Erasmus Policy Statement
všeobecná stratégia Technickej univerzity vo Zvolene (SK ZVOLEN01)
Strategickým cieľom TUZVO v oblasti vzťahov s verejnosťou a v oblasti vzťahov národnej a medzinárodnej
spolupráce, ktorý je definovaný v rámci Dlhodobého zámeru TUZVO na roky 2017 – 2023, je internacionalizácia
vzdelávania, vedeckého bádania a využitia poznatkov, ako aj ďalší rozvoj statusu univerzitnej vysokej školy,
zvýraznenie postavenia TUZVO v rámci európskeho vzdelávacieho a výskumného priestoru a zapojenie sa do
budovania európskej vedomostnej spoločnosti v rámci svojej profilácie s posilnením svojej jedinečnosti
v systéme vysokého školstva SR.
Cieľom univerzity v oblasti podpory mobilitných programov je zabezpečenie nárastu počtu všetkých mobilít
študentov, učiteľov a ostatných zamestnancov tak, aby boli v súlade s kvalitatívnymi požiadavkami
participujúcich inštitúcií a ich súčastí, s ohľadom na špecifické odborné zameranie univerzity, jej fakúlt a
ostatných organizačných súčastí. Dôraz sa bude klásť aj na prípravu, akreditáciu a uskutočňovanie študijných
programov v cudzom jazyku. Významnou úlohou je posilnenie multilaterálnej spolupráce s významnými
inštitúciami vysokoškolského vzdelávania.
Naplnenie strategického zámeru v oblasti internacionalizácie bude realizované prostredníctvom rozvojových
programov zameraných na vysokoškolské vzdelávanie a vonkajšie vzťahy a medzinárodnú spoluprácu.
Internacionalizácia štúdia v rámci vysokoškolského vzdelávania zahŕňa nasledovné úlohy:
1.

vytvorenie a realizácia študijných programov vo svetovom jazyku na jednotlivých fakultách TUZVO,

2.

využívanie samovzdelávacieho centra so zameraním na individuálne štúdium cudzích jazykov v
Slovenskej lesníckej a drevárskej knižnici TUZVO, ktoré bolo vytvorené v spolupráci s Ústavom cudzích
jazykov,

3.

zameranie ďalších aktivít na podporu a rozširovanie ponuky vyučovania vybraných predmetov alebo
časti študijných programov v anglickom jazyku v rámci individuálnych študentských mobilít a letných
škôl, hlavne pre študentov v 2. a 3. stupni štúdia,

4.

získavanie študentov zo zahraničia na štúdium v študijných programoch v anglickom jazyku, ktorých
integrálnou súčasťou je aj kurz slovenčiny ako cudzieho jazyka v kultúrnohistorickom kontexte,

5.

vydávanie dvojjazyčných diplomov na univerzite (v slovenskom a anglickom jazyku).

S cieľom zabezpečiť otvorenosť univerzity sú v oblasti vonkajších vzťahov a medzinárodnej spolupráce
definované nasledovné úlohy:
1.

potreba aktívnej znalosti svetového jazyka:
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a) vytvorenie ekonomicky efektívneho systému výučby cudzích jazykov, ktorý bude reflektovať špecifické
potreby, ciele, metodické postupy a spôsoby charakteristické pre študentov jednotlivých študijných
programov a pritom rešpektovať špecifikáciu úrovní jazykovej spôsobilosti B1, B2, C1 a C2 stanovenú
Spoločným európskym referenčným rámcom pre osvojovanie a výučbu jazyka,
b) príprava a implementácia systému ďalšieho vzdelávania v oblasti jazykovej prípravy učiteľov
a vedeckovýskumných pracovníkov TU vo Zvolene vrátane systému hodnotenia ich jazykových
kompetencií s možnosťou absolvovania štandardizovanej skúšky z cudzieho jazyka,
2.

podpora mobility študentov a učiteľov:
a) organizácia informačných seminárov o medzinárodných mobilitných programoch,
b) príprava bilaterálnych zmlúv pre mobilitné programy vrátane oblasti stáží študentov v praxi,
c) orientácia zmluvnej spolupráce so zahraničnými partnermi na oblasť výmeny učiteľov pre prednášanie
konkrétnych predmetov zaradených do študijných programov,

