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ERASMUS POLICY STATEMENT

INŠTITUCIONÁLNA STRATÉGIA INTERNACIONALIZÁCIE UNIVERZITY J. SELYEHO
Univerzita J. Selyeho (ďalej len „UJS“) bola zriadená Národnou radou Slovenskej republiky zákonom č. 465/2003
Z. z a je jedinou samostatnou verejnou vysokou školou na Slovensku, ktorá poskytuje vzdelávanie vo všetkých
troch stupňoch pre etnickú menšinu vo svojom materinskom jazyku, a to v maďarčine. UJS je otvoreným typom
vysokej školy s uplatňovaním moderných multikultúrnych princípov vzdelávania a podporou výskumu a vývoja
v oblastiach pedagogických, humanitných, prírodných, spoločenských, ekonomických a informatických vied a
vytvára podmienky a formy edukácie pre všetkých s rešpektovaním rôznorodých potrieb každého jednotlivca bez
ohľadu na ich fyzické, intelektuálne, sociálne, emocionálne, jazykové alebo iné podmienky.
Internacionalizácia v činnosti UJS predstavuje kľúčovú oblasť rozvoja inštitúcie v oblasti zahraničných vzťahov,
medzinárodnej spolupráce a vnášania medzinárodnej dimenzie do univerzitného vzdelávania a výskumu.
Strategické ciele internacionalizácie UJS vychádzajú z poslania a hodnôt univerzity, ktoré sú stanovené v
Dlhodobom zámere rozvoja univerzity a sa realizujú v súlade s internými, národnými a európskymi dokumentmi.
Cieľom UJS v oblasti medzinárodnej spolupráce a zahraničných vzťahov je podporovať a zintenzívniť
internacionalizáciu aktivít univerzity so zámerom rozvoja vzdelávania, vedy a výskumu na UJS, a tým posilniť
pozíciu univerzity v európskom a globálnom priestore.
Strategické ciele UJS v oblasti internacionalizácie:
Ciele v oblasti rozvoja medzinárodnej spolupráce:
a) Rozšírenie a posilnenie zmluvnej i nezmluvnej spolupráce s európskymi a mimoeurópskymi univerzitami, ktoré
majú pre UJS strategický význam. Do tohto cieľa je zahrnutý záujem o spoluprácu s medzinárodnými
výskumnými inštitúciami, organizáciami, združeniami v akademickej ako aj v hospodárskej oblasti, projektové
multilaterálne spolupráce v kľúčových akciách programu Erasmus+ KA1 - Vzdelávacia mobilita jednotlivcov
a KA2 – Spolupráca v oblasti inovácii a výmeny osvedčených postupov.
b) Zvýšenie podpory a intenzity obojsmernej mobility študentov a zamestnancov (odchádzajúcich i
prichádzajúcich) v rámci mobilitných programov:
- zabezpečenie nárastu počtu všetkých mobilít študentov na študijné mobility a zahraničné praxe, učiteľov aj
zamestnancov UJS na zahraničné mobility;
- podpora pôsobenia zahraničných študentov a akademických a neakademických zamestnancov na UJS.
c) Vytváranie podmienok pre zapájanie sa do medzinárodných projektov zameraných na budovanie kapacít
v rámci vysokoškolského vzdelávania Kľúčová akcia 2 - Spolupráca v oblasti inovácií a výmena osvedčených
postupov programu Erasmus+ k získavaniu nových informácií o trendoch vo vzdelávaní, výskume.
d) Zlepšenie pozície a imidžu UJS v medzinárodnom kontexte, zvýšenie viditeľnosti UJS.
Ciele v oblasti internacionalizácie a modernizácie vysokoškolského vzdelávania:
a) V rámci tohto cieľa sa sleduje zlepšenie pozície UJS v rámci európskeho a globálneho vzdelávacieho priestoru.
