupráce 
s cieľom zapojiť organizácie spoza hraníc EÚ

posilňuje Erasmus chartu pre vysokoškolské vzdelávanie (ECHE) 
a iniciuje nové, jasnejšie dohody medzi inštitúciami a ich účastníkmi

pričom rozširuje paletu aktivít v oblasti mobility, ktorá je k dispozícii 
študentom, zamestnancom a čerstvým absolventom

25 000 strategických partnerstiev medzi viac než 
125 000 inštitúciami a tak vytvorí aliancie v rámci 

a medzi sektormi vzdelávania 
a externými partnermi

dosah na jednotlivcov tým, že ponúka viac 
možností pre osobný rozvoj s cieľom  

zlepšiť perspektívy zamestnania

150 znalostných aliancií medzi 1500 inštitúciami 
vysokoškolského vzdelávania a podnikmi

dosah na inštitúcie tým, že podporuje 
inštitúcie v poskytovaní zručností 

orientovaných na budúcnosť a zvyšuje ich 
internacionalizáciu

1000 projektov zameraných na budovanie kapacít 
medzi inštitúciami z oblasti vysokoškolského vzdelávania 

v krajinách programu a v partnerských krajinách
dosah na politiku tým, že sa bližšie zaoberá 

politickými prioritami

EÚ má úmysel zlepšiť 
kvalitu a zvýšiť význam 
vysokoškolského 
vzdelávania a možností 
v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania v Európe. 

Európa potrebuje užšiu spoluprácu medzi 
inštitúciami, podnikateľskou sférou 
a sociálnymi partnermi s cieľom zlepšiť 
naše schopnosti inovácie. 

EÚ chce zabezpečiť, aby malo 
financovanie zo zdrojov EÚ priamy dosah 
na akademickú excelentnosť.  

Otvorený 
svetu

Kvalita

Inovácie Dosah
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Zlepšenie a rozširovanie 
možností v oblasti mobility  
vysokoškolského vzdelávania

Časť 1 sa venuje možnostiam v rámci Kľúčovej akcie 1 
programu Erasmus+: Vzdelávacia mobilita.

V tomto odseku sa dozviete, ako môžu študenti, učitelia 
a iní zamestnanci vysokoškolského vzdelávania zlepšiť 
svoj osobný a profesionálny rozvoj cestou práce, štúdia 
a odbornej stáže v zahraničí. 

Tieto aktivity sa v rámci programu Erasmus+ výrazne 
rozšírili. EÚ si do roku 2020 predsavzala zdvojnásobiť 
percento študentov, ktorí ukončia štúdium resp. 
odbornú prípravu v zahraničí na úroveň 20%.

Politickou prioritou členských štátov a inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávanie je zabezpečiť, aby boli 
kredity získané v zahraničí uznané. 
Erasmus charta pre vysokoškolské vzdelávanie podporuje 
tento zámer, pričom kladie väčší dôraz na “pred, počas 
a po” výmennom pobyte, jasnejšie medziinštitucionálne 
zmluvy a posilnenie zmlúv o štúdiu. 

Časť 1:
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Mobilita študentov a zamestnancov
Výhody pre inštitúcie vysokoškolského vzdelávania:

Súčasne s propagáciou mobility študentov a zamestnancov program Erasmus+ podporuje inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania v modernizácii a vyššej internacionalizácii pokiaľ ide o ich perspektívy 
do budúcnosti. 

Vysoké školy, ktoré sa zúčastnili predchádzajúcich programov Erasmus sa stali otvorenejšími 
a prístupnejšími pre okolitý svet, opätovne sa zamysleli nad programami, metódami výučby 
a podpornými štruktúrami s cieľom získať zahraničných študentov a vytvoriť tak nové partnerstvá 
s inštitúciami v zahraničí. 

Aktívnou účasťou na výmene zamestnancov zvyšujú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania svoju 
akademickú kvalitu a získavajú si meno. 

Výmenné pobyty môžu tiež viesť k novej spolupráci s inštitúciami vysokoškolského vzdelávania 
v zahraničí. 

