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Workshop pre sektor
Vysokoškolské vzdelávanie

V závislosti od CIEĽOV sa strategické partnerstvá delia na:
• SP podporujúce inovácie: zamerané na rozvoj a šírenie
inovácií vo vzdelávaní a odbornej príprave s možnosťou
zažiadať o intelektuálne výstupy a multiplikačné podujatia,
• SP podporujúce výmenu osvedčených postupov: z cieľom
rozvíjať a upevňovať siete, zdielať postupy a metódy,
s možnosťou vytvárať aj konkrétne výstupy a šíriť výsledky
svojich aktivít. Tento typ projektov nebude podporený
v rámci strategických partnerstiev v oblasti VŠ vzdelávania.

Operačné ciele ku KA2 (VŠ)
 Propagovať spoluprácu medzi akademickým,
výskumným a podnikateľským sektorom
 Podnecovať tvorbu profesijne orientovaných
bakalárskych programov

PRIORITY
• Európske priority:
1. Horizontálne priority
2. Sektorové priority
Sú popísané v Príručke programu Erasmus+ v časti
KA2 – Strategické partnerstvá – Ciele a Priority.
• Národné priority:
Na rok 2016 nie sú stanovené administratívne ani
obsahové národné priority.

PRIORITY a TÉMY
Časť C:
V prihláške označiť v časti C maximálne tri priority.
V časti E - Opis projektu - označiť témy projektu.
Žiadateľ môže vybrať z ponuky maximálne tri témy.
-

Projekt vybranú prioritu/tému musí riešiť
-> odrazí sa to v hodnotení kvality prihlášky

HORIZONTÁLNE PRIORITY (HP)


spoločné priority relevantné pre všetky sektory

•

HP1: Inkluzívne vzdelávanie, odb.príprava a mládež

•

HP2: Otvorené a inovatívne vzdelávanie, odb.príprava a práca s mládežou
zakotvené v digitálnom veku

•

HP3: Posilnenie náboru, výberu a zaučenie pedagógov

•

HP4: Transparentnosť a uznávanie zručností a kvalifikácie na uľahčenie
vzdelávania, zamestnateľnosti a pracovnej mobility

•

HP5: Udržateľné investovanie, výkon a efektívnosť vo vzdelávaní a odb.
príprave

•

HP6: Zlepšenie výsledkov v relevantných základných a prierezových
kompetenciách v perspektíve celoživotného vzdelávania

SEKTOROVÉ PRIORITY


priority relevantné len pre sektor VŠ

VŠ1 - Podpora pri vykonávaní reforiem v súlade s Programom modernizácie
EÚ 2011 a jeho prioritnými oblasťami
Zvyšovanie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania
Posilnenie kvality prostredníctvom mobility a cezhraničnej spolupráce
Zabezpečenie fungovania vedomostného trojuholníka
Zvyšovanie úrovne dosiahnutých výsledkov
VŠ2 - Podpora vykonávania oznámenia z roku 2013 s názvom „Otváranie
systémov vzdelávania: podpora rozvoja nových spôsobov poskytovania
vzdelávania a využívanie a reagovanie na nové technológie vo
vzdelávaní a výučbe"

PRIORITY - VÝBER
Obsah projektu/prihlášky sa musí viazať na niektorú z európskych priorít
pre daný sektor (sektorovú alebo horizontálnu)
1. výber hlavnej priority - z ponuky:
• 2 sektorové priority pre VŠ,
• 6 horizontálnych priorít.
2. výber ďalšej (len v prípade potreby) - z ponuky:
• 16 sektorových priorít,
• 6 horizontálnych priorít,

TÉMY

 možný výber zo 43 tém

Vo výzve 2015 zastúpené nasledovné témy:
Start-Up Promotion for Entrepreneurial Resilience
• Podnikateľské vzdelávanie
• Podniky, priemysel a MSP
• Problematiky trhu práce vrátane kariérového
poradenstva/nezamestnanosť mladých ľudí
UNIALL- Accessibility of Higher Education for Students
with Special Needs
• Zdravotné postihnutie – špeciálne problémy
• Prekážky vo vzdelávaní

Rady a odporúčania externých
hodnotiteľov
• orientácia na aktuálne problémy vo vzdelávaní,
• výber relevantnej priority a jej riešenie v prihláške,
• stanovenie cieľových skupín, ich potrieb a cieľov projektu,
• jasný plán aktivít, rozpracovanie všetkých fáz projektu,
• indikátory hodnotenia kvality aktivít, výstupov a dopadu,
• správne chápanie intelektuálnych výstupov,
• vhodný diseminačný plán,
• primeraný rozpočet vzhľadom na ciele projektu,
• správne vyplnenie formuláru prihlášky.

Najčastejšie Intelektuálne výstupy vo VŠ sektore v rámci krajín zapojených do
programu Erasmus+

Intelektuálne výstupy (IO)
 zvážiť ich potrebu – ich udržateľnosť v kvalite i kvantite
 zvážiť náklady na ich tvorbu – počet osobodní (predovšetkým na
manažérov a administratívu – zdôvodnenie, inak hradené z rozpočtovej
položky na manažment)
 oprávnenosť intelektuálnych výstupov – nezamieňať s:
• diseminačnými nástrojmi: diseminačný plán, webová stránka len pre
potreby diseminácie, letáky, brožúry, postery, videá, kalendáre,
bulletin, prezentácie, propagačný materiál školy, blog, logo, výstava...
• nástrojmi riadenia projektov: plán manažmentu kvality, webová
stránka projektu, podrobný akčný plán aktivít, virtuálna spolupráca
partnerov, priebežné a záverečné správy pre NA...

Intelektuálne výstupy (IO)
• vzdelávacími, vyučovacími a školiacimi aktivitami: miestne projektové
aktivity (experimenty, vedomostné hry a kvízy, blokové vyučovanie,
projektové vyučovanie, pozorovanie), besedy, diskusia, súťaže,
fotomozaika, malé workshopy/pracovné stretnutia, exkurzie...
• bežnými výstupmi: tvorba sietí, dotazník, multiplikačné podujatie,
výmena informácií, test, interaktívna databáza...

Vzdelávacie/vyučovacie/školiace
aktivity vo VŠ
 Dlhodobé mobility za účelom výučby
 Intenzívne programy pre VŠ študentov
 Intenzívne programy pre pedagog.zamestnancov
 Učitelia pozvaní do IP – (mimo zapojených partnerov)
 Kombinovaná výučba študentov
 Krátkodobé školiace akcie pre zamestnancov

- partnerské krajiny môžu byť zapojené len do krátkodobých školiacich
akcií pre zamestnancov

Neoprávnené výdavky
• neprimeraný počet stretnutí resp. účastníkov vzhľadom na ciele
a potreby projektu resp. stretnutia
• neoprávnené Intelektuálne výstupy
• nadhodnotené personálne náklady na tvorbu oprávnených
intelektuálnych výstupov
• nejednotnosť v dňoch v prípade plánovania IO pre tímy z rôznych
krajín
• neoprávnené Multiplikačné podujatia – zamieňané za partnerské
stretnutia
• neoprávnené Mimoriadne náklady - zamieňané s nákladmi na:
disemináciu, manažment a implementáciu projektu, bežné
vybavenie

KONTAKT
Slovenská akademická asociácia pre
medzinárodnú spoluprácu
Národná agentúra Erasmus+
pre oblasť vzdelávania a odbornej prípravy

erasmusplus@saaic.sk
www.erasmusplus.sk

