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Čo sú aliancie európskych 
univerzít?

Európske univerzity sú ambicióznymi 

medzinárodnými alianciami inštitúcií

vysokoškolského vzdelávania rozvíjajúcimi

dlhodobú štrukturálnu a strategickú

spoluprácu, ktorá umožňuje ich

transformáciu

na univerzity budúcnosti,

✓ propagujúce európske hodnoty a 

identitu

✓ a zvyšujúce kvalitu a 

konkurencieschopnosť vysokoškolského
vzdelávania v Európe.

Náhľad do iniciatívy Európskej
komisie
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Čo sú aliancie európskych 
univerzít?
Náhľad do iniciatívy Európskej
komisie

44
európskych

univerzít
(plán: 60 do roku 2024)

340+ 
VŠ

(plán: 500 VŠ)

31 krajín
(členské štáty EÚ, Island, Nórsko, Srbsko a Turecko) 

1300 
asociovaných

partnerov

272 mil. EUR
(pre prvých 41 aliancií v období 2019 -

2023)

656 mil. EUR
(na obdobie ďalších 4 rokov)
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Znížiť rozdiely
v kompetenciách

Kľúčové ciele 
aliancie Ulysseus

1

2

3

4
Podporovať model 
univerzity otvorenej 
svetu

5

Päť európskych 
výziev, jedna vízia, 
šesť kľúčových 
cieľov

Plníme víziu rozvíjať 
Európsku univerzitu 
uznávanú pre svoju 
excelentnosť a postavenú 
na európskych hodnotách 
sociálnej súdržnosti a 
dodržiavania ľudských práv. 

Sme pevne presvedčení, že 
Európske univerzity budú 
inštitúcie presahujúce hranice 
Európy, otvorené svetu a 
podporujúce solidaritu.

vytvorením dlhotrvajúceho teritoriálneho a 
digitálneho inovačného ekosystému aliancie 
Ulysseus.

flexibilnými európskymi spoločnými programami 
zameranými na študentov a prepojených s 
výskumnými aktivitami.

formovaním európskeho občana budúcnosti, 
ktorý sa vyznačuje rešpektom k ľudským právam, 
rovnosti a inkluzívnosti. 

kombináciou fyzickej a virtuálnej mobility. 

Je vzrušujúce formovať 
budúcnosť Európy

Modernizovať
naše univerzity

Prispievať k rozvoju 
našich regiónov 
a miest

Posilniť znalosti 
a praktizovanie 
európskych hodnôt

kombináciou inovatívneho učenia a vzdelávacích 
aktivít. 
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Partneri aliancie 
Ulysseus
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Spájame
Spolu sme silnejší

6
Univerzít zo 6 krajín

101
Asociovaných partnerov

87
Fakúlt

54
Výskumných centier

636
Patenty a ochranných známok

163 530
študentov

199 171
Zamestnancov, vrátane:

8 499
Akademických pracovníkov / výskumníkov

1 035
Výskumných skupín

235
Vedecko-technologických spoločností & 
partnerstiev
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Starnutie a 
blahobyt
University Côte d’Azur

Ulysseus
Inovačné huby

Cestovný
ruch, umenie
a kultúrne
dedičstvo
University of Genoa

Energetika, 
doprava, 
mobilita a 
inteligentné
mestá
University of Seville

Potraviny, 
biotechnológi
e a cirkulárna 
ekonomika 
MCI | The 
Entrepreneurial 
School®

Digitalizácia
Technická
univerzita v 
Košiciach

Umelá
inteligencia
University of 
Applied Sciences 
Haaga-Helia
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Prínosy aliancie Ulysseus
pre vlastné regióny

Spoločné študijné programy
Štúdium na 6 univerzitách súbežne

Financovanie výskumných
a mobilitných aktivít
Prostredníctvom “satelitných projektov”

Zjednodušené mobility pre 
študentov, výskumníkov
a ostatných zamestnancov
V Európe je najlepšie!