Program Erasmus+ prispeje k tejto modernizácii a to nielen formou intenzívnejšej mobility  
ale i poskytnutím príležitosti inštitúciám vysokoškolského vzdelávania prekročiť hranice EÚ  
a realizovať výmenné pobyty pre študentov a zamestnancov s ostatnými krajinami sveta.

Univerzita vo Vilniuse 
Univerzita vo Vilniuse je najväčšou univerzitou v Litve.

Keď sa po prvý krát zapojila do programu Erasmus v roku 1999,  
päťdesiat kurzov sa vyučovalo v angličtine.

Aktuálne je k dispozícii viac než 500 takýchto možností. 

Štúdium v zahraničí je v ponuke v rámci bakalárskych študijných  
programov a odborná prax je plne integrovaná do kurikúl. 

Univerzita vo Vilniuse bola tiež prvým koordinátorom programu  
v rámci programu Erasmus Mundus v pobaltských krajinách. 

12
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Výhody pre študentov

Od roku 1987 si viac než 3 milióny vysokoškolských 
študentov mohlo vyskúšať, čo znamená absolvovať 
semester v zahraničí v rámci programu Erasmus v 33 
krajinách. 
Študenti v krajinách programu a v partnerských 
krajinách sa môžu zúčastniť programu  
od druhého ročníka. 
Odbornú stáž cez program Erasmus+ je možné  
absolvovať od prvého ročníka a dokonca môže  
pokračovať i po ukončení štúdia.
Študenti môžu mať nárok na získanie grantu  
na cestovné a pobytové náklady. 
Študenti so špeciálnymi potrebami môžu získať  
špeciálnu podporu ako aj osoby zo sociálne znevý-
hodneného prostredia resp. z odľahlých oblastí.
Študenti nemusia platiť poplatky prijímajúcej  
inštitúcii. 
Pred odchodom študenti dostanú zmluvu o štúdiu, 
kde je uvedený ich študijný program resp. odbor-
ná stáž. 

Takisto dostanú chartu študenta, ktorá obsahuje ich 
práva a povinnosti.
Na záver musí prijímajúca inštitúcia poskytnúť  
potvrdenie o ukončení programu. 
Vysielajúca inštitúcia v krajine programu musí v plnej 
miere uznať dohodnuté aktivity, pričom sa  
uprednostňuje použitie Európskeho systému  
prenosu a zhromažďovania kreditov (ECTS).
Rovnako by mali uviesť obdobie mobility v Dodatku 
k diplomu. 
Mobilita študentov za účelom absolvovania  
časti štúdia v zahraničí (Student credit mobility) 
v rámci programu Erasmus+ teraz zahŕňa aj  
medzinárodný prvok – mobilitu pre študentov 
a zamestnancov z a do partnerských krajín  
celého sveta na všetkých úrovniach  
vysokoškolského vzdelávania. 
Študenti by sa mali informovať na oddelení  
medzinárodných vzťahov svojej inštitúcie,  
ak sa chcú dozvedieť viac.  

 Štúdium na inej vysokej škole mi rozšírilo obzor  
v mojom odbore a poskytlo mi skúsenosť, ktorú má len 
veľmi málo ľudí 

Robert Bye
Študent zo Spojeného kráľovstva o štúdiu priemyselného dizajnu na Technickej 
univerzite v holandskom Delfte. 
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Fakty o mobilite študentov
n  Obdobie štúdia: 3 až 12 mesiacov

n  Obdobie odbornej stáže: 2 až 12 mesiacov

n  Kombinácia štúdia a stáže je možná

n  Absolventi môžu nastúpiť na stáže do 1 roka po ukončení štúdia

n  Granty sú k dispozícii v každom z 3 stupňov 

(bakalár, magister a doktorand) vo všetkých odboroch

n  Výška grantu závisí od cieľovej krajiny.

n  Špeciálne granty môžu získať študenti so špeciálnymi potrebami, 

zo znevýhodneného prostredia resp. z odľahlých lokalít.
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Výhody pre zamestnancov

Mobilita zamestnancov je veľmi obľúbená od roku 
vzniku – roku 1997. 

