
 
 
 

EAIE HELSINKY 2019 
ENCOMPASSING ALL VOICES 

 
výstava a konferencia vzdelávania 

24. – 27. 9. 2019 



• Podujatie organizované European Association for International Education 
(EAIE) 

• EAIE bola založená v roku 1989 a je európskym centrom pre odborné 
znalosti, vytváranie sietí a zdroje v internacionalizácii vysokoškolského 
vzdelávania. 

• Je to nezisková organizácia vedená členmi, ktorá slúži jednotlivcom aktívne 
zapojeným do internacionalizácie ich inštitúcií kombináciou školení, 
konferencií a získavania a zdieľania vedomostí. 

• Podujatie predstavuje najväčšiu medzinárodnú konferenciu a výstavu 
vzdelávania v Európe 

• viac ako 6250 účastníkov z 95 krajín sveta 

 

 

 

 



• Ponuka prezentácie univerzity od SAIA, n. o. 

 

- Priestor na zdieľanie stánku STUDY & RESEARCH IN SLOVAKIA 

 

- Prihlásenie na konkrétne termíny a časy cez online kalendár 

 

- Rovnaké možnosti pre všetky univerzity zo Slovenska 

 

 



 
 
 

• Pred podujatím: 

- Vytvorenie konta účastníka a prihlásenie sa cez webstránku: 

https://www.eaie.org/helsinki/programme.html 

- Zaplatenie účastníckeho poplatku online za konkrétnu osobu -     

   neprenosný a nenávratný 

- Pre členov EAIE poplatok znížený o členské 

- Možnosť prihlásiť sa na extra platené aktivity a prednášky expertných 
skupín  

- Je vhodné oznámiť partnerom svoju účasť a vopred si dohodnúť 
konkrétne stretnutia 

• Možnosť zapojiť sa ako prednášajúci na nasledujúce podujatie – 
deadline do konca októbra 2019 
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• Priebeh podujatia: 

- Otvárací ceremoniál 

- Stretnutia s partnermi v slovenskom stánku alebo v stánku partnerov 
alebo vo vyhradenom priestore na stretnutia počas celého podujatia 

- workshopy a prednášky na rôzne témy, viac ako 160 sessions 

- Networking počas celého trvania podujatia – neobmedzené možnosti: 

   recepcie na rôzne témy, morning run, ranná jóga, zbieranie odpadkov,             

   karaoke show, diskotéky, večere na pozvanie,... 

- Distribúcia denníka vydávaného EAIE počas konferencie 

- Záverečný ceremoniál 



• Po ukončení podujatia: 

•   všetky prezentácie dostupné na stránke EAIE s možnosťou stiahnutia 

•   možnosť zapájať sa do online diskusií k jednotlivým témam 

•   kontaktovanie nových partnerov e-mailom s návrhom konkrétnej    

     spolupráce na základe osobných stretnutí 

•   Univerzita zahrnutá v zozname účastníkov   

 



Nasledujúce podujatie: EAIE 2020 Barcelona  
15. – 18. september 2020 

https://www.eaie.org/barcelona.html 
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 • Tipy a odporúčania:  

- zúčastniť sa 

- podujatie najvhodnejšie pre prorektorov, zahraničné oddelenia 

- prezentačné materiály na USB kľúčoch, prípadne jednoduchá brožúra 

- v dostatočnom predstihu rezervovať ubytovanie 

 

 
 
 



 

 

Ďakujeme za pozornosť. 

 Za UPJŠ v Košiciach:  

Doc. JUDr. Regina Hučková, PhD. – prorektorka pre marketing a vzťahy s verejnosťou 

PhDr. Zuzana Szattlerová – International Relations Office 

E-mail: zahrodd@upjs.sk 