Hlavným zámerom je zabezpečenie kvalitného prostredia a atraktívnej ponuky a podpory zahraničných
študentov a zamestnancov.
b) Zameranie ďalších aktivít na podporu a rozširovanie ponuky vyučovania vybraných predmetov alebo časti
študijných programov v anglickom jazyku v rámci individuálnych študentských mobilít.
c) Získanie študentov zo zahraničia na štúdium, ktorých integrálnou súčasťou je aj kurz slovenčiny a maďarčiny
ako cudzieho jazyka.
d) Zvyšovanie jazykových a interkultúrnych kompetencií študentov, učiteľov a zamestnancov UJS.
e) Zlepšenie dostupnosti informácií o UJS pre jednotlivé cieľové skupiny.
f) Pracovať na zapojení sa do programov, ktoré poskytujú dvojité a spoločné diplomy.
Ciele v oblasti internacionalizácie vedy a výskumu:
a) V rámci tohto cieľa sa sleduje zlepšenie pozície UJS v rámci európskeho a globálneho výskumného priestoru.
b) Zvýšenie miery zapojenia výskumných pracovníkov UJS do výskumných aktivít a do riešenia medzinárodných
vedecko-výskumných projektov, zvýšenie úspešnosti UJS pri získavaní medzinárodných výskumných projektov
a zvýšenie príjmov zo zahraničných zdrojov na výskum.
Za účelom naplnenia jednotlivých bodov stratégie internacionalizácie inštitúcie UJS volí nasledovné
princípy k cieľu vybudovania európskeho vzdelávacieho priestoru:
I. Najdôležitejším cieľom v tejto oblasti je v súlade so strategickými dokumentmi Európskej únie podpora a
zvýšenie počtu a kvality zahraničných mobilít študentov každého stupňa štúdia, absolventov, učiteľov,
zamestnancov a záujemcov so sociálnym alebo zdravotným znevýhodnením s cieľom zlepšiť ich osobný
(vedomosti, zručnosti a kompetencii) a profesionálny rozvoj, angažovanosť a zamestnaneľnosť na európskom
trhu práce aj mimo neho;
II. Sústrediť sa na rozvoj aktivít krajinami Európskej únie, s ktorými má Slovenská republika geografickú a kultúrnu
blízkosť. Prehĺbiť a podporiť spoluprácu s partnerskými krajinami východnej Európy (Ukrajina) a ázijskými
krajinami (Južná Kórea, Filipínske ostrovy, Azerbajdžanská republika).

III. Pri výbere zahraničných partnerov prioritným záujmom je spolupracovať s kvalitnými zahraničnými
vysokoškolskými zariadeniami, ktoré majú podobný odborný profil ako UJS, s inštitúciami hospodárskej praxe,
ktorých činnosť je spojená s študijnými programami UJS.
IV. Rozšírenie spolupráce v rámci projektov Európskej únie napr. Kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+
s medzinárodnými spolupracujúcimi inštitúciami; zapájať sa do ďalších projektov Európskej únie;
V. Zvýšiť kapacitu, príťažlivosť a medzinárodný rozmer v oblastiach vzdelávania, vedy a výskumu s cieľom aktívne
sa zúčasťnovať na spoločnosti;
VI. Zlepšiť porozumenie a informovanosť účastníkov mobilít o iných kultúrách a krajinách s cieľom rozvíjať zmysel
európskeho občianstva a identity.
Implementácia medzinárodných projektov v rámci programu Erasmus+
Uvedený zámer UJS plánuje naplniť uplatnením viacerých stratégií prostredníctvom zapojenia sa do vedeckovýskumných a vzdelávacích programov Európskej únie, ako aj bilaterálnymi a multilaterálnymi spoluprácami
s európskymi a mimoeurópskymi vzdelávacími a vedecko-výskumnými inštitúciami a hospodárskymi
organizáciami.