Predchádzajúce programy Erasmus podporili 
300 000 výmen vysokoškolských zamestnancov.

Mobilita zamestnancov môže zahŕňať výučbu, 
odbornú prípravu a možnosť pre inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania pozvať si 
zamestnancov podnikov ako vyučujúcich. 

Mobilita zamestnancov prispieva k osobnému 
a profesionálnemu rozvoju pracovníkov. 

A tiež napomáha modernizácii vysokoškolského 
vzdelávania formou spolupráce medzi inštitúciami. 

Učitelia zo zahraničia umožňujú študentom získať 
z nových prednášok a odlišných metód výučby 
a eventuálne prinášajú i skúsenosť študovať 
v cudzom jazyku. 

Učitelia získavajú rôzne perspektívy, nadväzujú 
nové kontakty a budujú svoju akademickú sieť. 

Hosťovanie lektorov z podnikov prináša 
študentom čerstvé poznatky a môže viesť 
k odbornej stáži študenta resp. k odbornej 
príprave vysokoškolských zamestnancov. 

Učitelia a iní zamestnanci z oblasti 
vysokoškolského vzdelávania môžu získať odbornú 
prípravu v zahraničí v podniku alebo v inej 
inštitúcii. 

Pobyt je príležitosťou pre podnietenie ďalšej 
spolupráce.

Pre viac informácií by sa mali zamestnanci 
vysokých škôl obrátiť na oddelenie pre 
medzinárodné vzťahy. 

 Hoci si myslíte, že poznáte kultúru, do ktorej idete,  
ak sa do nej ponoríte, zistíte, že sa vždy niečo  
nové dozviete

Rumyana Todorova
Zástupkyňa rektora pre medzinárodné vzťahy na Univerzite v bulharskom Šumene
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Fakty o mobilite zamestnancov
n  Zamestnanci z oblasti vysokoškolského vzdelávania sa môžu 

odborne pripravovať resp. vyučovať v zahraničí

n  Obdobie mobility pre krajiny programu: od 2 dní do 
2 mesiacov (okrem dní potrebných na cestovanie)

n  Obdobie mobility pre zamestnancov z partnerských 
krajín: od 5 dní do 2 mesiacov

n  Vyučovanie v zahraničí musí byť minimálne v rozsahu 
8 vyučovacích hodín

n  Zamestnanci podnikov sú motivovaní, aby vyučovali na 
inštitúciách vysokoškolského vzdelávania v zahraničí
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Mobilita študentov za účelom získania titulu – 
spoločné magisterské štúdiá
Inštitúcie vysokoškolské vzdelávania môžu získať finančnú podporu na organizovanie excelentných 
spoločných magisterských programov, ktorých cieľom je získať najlepších študentov z celého sveta. 

Spoločné magisterské programy Erasmus Mundus realizujú medzinárodné konzorciá inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania a iní partneri z oblasti vzdelávania i mimo nej. 

Všetky zúčastňujúce sa inštitúcie vysokoškolského vzdelávania musia byť inštitúciami, ktoré udeľujú 
magisterské tituly. 

Akademický titul udelený v rámci programu spoločného magisterského štúdia musí byť plne uznaný 
vnútroštátnymi autoritami v krajinách, v ktorých sú inštitúcie vysokoškolského vzdelávania zriadené. 

Ak sa chcete uchádzať o spoločné magisterské štúdium, kontaktujte konzorcium na adrese:

http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

Tip!

Podpora pre spoločné doktorandské programy je tiež k dispozícii v rámci akcií Marie Skłodowska-Curie 
v programe určenom pre výskumníkovs názvom Horizont 2020.

Viac informácií na http://ec.europa.eu/programmes/horizon2020/.

Po ukončení kurzu EUROMIME (Európske magisterské štúdium mediálnej techniky v oblasti vzdelávania) 
v rámci programu Erasmus Mundus Youssef Achaaoud z Maroka pracoval na projekte vzdelávacieho rádia na 
Regionálnej akadémii pre vzdelávanie a odbornú prípravu v Agadire, ktorá je jedinou svojho druhu v Maroku. 