3.

smerovanie medzinárodných zmlúv a členstiev v medzinárodných organizáciách:
a) príprava nových medzinárodných multilaterálnych a bilaterálnych zmlúv s cieľom participovať na
akademických aktivitách nielen v členských štátoch EÚ, ale aj v širšom európskom a medzinárodnom
priestore,
b) zabezpečenie materiálnych a administratívnych podmienky pre členstvo v akademických a profesijných
medzinárodných organizáciách, ktoré je dôležitým kľúčom k vytváraniu podmienok pre zapájanie sa do
medzinárodných projektov, k získavaniu nových informácií o trendoch vo vzdelávaní, výskume a o
celkovom vývoji vysokých škôl a je tiež prostriedkom k nadväzovaniu nových kontaktov a propagácie
TUZVO.

Na základe uvedeného možno konštatovať, že TUZVO presadzuje nasledovné zásady a princípy v oblasti
mobilitnej spolupráce:
-

univerzita sa vo svojich strategických dokumentoch zaväzuje napĺňať ciele EÚ v oblasti mobilitných
projektov,

-

cieľovou skupinou mobilitných projektov sú primárne študenti všetkých troch stupňov štúdia a akademickí
pracovníci univerzity,

-

mobilitná spolupráca sa primárne orientuje na študentské a učiteľské mobility v rámci existujúcich
študijných programov, pričom stáže v podnikoch sú považované za doplnkovú, no rovnocennú formu
mobilít,

-

mobilitná spolupráca je orientovaná na krajiny EÚ, región Balkánu, východnej Európy a ázijských krajín,
s perspektívou spolupráce s krajinami Severnej Ameriky a Afriky,
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-

dôraz sa kladie na dosiahnutie cieľov v oblasti zvýšenia úrovne, kvality a významu vzdelávania
prostredníctvom mobilít a medzinárodnej spolupráce, najmä prepojením vzdelávania, výskumu a
podnikateľskej sféry a zlepšením kontroly a financovania,

-

univerzita plne rešpektuje princípy rovnosti a nediskriminácie.

Medzinárodná otvorenosť TUZVO sa stáva v rámci súčasného vzdelávacieho a výskumného priestoru čoraz
dôležitejšou.
Orientácia nielen na domácich študentov, ale aj na študentov z tretích krajín a výmena študentov a tvorivých
pracovníkov minimálne v širšom európskom meradle si vyžaduje venovať dôslednú pozornosť výučbe v cudzích
jazykoch i medzinárodnej publicite. Integrácia univerzitných výskumných kapacít do medzinárodných vedeckovýskumných sietí je spojená s aktívnymi medzinárodnými vedeckými kontaktmi a publikovaním výsledkov
riešenia vedecko-výskumných projektov v medzinárodne uznávaných časopisoch. Rozširovanie medzinárodnej
spolupráce aj mimo európskeho priestoru, rozvoj aktivít v rámci akademických mobilít, realizácie aktivít
súvisiacich s prípravou študijných programov v cudzom jazyku i zintenzívnenie spolupráce s domácimi i
zahraničnými strategickými partnermi možno považovať za pozitívne impulzy v danej oblasti.
Dlhodobým cieľom TUZVO v oblasti medzinárodnej spolupráce je zabezpečiť kvalitné plnenie uzavretých zmlúv,
pričom ich kvantitatívny nárast je doplnkovým ukazovateľom. S ohľadom na túto skutočnosť a na požiadavku
efektívneho využitia finančných prostriedkov na podporu medzinárodných aktivít by malo dôjsť k
jednoznačnému vymedzeniu strategických partnerov pre rozvoj spolupráce na báze medzinárodných zmlúv a
členstiev v medzinárodných organizáciách, a to vo vzťahu k teritoriálnym záujmom TUZVO, strategickým
partnerstvám s inštitúciami s ktorými má univerzita veľmi dobré vzťahy a tiež vo vzťahu k potenciálu pre rozvoj
ďalšej intenzívnej spolupráce so všetkými fakultami TUZVO.
Mobilitné projekty majú napomáhať transferu vedomostí a informácií v oblasti vzdelávania i v oblasti vedy a
výskumu a zvyšovaniu transparentnosti. Významné je aj nadobudnutie praktických zručností viažucich sa na
profesionálny rast pre jednotlivé pracovné pozície. Skúsenosti získané realizáciou mobilitných programov majú
dopad aj na modernizáciu infraštruktúry univerzity.
Účasť TUZVO na mobilitných projektoch v rámci programu ERASMUS+ bude mať pozitívny dopad na
modernizáciu univerzity vo vzťahu k cieľom v oblasti internacionalizácie vzdelávania a vedeckovýskumných
aktivít, a to najmä v nasledovných oblastiach:
1.