Aktivity k naplneniu zámeru pre realizáciu medzinárodných projektov pre vysokoškolské vzdelávanie
a medzinárodnú spoluprácu :
 aktívne zapájanie sa do výziev v rámci medzinárodných projektov Európskej únie;
 vytváranie a posilnenie strategických partnerstiev s domácimi a zahraničnými inštitúciami;
 prehĺbenie spolupráce s existujúcimi partnermi a rozvíjanie spolupáce s inštitúciami partnerských krajín,
zabezpečiť kvalitné plnenie uzavretých zmlúv, pričom aj kvantitatívny nárast;
 vyvíjanie aktivít na podporu zvýšenia počtu odchádzajúcich a prijatých študentov, absolventov, učiteľov
a zamestnancov zapojených v medzinárodných projektoch a mobilitách (informačné semináre, webové
prezentácie UJS, informačné materiály o študijných programoch);
 vytvorenie predpokladov (jazyková, multikulturálna, odborná príprava) na úspešné absolvovanie zahraničných
pobytov študentov, učiteľov a zamestnancov UJS na európskych a mimoeurópskych univerzitách; podpora
uznávania a validácie kompetencií, vedomosti a zručností;
 sledovanie kvality a efektívnosti akademickej mobility vo väzbe na výkony vo vede a vzdelávaní, propagovať
mobility, počet mobilít,
 rozširovanie spolupráce v rámci projektov Európskej únie napr. Kľúčovej akcie 2 programu Erasmus+
s medzinárodnými spolupracujúcimi inštitúciami; zapájať sa do ďalších projektov Európskej únie;
 posilnenie participácie na regionálnych projektoch, iniciovať a koordinovať vedecké výskumy v rámci
medzinárodných projektov;
 podpora spoločenskej, kultúrnej, občianskej angažovanosti a podnikateľského myslenia študentov UJS;
 angažovanie UJS vo medzinárodných univerzitných asociáciách a odborných akademických združeniach;
 vytváranie podmienok pre zvyšovanie kvality vzdelávania zabezpečením modernizáciou didaktického
prostredia, učebných pomôcok, laboratórií, inteligentného robotického centra športových zariadení.

Implementácia projektu povedie k dosiahnutiu nasledovných merateľných ukazovateľov:
a) počet bilaterálnych zmlúv a memoránd o spolupráci, počet multilaterálnych zmlúv o spolupráci, počet
partnerských inštitúcií,;
b) počet zmlúv o dvojitom diplome medzi UJS a partnerskou inštitúciou;
c) počet odchádzajúcich študentov na mobilitu, podiel odchádzajúcich študentov na mobilitu z celkového počtu
študentov;
d) počet odchádzajúcich učiteľov, podiel odchádzajúcich učiteľov na mobilitu z celkového počtu učiteľov,
e) počet odchádzajúcich zamestnancov, podiel odchádzajúcich zamestnancov na mobilitu z celkového počtu
zamestnancov;
f) počet prichádzajúcich študentov na mobilitu, počet prichádzajúcich učiteľov na mobilitu, počet prichádzajúcich
zamestnancov na mobilitu;
g) podiel študentov, učiteľov a zamestnancov, ktorí si zvyšovali jazykové kompetencie;
h) počet projektov progamu Erasmus+ Kľúčovej akcie 2 získaných na UJS;
i) počet účastí UJS v zahraničí na veľtrhoch, na prezentačných podujatiach;
j) počet oficiálnych návštev na UJS, počet oficiálnych návštev zástupcov UJS na zahraničných inštitúciách,
k) počet vydaných informačných publikácií o UJS;
l) počet študijných predmetov poskytovaných v inom ako slovenskom alebo v maďarskom jazyku;
m) počet zahraničných študentov zapísaných na štúdium na UJS podľa krajín;
n) počet vysokoškolských učiteľov zo zahraničia;
o) počet zahraničných výskumných projektov získaných na UJS;
p) podiel výskumných pracovníkov zapojených do riešenia medzinárodných projektov z celkového počtu
tvorivých pracovníkov, podiel výskumných pracovníkov zo zahraničia na celkovom počte výskumných
pracovníkov UJS.