Od roku 2012 Youssef pracuje v Regionálnom centre pre gramotnosť a neformálne vzdelávanie v Agadire.
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Fakty o spoločnom magisterskom štúdiu
n  Programy spoločného magisterského štúdia 

predstavujú integrované, medzinárodné študijné 
programy na vysokej úrovni, ktoré sú v rámci  
Európskeho systému prenosu a zhromažďovania  
kreditov (ECTS) ohodnotené 60, 90 resp. 120 kreditmi

n  Tieto programy ponúkajú inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania z krajín programu a/alebo partnerských  
krajín s cieľom získať najlepších študentov z celého sveta

n  Medzičasom existuje už približne 150 excelentných 
spoločných magisterských programov, ktoré budú naďa-
lej finančne podporované v rámci programu Erasmus+

n  Študenti magisterského študijného programu na 
minimálne dvoch inštitúciách krajiny programu  
získajú atraktívne štipendium a spoločný titul resp.  
viacnásobné tituly
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Pôžičky na magisterské štúdium v programe Erasmus+ 

Záruka za pôžičku študenta umožňuje študentom 
uchádzať sa o pôžičku na financovanie ich 
magisterského štúdia v zahraničí. 

Táto možnosť vznikla v spolupráci so skupinou 
Európskej investičnej banky (EIB) a študenti sa 
môžu uchádzať o pôžičku nezávisle na tom, či ich 
domovská krajina poskytuje študentské pôžičky 
alebo nie. 

EIB si vyberá zúčastnené banky resp. agentúry 
poskytujúce študentské pôžičky, ktoré musia 
študentom ponúkať pôžičky za dostupné sadzby 
a poskytujú možnosť začať splácať pôžičku až dva 
roky po ukončení štúdia.  

Tento nástroj poskytuje čiastočnú záruku v prípade 
omeškania so splácaním pôžičky voči zúčastneným 
bankám resp. agentúram poskytujúcim študentské 
pôžičky v krajinách programu.

Táto záruka zmierni riziko finančných inštitúcií 
pri poskytovaní pôžičky dlžníkom, ktorých by za 
normálnych okolností nezohľadňovali. 

V krajinách programu Erasmus+ sa vyberú 
finanční sprostredkovatelia, ktorí budú realizovať 
študentské pôžičky.

Títo finanční sprostredkovatelia budú niesť 
zodpovednosť za posúdenie individuálnych žiadostí 
o poskytnutie pôžičky, za udelenie pôžičky a výber 
splátok. 

Mená zúčastnených poskytovateľov pôžičiek budú 
zverejnené na webovej stránke programu Erasmus+ 
hneď ako budú k dispozícii:[1}ec.europa.eu/
erasmus-plus{2]: 

Fakty o pôžičkách
n  Študenti sa budú môcť uchádzať o výhodnú pôžičku 

na financovanie magisterského štúdia v zahraničí

n  Študenti si môžu vziať pôžičku až do výšky 12 000 EUR na jedno-
ročný program resp. až  18 000 EUR na dvojročný program

n  Študenti by mali kontaktovať zúčastnené národné banky 
resp. agentúry poskytujúce študentské pôžičky
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Podpora spolupráce medzi  
oblasťami vzdelávania, výskumu 
a podnikateľskou sférou

Časť 2 sa sústreďuje na možnosti v rámci Kľúčovej akcie 2 
programu Erasmus+: Projekty spolupráce

Prínos vysokoškolského vzdelávania v oblasti pracovných miest 
a rastu je možné zvýšiť užším prepojením vzdelávania, výskumu 
a podnikateľskej sféry a tiež posilnením spolupráce s inými 
oblasťami vzdelávania a odbornej prípravy. 

Tento odsek sa venuje aktivitám, ktoré podporujú podnikavosť 
a tvorivosť naprieč všetkými odbormi a stupňami vysokoškolského 
vzdelávania (bakalárske, magisterské a doktorandské študijné 
programy).

Rovnako sa zaoberá možnosťami zlepšenia inovácií vo 
vysokoškolskom vzdelávaní formou interaktívneho študijného 
prostredia, infraštruktúry pre prenos znalostí a opatrení 
pre budovanie kapacít s cieľom podporiť modernizáciu 
vysokoškolského vzdelávania v rôznych častiach sveta. 

