
Medzinárodná mobilita 
a internacionalizácia

Pozrime sa, čo sa doposiaľ vytvorilo 

vo vybraných projektoch 

Programu celoživotného vzdelávania a Erasmus+

ExchangeAbility - Fostering Mobility of 
Students with Disabilities 
Cieľom projektu bolo zvýšiť počet mobilných 
študentov so špeciálymi potrebami cielenou 
propagáciou programu a zabezpečovaním 
kvality (inkluzívne vzdelávanie, 
bezbariérovosť priestorov, sociálna podpora 
a zapojenie študentov do študentského 
života). Jedným z partnerov bola Univerzita 
Komenského v Bratislave. Interaktívna mapa 
vysokých škôl v Európe a ich 
bezbariérovosti, príklady dobrej praxe a 
najčastejšie bariéry na 
www.exchangeability.eu. 

UNIALL - Accessibility of Higher 
Education for Students with Special 
Needs 
Projekt má za cieľ odstrániť prekážky 
v prístupe osôb so špeciálnymi potrebami 
k vysokoškolskému vzdelávaniu cestou 
národných stratégií, poradenstva 
a podporných služieb a zavedením učebných 
metód zameraných na študenta. 
Koordinátorom je Slovenská technická 
univerzita v Bratislave. 

IEREST - Intercultural Education 
Resources for Erasmus Students and 
Their Teachers 
Cieľom projektu bolo vyvinúť vzdelávacie 
moduly, ktoré môžu vysoké školy ponúknuť 
svojim študentom pred, počas a po mobilite 
v zahraničí, aby maximalizovali jej prínos pre 
osobný rozvoj a interkultúrne zručnosti účast- 
níkov. Najúspešnejšie vzdelávacie aktivity 
určené pre každú fázu mobility sú  bezplatne 
k dispozícii vo forme príručky na viacjazyčnej 
platforme www.ierest-project.eu. 

EMQT - Erasmus Mobility Quality Tools 
Výsledkom projektu je príručka, ktorá 
obsahuje rady ako zlepšiť medzinárodnú 
mobilitu študentov, napr. ako používať 
sebahodnotenie v praxi, monitorovať 
procesy uznávania študijných výsledkov 
alebo ako prepojiť mobilitu so stratégiou 
rozvoja vysokej školy. Ukazovatele kvality 
sú zhrnuté v tzv. Quality Tools’ Box.
https://lirias.kuleuven.be/handle/123456789 
/403903. 



E-QUA - Erasmus Quality 
Hosting Framework 
Projekt riešil kvalitu 
študentských mobilít 
a navrhol kvalitatívny rámec 
hosťovania - 15 kritérií 
kvality erasmovskej 
mobility, napr. prepojenie 
s trhom práce a uznávanie 
zručností získaných na 
mobilite. Viac na 
www.equa-project.eu.

SocialErasmus 
ESN v projekte posilňovalo 
sociálne povedomie 
erasmovských 
študentov a kultúrnu 
rôznorodosť v komunitách. 
Študenti sa mohli zapojiť do 
spoločenských aktivít v oblasti 
vzdelávania, charity a ochrany 
životného prostredia. Príručka 
pre miestne sekcie ESN 
a partnerské organizácie je na 
http://socialerasmus.esn.org. 

Integration and Promotion 
of Staff Training Courses 
at Universities across 
Europe 
Projekt riešil potrebu 
koordinovaného zdroja 
informácií o možnostiach 
mobility vysokoškolských 
zamestnancov a vytvoril 
platformu 
http://staffmobility.eu. 

HEI-ON – Higher Education 
Institutions Online for ECTS 
Sieť európskych vysokých 
škôl,  držiteľov značky ECTS, 
ktorých cieľom bolo nájsť 
riešenie problémov spojených 
s podpisovaním 
zmlúv o štúdiu. On-line nástroj 
HEI-ON má zjednodušiť 
prípravu a podpis zmlúv o 
štúdiu v on-line prostredí a tiež 
život študentov a 
administrátorov na vysokých 
školách. Viac na 
https://www.facebook.com/hei 
onproject.