Program stáží
Nadobúdanie praktických zručností

Akcelerácia podnikania
Podpora pre start-upy a inkubátory

Tréningy pre komunitu
Celoživotné vzdelávanie, MOOC pre 
verejnosť

Aktivity na podporu občianskej
angažovanosti
Open Classes, aktivity na zvyšovanie
povedomia

Prepojenie regionálnych
ekosystémov Zapájanie regionálnych
partnerov do medzinárodných aktivít
v ich tematických oblastiach
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Dosiahnuté úspechy
aliancie Ulysseus
po prvých 2 rokoch
fungovania

20 projektových
návrhov

Horizont Európa a Erasmus+

Spoločná R&I 
stratégia a agenda

9 dvojitých 
študijných 
programov

Mobilitný program

2 spoločné
študijné programy

5 riešených
satelitných
projektov

Horizont Európa a Erasmus+

Ponuka akademických kurzov
Cudzie jazyky, pedagogika, MOOC, kurzy pre ne-akademických

zamestnancov
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Satelitné projekty

Schválené Podané

Erasmus +

Horizont 2020 / 
Horizont Európa

Projekt Výzva Koordinátor

MOB4ALL
10/2020, 30 mesiacov, 239k € KA2 USE

DigitalSoftSkills@Ulysseus
03/2021, 24 mesiacov, 299k € KA2 UCA

COBRING 2.0
01/2022, 15 mesiacov, 182k € EMJM USE

COMAI
10/2022, 15 mesiacov EMJM HH

Projekt Výzva Koordinátor

COMPASS
06/2021, 36 mesiacov, 2m € SwafS USE

Project Výzva Koordinátor

EDIT Teacher
Academies HH

SustrAIn EU Alliences for
Education HH

Vďaka satelitným projektom získal Ulysseus dodatočné financovanie vo výške 2,7 mil. € 
na rozvoj spoločnej R&I stratégie a agendy, spoločných študijných programov, digitálnych
mäkkých zručností a inklúzie. 
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Prebiehajúce
satelitné projekty

DigitalSoftSkills@Ulysseus Erasmus+ (KA2)

Ambiciózny projekt zacielený na rozvoj digitálnych soft skills našich 
študentov, našich vyučujúcich a našej Ulysseus komunity, ktorá bude tvoriť 
budúcnosť Európy

Mob4All Erasmus+ (KA2)

Propagácia medzinárodnej mobility študentov so špeciálnymi potrebami
prostredníctvom budovania kapacít rôznych aktérov, ktorí môžu podporiť
týchto študentov v kontexte medzinárodnej mobility za účelom vzdelávania

COMPASS Horizon 2020 (SwafS)

Projekt, financovaný z programu Horizont 2020, pripravuje alianciu na to, aby 
sa stala modelom excelentnosti európskej univerzity prostredníctvom 
výskumu a inovácií. Projekt je vlajkovou loďou pre spoločnú výskumnú 
stratégiu aliancie a uľahčí jej transformačný proces na európsku univerzitu. 

COBRING, COMAI Erasmus+ (Mundus Joint Masters)

Spoluvytváranie 2 spoločných študijných programov 1) účinná a udržateľná 
energia pre budovanie intelligentných miest budúcnosti a 2) umelá 
intelligencia na posilnenie inovačných ekosystémov, konkurencieschopnosti
podnikov a zamestnanosti v Európe.
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Integrovaná stratégia na
podporu digitálnej
transformácie TUKE

Inovačný hub “Digitalizácia”

Plne funkčný digitálny inovačný hub

Európske centrum digitálnych inovácií 
(EDIH) financované z programu Digital 
Europe

Regionálna ekonomika
(SMEs, inštitúcie verejného sektora, 

NGOs)

Služby a 
podpora

Kombinácia 
zdrojov 
financovania

Prístup k 
technológiám

Rast, konkurenscieschopnosť, 
udržateľnosť prostredníctvom
vyššej úrovne digitálnej transformácie

Technologický 
transfer
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Na ceste k akreditácii spoločných 
študijných programov

Prvý spoločný Európsky Ulysseus diplom na magisterskej úrovni:

Účinná a udržateľná energia, doprava a mobilita pre budovanie
inteligentných miest budúcnosti

✓ ŽIADOSŤ o akreditáciu PODANÁ na DEVA 
(Andalúzska akreditačná agentúra)

