
 

 
 

 

 

 

 

EURÓPSKE UNIVERZITY 

Informačný deň, 18. december 2018, Brusel 

 

Európska komisia v spolupráci s Výkonnou agentúrou pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru 

usporiadali dňa 18. decembra 2018 informačný deň k pilotnej výzve Európskych univerzít.  

Na informačnom dni sa zúčastnili zástupcovia vysokoškolských inštitúcii, zástupcovia národných agentúr, 

konzorcií, zástupcovia z vedecko-výskumných inštitútov a pod., ktorí majú záujem o podanie projektu na 

Európske univerzity. Podujatie bolo vysielané aj naživo s možnosťou klásť otázky cez internet. 

Na podujatí odzneli dve prezentácie. Prvá, od Vanessy Debiais-Sainton 

z Generálneho riaditeľstva EAC, sa venovala predovšetkým politickému kontextu, 

cieľom a základným informáciám o Európskych univerzitách. 

Druhá prezentácia odznela od Françoisa Willekensa z Výkonnej 

agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru, ktorá má na starosti všetky 

centralizované akcie programu Erasmus+ a kam sa prihláška bude podávať. François Willekens 

predstavil v prezentácii všetky technické aspekty prihlášky a jej príloh.  

 

Obe prezentácie sa dajú nájsť tu. 

Video z informačného dňa nájdete tu . 

 

Následne sa na podujatí otvoril priestor otázkam od prítomných účastníkov a rovnako 

aj z online diskusie. Nižšie uvádzame niekoľko zaujímavých otázok, ktoré sa počas 

podujatia vyskytli. 

 

1. Príprava prihlášok, ciele aliancií 

Ktoré vysokoškolské inštitúcie sa môžu zapojiť? 

Zapojiť sa môžu tie vysokoškolské inštitúcie, ktoré majú platnú Chartu vysokoškolského vzdelávania (ECHE), a 

teda pochádzajú z programových krajín programu Erasmus+ (krajiny EÚ, Island, Lichtenštajnsko, Macedónsko, 

Nórsko, Srbsko, Turecko). 

Môžu sa zapojiť aj vysokoškolské inštitúcie z Veľkej Británie?  

Vysokoškolské inštitúcie z Veľkej Británie sú stále oprávnené k účasti v programe Erasmus+ vo Výzve 2019.  

Aké je zloženie aliancie? 

https://ec.europa.eu/education/sites/education/files/document-library-docs/merged_european_universities_info_session-final-1.pdf
https://ec.europa.eu/education/events/information-session-european-universities-0_en


 

 
 

Minimálne požiadavky na zloženie aliancie sú 3 vysokoškolské inštitúcie z 3 programových krajín. Do aliancie je 

však možné zahrnúť aj viac vysokoškolských inštitúcii z jednej krajiny. Rovnako sa môže jedna vysokoškolská 

inštitúcia stať súčasťou viacerých aliancií. Je však potrebné jasne napísať, aká je stratégia a zvážiť, či to 

neovplyvní kvalitu prihlášky, resp. či je vysokoškolská inštitúcia pripravená byť súčasťou viacerých aliancií 

v prípade schválenia projektov. 

Je cieľom zapojiť celú univerzitu alebo iba fakultu či jeden študijný program? 

Záleží na stratégii inštitúcie a celkovej kvalite podanej prihlášky. Je na rozhodnutí aliancie, či sa  rozhodne 

zapojiť iba menšiu časť jednotlivých inštitúcii alebo celé fakulty či všetky súčasti vysokoškolskej inštitúcie. 

Oprávnené sú všetky možnosti, schválenie prihlášky sa odvíja od celkovej popísanej stratégie vytvorenej 

aliancie.  

Je cieľom aj vytvorenie spoločných programov? 

Primárnym cieľom nie je vznik spoločných programov, ale aliancia môže na ich 

základe vzniknúť alebo môžu vzniknúť počas trvania projektu alebo po ňom. 

Projekt Európskych univerzít je oveľa viac ambiciózny, než len vytvorenie 

spoločných programov. Ide o vznik európskeho vzdelávacieho priestoru 

a prepojenia vzdelávania, výskumu a inovácii v rámci vzniknutej aliancie. Počas 

trvania projektu sa však očakáva, že vznikne „európsky diplom“, ktorý bude 

automaticky uznávaný v rámci EÚ. 

Kto hodnotí prihlášky? 

Externí experti vybraní Európskou komisiou, ktorá bude dôkladne dbať na to, aby sa predišlo akémukoľvek 

konfliktu záujmov. Experti budú pri hodnotení vychádzať iba z toho, aké informácie aliancia zahrnie do 

prihlášky. Odporúča sa teda, aby boli žiadatelia veľmi konkrétni a v prihláške neuvádzať odkazy na iné externé 

obsahy. Po ukončení hodnotiaceho procesu externými expertmi dostane každá aliancia konsolidované 

hodnotenie a spätnú väzbu na podanú prihlášku. V prípade, že projekt nebude úspešný, môže sa pokúsiť 

o podanie v ďalšej výzve. 

 

2. Mobility 

Aké typy mobilít sa môžu v rámci aliancie realizovať? 

Cieľom Európskych univerzít je, aby minimálne 50% všetkých zapojených študentov absolvovalo istý druh 

mobility – fyzickú, virtuálnu alebo zmiešanú (fyzická a virtuálna).   

Budú študentské a zamestnanecké mobility financované cez KA103? 

Je taká možnosť. V rámci mobilít cez Európske univerzity by sa mali uskutočniť najmä kratšie mobility študentov, 

ktoré však nemôžu byť realizované cez KA103. V prípade celosemestrálnych študentských pobytov sa odporúča 

využiť financovanie cez KA103.  

Aká je úloha mobilít v rámci aliancie? 

Mobility študentov a zamestnancov by nemali byť primárnym cieľom aliancie. Mali by sa stať cestou k úplnému 

prepojeniu všetkých zapojených inštitúcií, či už pre účely štúdia, výskumu alebo inovácií. Najmä mobility 

zamestnancov by mali prispieť k naplneniu jedného z cieľov, ktorým je zriadenie spoločných rád, rozvoj 

spoločného fondu fyzických a virtuálnych intelektuálnych a administratívnych kapacít, rozšírenie spoločných 

zdrojov, spoločné zabezpečenie infraštruktúry a pod. 



 

 
 

Budú študenti, ktorí absolvujú mobilitu cez Európske aliancie, platiť na hosťujúcej vysokej škole školné?  

Nie, aj v Európskych univerzitách platí pravidlo programu Erasmus+, že študenti sú oslobodení od platenia 

školného na hosťujúcej vysokej škole. 

 

 

 

Viac informácii možno nájsť v Sprievodcovi programom Erasmus+, na web stránke Výkonnej 

agentúry pre vzdelávanie, audiovizuálny sektor a kultúru alebo v Častých otázkach. 

http://erasmusplus.sk/ako_ziskat_grant/prirucky/2019/2019_programme_guide_en.pdf
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-universities_en
https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/actions/key-action-2-european-universities_en
https://eacea.ec.europa.eu/sites/eacea-site/files/faq-eac_eacea_to_be_published.pdf