ATEST – Assessment of 
Traineeships within the 
European credit transfer 
SysTem 
Projekt sa zaoberá 
problematikou uznávania 
stáží, konkrétne udeľovania 
kreditov, hodnotenia a 
následného uznávania. Je 
v ňom zapojená UPJŠ 
v Košiciach. Príklady dobrej 
praxe a analýza budú na 
http://www.educaops.eu/index 
.php/en/atest-project. 

EMREX - Field trial on the 
impact of enabling easy 
mobility on recognition of 
external studies 
Projekt má za cieľ 
otestovať nové spôsoby 
administrovania 
študentských mobilít, 
zjednodušiť prístup novým 
záujemcom a zlepšiť 
uznávanie. Viac na 
http://emrex.eu.

HousErasmus+ 
Projekt European University 
Foundation má za cieľ 
zmapovať situáciu 
v poskytovaní ubytovania 
zahraničným študentom 
počas mobility. Viac na 
http://uni-foundation.eu/ 
european-university-foundati 
on/projects/ 
houserasmusplus. 

Learning Agreement 
Online System 
Cieľom je umožniť 
študentom pripraviť si 
zmluvu o štúdiu online a 
požiadať koordinátorov 
oboch univerzít, aby ju 
online schválili a podpísali. 
Má sa zjednodušiť aj 
administratíva 
a manažment na VŠ. Viac 
na https://learning- 
agreement.eu/app/index.ht 
ml. 

Erasmus without paper 
Projekt má za cieľ zjednodušiť 
administratívny proces mobilít 
a zrušiť jeho papierovú formu. 
Viac na 
http://erasmuswithoutpaper.eu. 



EGRACONS: European GRading CONversion System – Practical Approach to Improving 
ECTS Implementation in Europe 
Egracon je synonymom jednotnej interpretácie ECTS a prevodovej tabuľky na prevod 
klasifikačných stupňov. Projektové konzorcium študovalo klasifikačnú prax v EÚ a navrhlo 
algoritmus, ktorý má zabezpečiť kompatibilitu. Bezplatný elektronický nástroj na prevod známok 
je k dispozícii všetkým vysokým školám, ktoré doň vložia svoje tabuľky distribúcie známok. Má 
sa takto zabezpečiť spravodlivý prenos a transparentné uznávanie. Viac na http://egracons.eu. 

Štúdie ACA, EUA, ESN a univerzít na tému medzinárodná mobilita a internacionalizácia 

ENPMOB - Comparative study of European and national-level policies and practices on 
academic mobility
http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ 
ACA-2012-European_and_national_policies.pdf 
IMPI – Indicators for Mapping and Profiling Internationalisation 
http://www.impi-project.eu/ 

MOWIN - Mapping "mobility windows" in European higher education. Examples from selected 
countries 
http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ 
ACA_2013_Mobility_windows.pdf 
The European university in the 21st century. Reconciling the social dimension, excellence, 
internationalisation and sustainable funding 
http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ 
ACA_2012_Tying_it_together..pdf 

Rethinking the role of English-taught Programmes in European Higher Education Area 
http://www.aca-secretariat.be/fileadmin/aca_docs/images/members/ 
ACA-2015_English_Taught_01.pdf 
MAUNIMO - Mapping University Mobility of Staff and Students 
www.maunimo.eu 
MPPC - Mobility Policy - Practice Connect: Disseminating mobility tools, defining institutional 
strategies and developing national policy 
http://www.maunimo.eu/images/MPPC/mppc_publication_final.pdf 
Prime, Prime 2010 https://esn.org/prime 

Portály a platformy na podporu medzinárodnej mobility 

www.stexx.eu  Platforma na výmenu skúseností z mobility medzi študentmi 
www.scholarshipportal.eu Databáza štipendií do celého sveta 
www.erasmusintern.org Priestor pre študentov a čerstvých absolventov, ktorí si hľadajú podnik 
na stáž, a podniky, ktoré takéto stáže ponúkajú 
www.praxisnetwork.eu Portál s tipmi pre študentov a firmy, ako zabezpečiť úspešnú stáž alebo
výskumný projekt 



www.erasmusplus.sk 

SAAIC - Národná agentúra programu Erasmus+ 
pre vzdelávanie a odbornú prípravu 

Križkova 9 
81104 Bratislava 
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