✓ ZAREGISTROVANÁ na EQAR
(Európsky register pre zabezpečovanie kvality vysokoškolského vzdelávania)
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Ulysseus dvojité
diplomy

Digitalization

Podpísané

Potraviny, 
biotechnológie a 
cirkulárna ekonomika

• Dvojitý diplom (MA)
MCI+USE

Potravinové
technológie, 
priemysel a výživa

Digitalizácia

• Dvojitý diplom (MA)
MCI+USE

Mechatronika a 
inteligentné
technológie
a
Dizajn a inžiniering 
výrobkov a 
priemyselných 
inštalácií v prostredí 
PLM a BIM

Natália Vašková
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Ponuka vzdelávacích kurzov

Jazykové kurzy

French A1
Course dates: 7.10-16.12 / 30 students / 5 credits

Italian A1
Course dates: 3.10.22-18.5.23 / No limit for students / 3 credits

Spanish A1
Course dates: 3.10.22-18.5.23 / No limit for students / 3 credits

Russian A1
Course dates: 6.2.23-28.4.23 / 30 students / 5 credits

BIPs

Project Management
Course dates: November – December 2022
Online+physical course / 30+ staff participants

Entrepreneurship and Innovative Business Models for the Cultural and Creative Industry
Course dates: November 2022 – January 2023
Online+physical course / 15 students / 3 credits

MOOCs

Start-up - Corporate Collaboration MOOC
Course dates: 24.10-21.11.200
Online course / No limit for students / 1 credit

Co-Innovating in practice MOOC / 2 credits
Course dates 21.11.-16.12.2022
Online course / Teamwork, weekly assignments / 2 credits

Sustainable Development MOOC / 3 credits

Course dates 1.2.2023-30.6.2023
Online self-paced course / No limit for students / 3 credits
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Digitálna
platforma
Zloženie

Vzdelávacia platforma
https://ulysseus.eu/learn 

Plnohodnotná platforma na sprístupnenie kurzov všetkým
účastníkom inkluzívnym spôsobom. Platforma je založená
na open-source softvéri Moodle.

Webstránky https://ulysseus.eu
Hlavná webstránka je hlavným vstupným bodom pre väčšinu
služieb ponúkaných alianciou Ulysseusus. Satelitné webstránky
poskytujú informácie o satelitných projektoch.

Platforma pre prieskumy
https://ulysseus.eu/surveys

Umožňuje meranie kvantitatívnych záujmov našej komunity z 
pohľadu digitálnych služieb pri zaistení bezpečnosti pri zbere
citlivých dát. 

Platforma pre spoluprácu
S použitím SAAS riešenia Microsoft Office 365 (väčšinou
Teams, Drive a SharePoint) 
s nakonfigurovaným Active Directory, 
s autentifikáciou pridelenou každej inštitúcii
a s využitím ich natívnych Shibboleth riešení.

Video platforma https://videos.ulysseus.eu
Platforma pre video hosting je založená na open-source softvéri. 
Esup-Pod dodáva videá vo viacnásobnej kvalite a poskytuje hotové
linky na integráciu do Moddle cez H5P content plugin.

Video-konferenčná platforma
pre online kurzy
Umožňuje vyučujúcim realizovať online kurzy, zvolili sme video 
konferenčné riešenie založené na open-source software 
BigBlueButton. Obsahuje virtuálne pozadia pre zachovanie
súkromia a skupinové miestnosti pre animáciu v rámci malých
skupín.

https://ulysseus.eu/learn
https://ulysseus.eu/
https://ulysseus.eu/surveys
https://videos.ulysseus.eu/
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Noví partneri 
aliancie Ulysseus
(od 2023)
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Mobilita podporená 
programom Erasmus+

Spolupráca Vzdelávanie Výskum

BIPy Staff Weeks Identita a hodnoty
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Ďakujem za 
pozornosť

The Ulysseus Action has received funding from the European Union’s 
Erasmus + Programme under the grant agreement No 101004050. The 
views and opinions expressed in this communication are the sole 
responsibility of the authors and do not necessarily reflect the views of the 
European Commission.
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