Očakávaný vplyv účasti UJS v programe Erasmus+ v oblasti modernizácie inštitúcie
UJS za účelom vytvárania základne pre realizáciu medzinárodných projektov je dlhé roky zapojená do programov
Európskej únie. Program Erasmus+ prostredníctvom realizácie medzinárodných mobilít a rozvíjaním zmluvných
a nezmluvných vzťahov so zahraničnými partnermi prispeje k internacionalizácii a modernizácii vzdelávania
univerzity. Dodržiavaním s vytýčených cieľov politiky európskeho vzdelávacieho priestoru UJS očakáva od účasti
na mobilitných projektoch v rámci programu ERASMUS+ pozitívny vplyv na modernizáciu univerzity v oblasti
internacionalizácie vzdelávania a vedecko-výskumných aktivít v týchto oblastiach:
1. Posilnenie medzinárodnej dimenzie činnosti UJS prostredníctvom nasledujúcich aktivít:
o rozvíjaním a prehĺbením spolupráce s významnými zahraničnými inštitúciami Európskej únie v rámci
multilaterálnych vzdelávacích a vedecko-výskumných projektov v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu;
o rozvíjaním prehĺbením spolupráce s partnerskými krajinami východnej Európy (Ukrajina) a ázijskými krajinami
(Južná Kórea, Filipínske ostrovy, Azerbajdžanská republika);
o podporou medzinárodných mobilít študentov, učiteľov, výskumných pracovníkov a zamestnancov UJS
a prichádzajúcich účastníkov z európskeho a mimoeurópskeho priestoru, rozšírením a posilnením zručností
a kompetencie účastníkov mobilít;
o posilnením aktivít so zahraničnými resp. medzinárodnými výskumnými inštitúciami, organizáciami, združeniami
v akademickej oblasti ako aj z podnikateľského prostredia; z čoho výstupom sú medzinárodné konferencie,
spoločný výskum, spoločné publikácie
o pripájaním k medzinárodným univerzitným asociáciám;
o vytvorením základne pre ďalšie spoločné zámery a predpoklady pre vytvorenie spoločných projektov
vysokoškolského vzdelávania programu Erasmus+ v rámci Kľúčovej akcie KA2 a spoločných vedeckovýskumných projektov v spolupráci so zahraničnými inštitúciami;
o efektívnym uznávaním kompetencií získaných počas obdobia vzdelávanie v zahraničí - prioritným záujmom je
spolupracovať s kvalitnými zahraničnými vysokoškolskými zariadeniami, ktoré majú podobný odborný profil ako
UJS. Dopad absolvovaných mobilít sa prejaví v efektívnom uznávaní získaných kreditov, čo bude podporovať
ďalšiu spoluprácu;
o vybudovaním siete medzinárodných kontaktov s cieľom posilniť kultúrnu rozmanitosť a rozvíjať spoločnú
európsku identitu a integráciu.
2. Zlepšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania:
o prevzatím nových informačno-komunikačných technológií, e-learningových nástrojov, vytváraním nových
spoločných študijných programov a dvojitých spoločných diplomov program prispeje k modernizácii
vzdelávania;
o absolvovaním študentských mobilít účastníci si budú môcť osvojiť vedomosti a rozšíriť kompetencie, posilniť
znalosť cudzích jazykov, zlepšiť digitálne a podnikateľské zručnosti, ktoré im pomôžu pri ďalšom vzdelávaní,
v zlepšení postavenia na trhu práce doma i v zahraničí. Mobilitné aktivity za účelom stáže podporia prepojenie
univerzity s praxou aj v súvislosti s umiestňovaním absolventov UJS na trhu práce. Zvýši sa
konkurencieschopnosť študentov UJS, budú atraktívnejšou pracovnou silou pre zamestnávateľov v regióne,
tým že získali skúsenosti v zahraničí;
o skvalitnením jazykových, interkultúrnych a odborných kompetencií učiteľov sa zvyšuje a inovuje kvalita výučby,
a tým univerzita podporuje profesionálny a kariérny rozvoj svojich zamestnancov. Získané skúsenosti prispejú
k lepšiemu zapojeniu univerzity do prípravy a implementácie rozvojových plánov na lokálnej, regionálnej,
národnej i nadnárodnej úrovni;
o posilnením synergie medzi vzdelávaním, odbornou prípravou, zamestnaním a podnikaním.