Projekty spolupráce v rámci kľúčovej akcie majú 
pozitívny a dlhotrvajúci vplyv na účastníkov,  
ich organizácie a politické systémy.

Časť 2:



2524

Erasmus-HE-Brochure-SignedOff_Print.indd   24 21/03/2014   15:03:52

Strategické partnerstvá

Strategické partnerstvá podporujú organizácie z rôznych sfér s cieľom spolupracovať a implementovať 
inovatívne postupy, ktoré vedú k vysokej kvalite výučby, odbornej prípravy, vzdelávania a práce s mládežou.

Tieto partnerstvá by mali napomáhať realizácii zmien nielen v tých organizáciách, ktoré sa priamo zúčastňujú 
akcie, ale i v systémoch vysokoškolského vzdelávania cestou výmeny nových vedomostí a osvedčených postupov. 

Partnerstvá by mohli implementovať aktivity akými sú napríklad:

 n vývoj a realizácia spoločných študijných modulov, programov  a kurikúl – medzi členmi partnerstiev
a z rôznych krajín, odbormi a sektormi (verejným/súkromným) s cieľom zabezpečiť prepojenie 
s potrebami trhu práce  

 n implementovanie projektových aktivít za účasti podnikov a študentov/zamestnancov  inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania 

 n efektívnejšie využívanie virtuálnej mobility, otvorených vzdelávacích zdrojov a informačno-
komunikačných technológií s cieľom implementovať inovatívne prístupy vo výučbe 

 n integrovanie diaľ kového, modulárneho a externého vzdelávania do systému poskytovania 
vysokoškolského vzdelávania 

 n zvýšenie angažovanosti inštitúcií vysokoškolského vzdelávania vo vzťahu k miestnym/regionálnym 
inštitúciám a zainteresovaným stranám z občianskej spoločnosti 

 n posilnenie spolupráce medzi rôznymi sektormi formálneho a neformálneho vzdelávania a odbornej 
prípravy 

n zlepšenie študijného poradenstva, coachingových metód a nástrojov, služieb pre podporu študentov



2524

Erasmus-HE-Brochure-SignedOff_Print.indd   25 21/03/2014   15:03:56

Fakty o strategických partnerstvách
n   Projekty: 2 až 3 roky

n  Podpora: do výšky 300 000 EUR na 2 roky alebo 
do výšky 450 000 EUR na 3 roky 

Podpora silnejšej spolupráce medzi:

n  inštitúciami vysokoškolského vzdelávania 

n  vysokoškolským vzdelávaním a inými sektormi 
vzdelávania 

n  vysokoškolským vzdelávaním a trhom práce 

Ciele:

n  zlepšenie kvality vzdelávania a výučby 

n  vývoj nových a inovatívnych kurikúl 

n   využitie potenciálu virtuálnych kooperačných 
platforiem a iných otvorených vzdelávacích zdrojov 

Aktivity môžu dodatočne zahŕňať:

n  kombinovanú mobilitu študentov (fyzická mobilita 
kratšia než 2 mesiace v kombinácii s virtuálnou 
mobilitou) 

n  podujatia spoločnej odbornej prípravy zamestnancov 
a intenzívne študijné programy (5 dní až 2 mesiace) 

n  dlhodobú výučbu alebo odbornú prípravu 
(2 až 12 mesiacov) 

Partnerstvá pozostávajú z minimálne 3 organizácií 
z 3 krajín programu.
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Znalostné aliancie
Znalostné aliancie posilňujú schopnosti Európy v oblasti podnikavosti a povzbudzujú inovácie  
vo vysokoškolskom vzdelávaní, v podnikateľskej sfére ako i v širšom sociálno-ekonomickom prostredí. 

