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„SIHE“ – Support for Implementation of Reform Tools in 
Slovak Higher Education/Podpora reformných opatrení 

v slovenskom vysokoškolskom vzdelávaní 

Cieľ projektu: 

•   vytvoriť platformu pre jednotlivé fakulty vysokých škôl na Slovensku na 
diskusiu s relevantnými národnými a zahraničnými expertmi, ktorej výsledky 
budú komunikované národným tvorcom politík.  
 

Plán aktivít 

1.  Národný seminár „Zabezpečovanie kvality vo vysokoškolskom 

 vzdelávaní“, 1. - 2. 12. 2016.  

2.  Národný seminár „Vzdelávanie zamerané na študenta“,  4. - 5. 10. 2017  

3.  Národný seminár „Európsky systém prenosu kreditov a vzdelávacie 

 výstupy“, 4.-5.6.2018. 

Výstupy projektu a prezentácie: 
http://www.minedu.sk/podpora-reformnych-opatreni-v-slovenskom-vysokoskolskom-

vzdelavanii-sihe/ 

 



.European Language Label 

„Výzva 2018“ zverejnená: 

http://www.erasmusplus.sk/ELL/ 
 

 znenie Výzvy 2018 
 formulár prihlášky 2018 
 Európske priority pre r. 2018 
 

Termín:    1. 7. 2018   
Info:   ell@saaic.sk  

 
 

Databáza: 
• elektronická databáza projektov ocenených 

Európskou značkou pre jazyky  
• v 24 jazykoch  
• vyhľadávacie kritériá: rok ocenenia, krajina, 

oblasť vzdelávania, pedagogická téma, cieľový 
jazyk 

http://ec.europa.eu/education/initiatives/language-label_en 

http://www.erasmusplus.sk/ELL/
mailto:ell@saaic.sk


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

„Role Models“  
 

Sieť Inšpiratívne vzory – nová iniciatíva Európskej komisie 

-jedným z hlavných cieľov iniciatívy Európskej komisie je zabrániť 
vylúčeniu mladých ľudí zo spoločnosti, podporiť ich inklúziu a propagovať 
spoločné vlastníctvo EÚ hodnôt tým, že sa sprostredkujú priame kontakty 

s „inšpiratívnymi vzormi“. 
 

Partneri: 

Future generation: http://futuregenerationeurope.eu/rolemodels/  

Eduma: http://eduma.sk/  

 

- diskusie s inšpiratívnymi ľuďmi, živé knižnice, atď. 

 

Kontakt: alena.stefanikova@saaic.sk  



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

Ďalšie aktivity a EÚ kampane: 
 

Kampaň #EUandME  

       https://europa.eu/euandme/sk/ 

  

2018 – Európsky rok kultúrneho dedičstva 

 

DiscoverEU – súťaž o cestovné granty pre 18 – ročných mladých 
ľudí: prihlasovanie 12. - 26. júna 2018  

https://europa.eu/youth/discovereu_sk 

       

      

 



  

 

 

http://www.eaecnet.com 

• informácie, kurzy, newsletter – výzvy na podávanie projektov 

 

ERACON 2019 

•  medzinárodná konferencia pre Erasmus koordinátorov  

2019 - Cyprus 
www.eracon.info 

•   zverejnené prezentácie a zborníky z konferencií 

     z rokov 2005 - 2018 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Bolonský proces 
 

- najnovšia správa o realizácii bolonského procesu: Európsky priestor 
vysokoškolského vzdelávania v roku 2018  
- Konferencia ministrov školstva  - 24.-25. máj 2018 v Paríži   
 
Parížske komuniké:  
http://media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/EHEAParis2018_Communi
que_final_952771.pdf 
 

 
- príloha IV – Dodatok k diplomu – aktualizovaný dokument 
 

http://media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf
http://media.ehea.info/file/2018_Paris/77/1/EHEAParis2018_Communique_final_952771.pdf


 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

 
 
 

Európsky vzdelávací priestor  
 

Oznámenie: Európsky vzdelávací priestor do roku 2025: 
posilňovanie európskej identity vzdelávaním a kultúrou 
(14.11.2017) 

 

- súčasťou bude „sorbonský proces“ - vzájomné uznávanie 
vysokoškolských diplomov a osvedčení o ukončení strednej 
školy 

- vytváranie sietí Európskych univerzít 

- pilotné projekty v rámci výziev 2019 a 2020, potom súčasť 
nového programu 

- Výzva 2019 – centralizované projekty, v rámci KA2, 3 roky 



How ‘European Universities’ will look 
like in 2025-2030? 

European 
inter-university Campuses 
 

Bachelor/Master/Doctoral 

levels 

European 

curriculum 
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European 

degree 
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Dedicated 
Cooperation 
Structures 

 
Shared, integrated, long-term 

strategic vision on 
education/research/innovation 

European Statute 

European Degree 

How European Universities will look 

like in 2025-2030? 



Návrh nového programu post-2020 
 

- zverejnený 30. mája 2018 

- 2021 – 2027 navrhuje Európska komisia zdvojnásobiť objem 
finančných prostriedkov vyčlenených na program Erasmus na 
30 miliárd eur.  

 

Viac informácií o návrhu nového programu Erasmus: 
https://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/news/commission-adopts-
proposal-next-erasmus-programme-2021-2027_sk 

 

 

 

 



 
 
 

Ďakujem za pozornosť! 
 

 
 

 

Erasmus SAAIC 
 - informácie zamerané na vysokoškolský sektor 
 
 
Erasmusplus SK 
- informácie o programe Erasmus+ 
- výzvy, odkazy, informačné semináre 
- zaujímavosti 