3. Zvyšovanie atraktivity univerzity:
o prispenie k internacionalizácii, k zvýšeniu príťažlivosti, kvality a modernizácii vysokoškolského vzdelávania
v Európe aj mimo nej;
o možnosť absolvovania zahraničnej mobility pre potenciálnych študentov zvýši príťažlivosť vysokoškolského
štúdia na UJS,
o možnosti absolvovania zamestnaneckých mobilít zvýšia atraktivitu pracovných pozícií pre potenciálnych
akademických pracovníkov UJS, čím sa zvýši aj kvalita štúdia.
Očakávaný dopad na miestnu, regionálnu a národnú úroveň: predovšetkým sa zvýši konkurenciaschopnosť našich
študentov, budú atraktívnejšou pracovnou silou pre zamestnávateľov v regióne, tým že získali skúsenosti zo
zahraničnej praxe; podporenie podnikateľského ducha u mnohých jednotlivcov; prispievanie sa k rozvíjaniu
faktorov zamestnateľnosti; s implementáciou nových zručností a poznatkov by sme si dosiahli pozitívne zmeny,
a tým by sme si podporili ekonomiku Slovenska; zmiernili by regionálne rozdiely.
Očakávaný dopad na Európsku úroveň: realizáciou programu by sme čiastočne naplnili hlavné ciele stratégie
Európskej komisie, prispeli by sme k šíreniu myšlienky európskej partnerskej spolupráce a vzájomnej pomoci,
podporili by sme rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vysokoškolského vzdelávania.

Udržateľnosť:
Programom sa podporuje tvorba a rozvoj medzinárodných sietí, tým že sa poskytujú možnosti spolupráce
s jednotlivými zainteresovanými aktérmi prostredníctvom mobilitných projektov a spoločných projektov zameraných
na budovanie kapacít v rámci Kľúčovej akcie 2. Rozširovanie medzinárodnej spolupráce mimo európskeho
priestoru, rozvoj aktivít v rámci akademických mobilít umožnia transfer nových poznatkov a vedomostí v oblasti
vzdelávania, vedy a výskumu, čím prispievajú k zvyšovaniu transparentnosti. Výsledky dosiahnuté v rámci riešenia
vzdelávacích projektov Erasmus+ sú implementované do vzdelávacieho procesu na UJS a prispejú k zlepšeniu
kvality vysokoškolského vzdelávania na UJS. Výstupy vzdelávania pre účastníkov mobilít zaručia osobnostný
rozvoj a profesionálny rast, schopnosť kreatívnej adaptácie sa na meniace vonkajšie podmienky, zdokonaľovanie
jazykových kompetencií a schopnosť pracovať v rozličných pracovných kultúrach. Praktické skúsenosti im umožnia
rozvíjanie podnikateľského myslenia a schopnosť uplatnenia sa na trhu práce v podnikaní alebo v slobodnom
povolaní. Zapojenie študentov do iných foriem občianskeho a kultúrneho života podporuje budovanie regionálnej
a európskej identity a občianskej angažovanosti účastníkov. Skúsenosti získané realizáciou mobilitných programov
majú dopad na posilnenie konkurencieschopnosti UJS, na internacionalizáciu vzdelávania, modernizáciu
infraštruktúry univerzity.