V rámci znalostných aliancií sa inštitúcie vysokoškolského vzdelávania a podniky spoločne snažia 
podporovať inovácie formou:

n rozvíjania inovatívnych metód vzdelávania a výučby 

n organizovania pokračujúcich vzdelávacích programov a aktivít 

n posilnenia výmeny, toku a spoločnej tvorby znalostí 

n vyvíjania riešení pre náročné témy 

Znalostné aliancie môžu prispieť k podpore podnikavosti cestou:

n zavedenia vzdelávania v oblasti podnikania v ľubovoľnom odbore 

n ponuky nových možností vzdelávania, ktoré si vyžadujú podnikateľské zručnosti 

Oblasť vysokoškolského vzdelávania a podniky si môžu vymieňať znalosti cez:

n študijné aktivity v podnikoch, ktoré sú uznané v rámci kurikúl 

n experimenty, ktoré testujú inovatívne opatrenia 

n výmenu študentov, výskumných pracovníkov a zamestnancov 

n zaangažovanie zamestnancov podnikov do výučby a výskumu 

Zamestnanci závodu mali  
možnosť spolupracovať so  
skupinou študentov, ktorí mali 
nový spôsob zmýšľania a schopnosť 
riešiť problémy. 

V pilotnom projekte so 
spoločnosťou boli problémy 
oveľa zložitejšie a náročnejšie. 
A to nás skutočne motivovalo 
a nútilo aktívne sa zapájať.

Svedectvo študenta z Univerzity v gréckom Patrase a obchodného partnera 
spoločnosti VOLVO, ktorý sa zúčastnil Znalostnej aliancie s názvom Teaching factory 
(KNOWFACT)
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Fakty o znalostnej aliancii
n  Projekty: 2 až 3 roky 

n  Maximálna výška podpory 700 000 EUR (dvojročný projekt) 
a 1 000 000 EUR (trojročný projekt)

n  Uchádzať sa môžu organizácie zriadené v krajine programu

n  Minimálne 6 organizácií z aspoň 3 rôznych krajín programu.

n  Musia sa zapojiť minimálne 2 inštitúcie vysokoškolského 
vzdelávania a aspoň 2 podniky 

n  Aliancia je otvorená pre každý odbor, oblasť a medzisektorovú 
spoluprácu



”
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Partnerstvá zamerané na budovanie kapacít 

Inštitúcie vysokoškolského vzdelávania sa môžu zúčastniť kooperačných partnerstiev, ktoré sa 
zameriavajú na budovanie kapacít. 

Tieto projekty organizuje a riadi skupina inštitúcií vysokoškolského vzdelávania z krajín programu 
na jednej strane a z partnerských krajín na strane druhej*. 

Existujú dva typy projektov:

n  spoločné projekty pomáhajú inštitúciám vysokoškolského vzdelávania z partnerských krajín 
rozvíjať, modernizovať a vymieňať nové kurikulá, učebné metódy resp. materiály. Taktiež prispievajú 
k lepšiemu zabezpečeniu kvality a riadenia inštitúcií vysokoškolského vzdelávania.

n  štrukturálne projekty podporujú rozvoj a reformu inštitúcií a systémov vysokoškolského vzdelávania 
v partnerských krajinách. Cieľom je zlepšiť ich kvalitu a význam a propagovať regionálnu spoluprácu. 

V niektorých partnerských krajinách susediacich s EÚ môžu projekty zamerané na budovanie kapacít tiež 
obsahovať mobilitu zacielenú na študentov a zamestnancov.

Zamestnancov motivuje nové nadšenie študentov;  
vysoké školy získavajú zo silnejších komunitných väzieb; 
a komunity získavajú z čerstvých nápadov študentov

Michelle Lamb
z Univerzityv Roehamptone v Spojenom kráľovstve o výhodách partnerstva 
medzi vysokými školami v Jordánsku, Libanone, Spojenom kráľovstve, Írsku, 
Švédsku a Bulharsku.