oblasť zvyšovania možnosti prístupu k vysokoškolskému vzdelaniu s cieľom zvýšiť počet absolventov
vysokoškolského štúdia:

-

možnosti absolvovania mobilít pre potenciálnych študentov zvýšia atraktivitu vysokoškolského štúdia pre
potenciálnych uchádzačov o štúdium,
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-

možnosti absolvovania zamestnaneckých mobilít zvýšia atraktivitu pracovných pozícií pre potenciálnych
kvalitných akademických pracovníkov, čím sa nepriamo zvýši aj atraktivita štúdia,

2. oblasť zlepšovania kvality vysokoškolského vzdelávania:
-

mobilitné programy budú smerovať k dosiahnutiu súladu medzi príbuznými študijnými odbormi
zmluvných partnerov, čím sa zabezpečí ich vzájomná porovnateľnosť a uznateľnosť,

-

mobilitné programy budú smerovať k porovnávaniu úrovne a obsahu poskytovaných poznatkov, čím sa
zvýši transparentnosť študijných programov,

-

dopad absolvovaných mobilít sa prejaví v rozvoji e-learningových nástrojov a inovatívnych foriem štúdia
založených na efektívnych dištančných metódach využívajúcich moderné informačno-komunikačné
technológie,

3. oblasť posilnenia cezhraničnej spolupráce vysokoškolských inštitúcií:
-

dôkladné uplatňovanie mobilitných projektov bude viesť k systematickému zavedeniu zahraničného
študijného pobytu ako obligatórnej súčasti štúdia minimálne v treťom stupni štúdia,

-

dopad absolvovaných mobilít sa prejaví v efektívnom uznávaní získaných kreditov, čo bude podporovať aj
následnú cezhraničnú spoluprácu vzdelávacích inštitúcií,

-

študentské a zamestnanecké mobility budú viesť k zlepšovaniu efektívneho pohybu osôb v rámci EÚ
vzdelávacieho a výskumného priestoru a súčasne k zvýšeniu a profesionalizácii ich jazykových kompetencií,

4. oblasť prepojenia VŠ vzdelávania, vedeckovýskumných aktivít a podnikateľských aktivít v záujme podpory
regionálneho rozvoja:
-

študentské mobility budú priamo viesť k transferu vedomostí a informácií vo vecných oblastiach
primárneho záujmu univerzity a zamestnanecké a učiteľské mobility a tiež stáže študentov k získavaniu
vedomostí a praktických skúseností zo zahraničia, ktoré možno priamo využiť pri komercionalizácii
univerzitných aktivít v oblasti vzdelávania i vedeckovýskumnej činnosti,

-

mobilitné programy podporia prepojenie univerzity s praxou aj v súvislosti s aktívnym umiestňovaním
absolventov TUZVO na trhu práce,

-

získané skúsenosti prispejú k lepšiemu zapojeniu univerzity do prípravy a implementácie rozvojových plánov
na lokálnej, regionálnej, národnej i nadnárodnej úrovni,

5. oblasť spravovania univerzity a získavania zdrojov:
-

mobilitné projekty prispejú k rozvoju ľudských zdrojov v oblasti hlavných i podporných činností univerzity
vrátane rozvoja riadiacich pracovníkov,

-

alternatívne prostriedky získané v rámci programu prispejú k diverzifikácii finančných zdrojov.

Strana 4 z 4

