
ENLIGHT – 
Európska sieť univerzít, 
založená na podporu 
vyváženej kvality života, 
udržateľnosti a globálnej 
angažovanosti 
prostredníctvom 
transformácie vysokého 
školstva

305 200
Spájame vyše … 9 zakladajúcich členov

23 pridružených členov

ŠTUDENTOV

Universiteit Gent (Univerzita v Gente, Belgicko)

Université de Bordeaux
(Univerzita v Bordeaux, Francúzsko)

Universidad del País Vasco / Euskal Herriko
Unibertsitatea (Baskická univerzita, Španielsko)

Univerzita Komenského v Bratislave (Slovensko)

Ollscoil na hÉireann, Gaillimh / National University of
Ireland, Galway (Národná írska univerzita v Galway, Írsko)

Georg-August-Universität Göttingen
(Univerzita v Göttingene, Nemecko)

Rijksuniversiteit Groningen
(Univerzita v Groningene, Holandsko)

Tartu Ülikool (Univerzita v Tartu, Estónsko)

Uppsala universitet (Univerzita v Uppsale, Švédsko)

Miest Mimovládne
organizácie

Nadácie

Výskumné
centrá

Regionálne
vlády

Podniky

> 750 000
ABSOLVENTOV

> 200

NAŠA
VÍZIA PRE

BUDÚCNOSŤ

SPOLOČNÝCH PROJEKTOV EÚ

> 9 000
SPOLOČNÝCH

PUBLIKÁCIÍ

57 725
ZAMESTNANCOV VRÁTANE 
25000  VYSOKOŠKOLSKÝCH 

UČITEĽOV A  VÝSKUMNÍKOV 

SPÁJAME …

NAŠA VÍZIA PRE 
BUDÚCNOSŤ

9 4 4

2 2 2

ENLIGHT chce dosiahnuť zásadnú zmenu európskeho 
vysokého školstva a odstrániť všetky vzájomné 
prekážky vo vzdelávaní, výskumnej práci a 
spolupráci. Začíname transformáciu univerzitného 
vzdelávania, ktoré bude založené na výskume a 
riešení výziev. Chceme dosiahnuť, aby sa naši 
študenti stali angažovanými európskymi občanmi. 
Vytvorením nových modelov a metodológií pre 
vzdelávanie a výskum chceme zmeniť spôsob, ako 
pristupovať ku globálnym výzvam. Sústredíme sa na 
zložité otázky udržateľnosti, ktorým dnes mestá a 
komunity čelia. 

Päť hlavných oblastí nášho záujmu je:

• zdravie a pohoda,

• digitálna revolúcia a vplyvy digitalizácie,
• klimatická zmena,
• energetika a obehové hospodárstvo,
• rovnosť.

Na dosiahnutie svojich cieľov chce ENLIGHT zmeniť 
učenie aj vyučovanie:
• Medzinárodné vzdelávanie pomocou flexibilných 

medzinárodných vyučovacích spôsobov učenia, 
ktoré budú kombinovať viaceré krátkodobé a 
dlhodobé virtuálne aj fyzické účasti na výučbe v 
rôznych krajinách

• Učenie zamerané na výskum a riešenia
aktuálnych a skutočných problémov sveta, spolu 
so sociálnymi a ekonomickými partnermi (živé 
laboratóriá, spoločné učenie)

• Transdisciplinarita kombinujúca prístupy viacerých 
disciplín a spoločenské hľadiská

• Všestrannosť spájajúca vedecké poznatky s 
prierezovými zručnosťami, ako sú medzikultúrne 
povedomie, inkluzívne líderstvo a viacjazyčnosť.

Do roku 2030 ENLIGHT vytvorí plne funkčný kompetenčný 
rámec a spustí integrovaný európsky univerzitný systém, 
ktorý bude vzorom pre európske vysoké školstvo. 