* Rozvinuté priemyselné partnerské krajiny nie sú oprávnené zúčastniť sa tejto akcie.
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Fakty o partnerstvách zameraných na budovanie kapacít
n  Projekty: 2 až 3 roky

n  založené a riadené skupinou vysokých škôl z krajín 
programu a krajín z iných regiónov sveta

n  spoločné projekty pomáhajú všetkým partnerom rozvíjať, 
modernizovať a vymieňať si nové kurikulá, učebné metódy 
a materiály ako aj podporiť zabezpečenie kvality a riadenia. 

n  štrukturálne projekty rozvíjajú a reformujú inštitúcie 
a systémy vysokoškolského vzdelávania zvyšovaním 
ich kvality a významu ako aj propagovaním regionálnej 
spolupráce.
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Podpora reformy politík

Erasmus+ Kľúčová akcia 3. Podpora reformy politík 
sa sústreďuje na podporu tvorcov politík, pričom poskytuje 
najefektívnejšie prostredie pre rozvoj vzdelávania a odbornej 
prípravy. 

Podpora reformy politík posilňuje základňu poznatkov 
a dôkazov potrebných pre politické rozhodnutia cestou 
podpory spolupráce medzi inštitúciami vysokoškolského 
vzdelávania, medzinárodnými organizáciami a politickými 
činiteľmi.

Aktivity, ktoré sú podporené v tejto oblasti, boli navrhnuté 
v súlade s plnením cieľov stratégie Európa 2020 pre oblasť 
vzdelávania, odbornej prípravy a mládeže formou 
posilňovania spolupráce medzi štátom a všetkými sektormi 
vzdelávania a odbornej prípravy, vrátane vysokoškolského 
vzdelávania.

Časť 3:
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Aktivity na podporu 

Tieto aktivity prispievajú k zlepšeniu politík, ktoré sú dôležité  
pre rast a tvorbu pracovných miest.

Podpora EÚ sa zameriava na modernizáciu politík vysokoškolského 
vzdelávania v Európe a v partnerských krajinách cestou rôznych aktivít 
ako sú: partnerské hodnotenia, experimenty v oblasti európskych 
politík, ktoré realizujú orgány verejnej moci za využitia európskych 
nástrojov akými sú Európsky systém prenosu a zhromažďovania kreditov 
(ECTS), spolupráca so sieťami univerzít a vysokých škôl a podpora 
Bolonského procesu.

Politický dialóg a absolventi programu Erasmus+ sa budú podieľať na 
vytváraní Európskeho vysokoškolského priestoru. Výzvy na predkladanie 
návrhov každý rok zverejňuje Výkonná agentúra pre vzdelávanie, audiovizuálnu 
oblasť a kultúru, v ktorých vyzýva vlády, zainteresované organizácie 
a výskumných pracovníkov, aby predložili svoje návrhy.
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Fakty o podpore politík
n  Financovanie otvorených metód koordinácie 

(spolupráca s členskými krajinami EÚ) s cieľom 
napredovať v oblasti aktivít vysokoškolského 
vzdelávania

n  Podpora politického dialógu s partnerskými 
krajinami v rámci otvorenej metódy koordinácie

n  Podpora rozvoja a implementácie nástrojov 
transparentnosti EÚ akými sú ECTS a Európsky 
kvalifikačný rámec (EQF) ako aj celoeurópske siete.

n  Finančná podpora medzinárodného politického 
dialógu, kampane absolventov programu Erasmus+ 
a propagačné kampane s cieľom zvýšiť atraktívnosť 
európskeho vysokoškolského vzdelávania vo svete
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Špecifická aktivita: Jean Monnet

Aktivity v rámci programu podporujú výučbu 
a výskum o Európskej únii a podporujú dialóg 
medzi akademickou obcou a zástupcami 
rozhodujúcich subjektov v EÚ a na svete. Aktivity 
programu Jean Monnet obsahujú:

katedry Jean Monnet: pracovné miesta pre 
učiteľov, ktoré sa špecializujú na štúdium o EÚ 
určené pre vysokoškolských profesorov alebo 
docentov (minimálne obdobie výučby: 90 hodín  
za akademický rok).

akademické moduly Jean Monnet: krátke, 
jedno- resp. multidisciplinárne výučbové programy 
resp. kurzy v oblasti štúdií o EÚ na inštitúciách 
vysokoškolského vzdelávania(minimálne obdobie 
výučby: 40 hodín za akademický rok).

centrá excelentnosti Jean Monnet: centrá 
informácií o EÚ, ktoré stimulujú cezhraničné 
kontakty a multidisciplinárnu spoluprácu. 

Programu sa môžu zúčastniť inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania so sídlom 
v ľubovoľnej krajine sveta. 

Siete Jean Monnet: podporujú vytváranie 
a rozvoj skupín inštitúcii vysokoškolského 
vzdelávania, centrá excelentnosti, fakulty, 
individuálnych expertov, atď. 

Projekty Jean Monnet: aktivity propagujúce 
inovácie, vzájomnú výmenu skúseností, šírenie  
tém týkajúcich sa EÚ od základov (trvanie: 12 až  
24 mesiacov):

n  Projekty inovácie skúmajú nové spôsoby ako 
zvýšiť obľúbenosť tém týkajúcich sa EÚ a lepšie 
ich prispôsobiť rôznym druhom cieľových 
skupín (napr. projekty Učenie sa o EÚ v škole)

n  Projekty zamerané na výmenu skúseností 
podporujú diskusie o témach EÚ a zvyšujú 
úroveň vedomostí o EÚ a jej procesoch 
v konkrétnych kontextoch 

n  Projekty zamerané na šírenie obsahu sa 
predovšetkým týkajú aktivít v oblasti tvorby 
a výmeny informácií

Jean Monnet taktiež podporuje  inštitúcie a združenia, ktoré:

n  zlepšujú aktivity v oblasti výučby a odbornej prípravy o témach EÚ na postgraduálnej úrovni a/alebo 
pre iné relevantné zainteresované strany. Rovnako podporuje aktivity, ktoré analyzujú témy týkajúce 
sa EÚ a výučby o nich, rozvíjajú ich a tým zvyšujú ich obľúbenosť

n  konkrétne prispievajú k štúdiu európskeho integračného procesu

Združenia by mali byť interdisciplinárne a otvorené všetkým profesorom, učiteľom a výskumným 
pracovníkom, ktorí sa špecializujú na témy EÚ vo svojej krajine resp. v regióne.  
Podporu získajú len tie združenia, ktoré sú oficiálne zaregistrované a majú právnu subjektivitu. 
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Informácie pre uchádzačov

Kde sa môžem dozvedieť viac?
ec.europa.eu/erasmus-plus

Ako sa mám uchádzať?

Študenti resp. zamestnanci by sa mali informovať v Kancelárii pre 
medzinárodné vzťahy resp. v kancelárii Erasmus+ na svojej inštitúcie 
vysokoškolského vzdelávania.

Ak sa chcete uchádzať o spoločné magisterské štúdium,  
kontaktujte konzorcium na  
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/jointmasterdegrees

Organizácie by mali kontaktovať:

n  svoju Národnú agentúru Erasmus+ pre vzdelávanie a odbornú 
prípravu na: 

 ec.europa.eu/education/tools/national_agencies_en.htm

alebo

n  Výkonnú agentúru (EACEA) v Bruseli pre spoločné magisterské 
programy, znalostné aliancie, partnerstvá zamerané na budovanie 
kapacít, projekty na podporu politík a Jean Monnet na:

 eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus_en

Pokiaľ ste inštitúcia vysokoškolského vzdelávania z partnerskej krajiny, 
ktorá má záujem o mobilitu za účelom absolvovania časti štúdia 
v zahraničí (credit mobility), kontaktujte svoju partnerskú vysokú školu 
v krajine programu, ktorá bude zodpovedná za uchádzanie sa o finančnú 
podporu.
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Kto ste? 

Študent alebo čerstvý absolvent?

Výskumný pracovník?

Učiteľ alebo vysokoškolský zamestnanec?

Zástupca spoločnosti alebo inej organizácie

Riadiaci pracovník alebo tvorca politík

Erasmus+
Čo prináša program v oblasti vysokoškolského vzdelávania?
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Viac informácií na:

ec.europa.eu/erasmus-plus
alebo sa zapojte do diskusie na 

sociálnych sieťach:

www.erasmusplus.sk
erasmusplus@saaic.sk
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Predstavenie programu pre študentov, učiteľov a  
zamestnancov v oblasti vysokoškolského vzdelávania 
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