ENLIGHT bude reagovať na novovznikajúce výzvy a svoje 
pôsobenie nasmeruje do tých oblastí, v ktorých vzniknú nové 
výskumné a inovatívne iniciatívy. Rozšírime flexibilné spoločné 
kurikulá a programy v rámci siete ENLIGHT univerzít  a 
ponúkneme všetkým našim študentom príležitosť získať 
medzinárodnú skúsenosť a kompetencie. Krátke programy a 
moduly, spoločné študijné programy, doktorandské a 
vzdelávacie siete umožnia tisíckam absolventov, aby sa stali 
nositeľmi zmeny. Ako ABSOLVENTI ENLIGHT-u budú v Európe 
ďalej šíriť európske hodnoty, prístupy zamerané na výzvy a 
špičkové výsledky výskumu.
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PREMENA NAŠEJ VÍZIE NA REALITU

#EuropeanUniversities

https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/
european-education-area/european-universities-initiative_en
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Hlavné prínosy/aktivity

Ako aliancia zmení naše univerzity
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Vytvoriť kultúru kvality pomocou spoločného 
systému kvality, ktorý umožní  automatické uznanie 
študijných pobytov v rámci siete ENLIGHT, ako 
základu pre európsky univerzitný systém.

ENLIGHT zmení spôsob, akým pristupujeme ku 
globálnym výzvam. Vytvorí nové postupy pre 
vzdelávanie a výskum. ENLIGHT zmení výučbu tak, že 
študentom poskytne vedomosti, zručnosti a inovačný 
potenciál potrebný na to, aby zvládli spoločenské 
zmeny, menili naše mestá a komunity a aby sa stali 
angažovanými európskymi občanmi.

ENLIGHT rozšíri možnosti a vedomosti potrebné na 
zvládnutie zmien a posilní našu odpoveď na globálne a 
komplexné výzvy, ktoré sa objavia  v našich rôznych 
lokálnych sociálno-ekonomických prostrediach: 
spojením expertov, zdrojov a špičkového výskumu a 
praxe naprieč Európou vznikne medzinárodná výskumná 
a inovatívna sila na riešenie lokálnych problémov. 
Budeme myslieť globálne a konať lokálne.

V záujme rozšírenia a spolupráce na výskume, 
vzdelávaní a inováciách ENLIGHT postupne odstráni 
všetky prekážky pri výučbe, učení a spolupráci medzi 
všetkými vrstvami ENLIGHT komunity. ENLIGHT 
zavedie integrovaný Európsky univerzitný systém, 
ktorý spojí nástroje kontroly kvality, medzinárodný 
dosah, globálnu angažovanosť, hľadanie talentov a 
investovanie do veľkej výskumnej infraštruktúry.

ENLIGHT vytvorí spoločný systém kvality umožňujúci 
automatické uznanie študijných pobytov medzi 
univerzitami v rámci ENLIGHT-u. Spolu s kompetenčným 
rámcom ENLIGHT-u takáto kultúra kvality umožní 
študentom kombinovať vzdelávacie skúsenosti a získať 
na mieru vytvorené vzdelanie.

Podporiť kľúčové kompetencie a globálnu 
angažovanosť medzi študentmi a vytvoriť know-how 
pre rozvoj jazykových znalostí, líderstva, obchodných 
zručností a povedomia o rozmanitosti v našich 
kurikulách.

Vytvoriť štruktúrovaný a technický rámec pre 
inkluzívnu, bezproblémovú a zelenú mobilitu a 
poskytnúť nástroje pre flexibilné učenie.

Vytvoriť komplexnú metodológiu na meranie vplyvu
kompetenčného rámca ENLIGHT-u na študentov a ich 
sociálno-ekonomické prostredie.

Vytvoriť metodológiu spolutvorby s univerzitami a 
regionálnymi partnermi, ktorá bude definovať, aké 
kompetencie a vedomostnú úroveň študenti 
potrebujú na to, aby zvládli zadané výzvy.

Vytvoriť modely pre vzájomný dialóg s lokálnymi, 
európskymi a globálnymi partnermi.

GHTENL

> https://enlight-eu.org @enlight_eu ENLIGHT EUenlight-europeanuniversity


