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Granty EHP
Európsky hospodársky priestor (EHP) tvorí 31 členských štátov, ktoré využívajú spoločný
prístup k vnútornému trhu a spoločne vyznávajú štyri slobody: slobodu pohybu osôb,
služieb, tovaru a kapitálu.
Granty EHP predstavujú príspevky nečlenských štátov Európskej únie (EÚ), t. j. Nórska, Islandu a Lichtenštajnska, viacerým členským štátom EÚ. Slúžia na zníženie hospodárskych a sociálnych rozdielov a na posilňovanie bilaterálnych vzťahov so štátmi EÚ
v strednej a južnej Európe.
V programovom období 2009 – 2014 bol príspevok z Grantov EHP pre Slovenskú republiku viac ako 38 mil. eur (bližšie informácie na www.eeagrants.org a www.eeagrants.sk).
Jedným z cieľom Grantov EHP je zvýšený ľudský kapitál a vedomostná úroveň v prijímateľských štátoch. Tento cieľ sa realizuje prostredníctvom tzv. štipendijných programov
v 11 krajinách EÚ.

O programe
Štipendijný program EHP Slovensko, ako jeden z deviatich programov financovaných
z Grantov EHP a Nórskych grantov na Slovensku, bol jedinečným nástrojom pre zvýšenie
mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl ako aj nástrojom na rozvoj bilaterálnych a multilaterálnych vzťahov medzi Slovenskom na jednej
strane a Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom na druhej strane.
Nórsko, Island a Lichtenštajnsko financovali prostredníctvom Grantov EHP 85 % rozpočtu programu a Slovenská republika zvyšných 15 %. Celková alokácia programu
bola 2 255 882 eur. Úrad vlády SR, ako Národný kontaktný bod pre Granty EHP, ustanovil SAIA, n. o., na základe výsledkov verejného obstarávania správcom programu.
SAIA, n. o., realizovala program v úzkej spolupráci s donorskými partnermi programu
– Nórskym centrom pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní (SIU), Islandským centrom pre výskum (Rannís) a Agentúrou pre otázky medzinárodného vzdelávania (AIBA)
v Lichtenštajnsku.
Štipendijný program EHP Slovensko v období od marca 2014 do apríla 2017 prispieval
nielen k mobilite študentov, doktorandov a akademických pracovníkov vysokých škôl
medzi Slovenskom, Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom, ale aj k rozvoju spolupráce slovenských stredných a vysokých škôl s partnerskými školami z Nórska a Islandu.
Program bol určený pre inštitúcie, nie jednotlivcov, a v rámci 5 vyhlásených výziev na
predkladanie žiadostí o projekt sa do neho zapojilo 11 stredných a 10 vysokých škôl.
Vznikli nové študijné odbory, učebné metódy a pomôcky, pripravených bolo množstvo
spoločných odborných článkov a školy zorganizovali desiatky konferencií, seminárov,
workshopov a exkurzií.

05

Slovenské stredné a vysoké školy sa mohli zapojiť do programu prostredníctvom nasledujúcich opatrení:
• prípravné návštevy a stretnutia,
• mobilitné projekty medzi vysokými školami,
• projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami,
• projekty inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní.
Touto publikáciou by sme vám radi priblížili využitie finančných prostriedkov Grantov
EHP a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky vyčlenených na oblasť vzdelávania na Slovensku a na posilnenie bilaterálnych vzťahov s Nórskom, Islandom a Lichtenštajnskom
v programovom období 2009 – 2014. Na nasledujúcich stránkach vám stručne predstavíme dosiahnuté výsledky a predstavíme jednotlivé projekty stredných a vysokých škôl
financované zo Štipendijného programu EHP Slovensko.
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Prípravné návštevy a stretnutia
Cieľom Prípravných návštev a stretnutí bolo
Regionálne rozloženie prijímateľov
nadviazanie novej spolupráce alebo obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych kon- 10
taktov za účelom naplánovania spoločného 9
projektu. Zverejnené boli 2 výzvy, v rámci
ktorých bolo predložených spolu 27 žiadostí 8
o grant. Úspešní uchádzači absolvovali prí- 7
pravné návštevy a stretnutia na jeseň 2014 6
6
a začiatkom roku 2015.
5
Celkovo 29 445 eur bolo vynaložených na 4
2
max. 5-dňové pobyty v partnerskej inštitúcii
3
pre akademických pracovníkov zo 7 stredných
1
a 8 vysokých škôl. Počas prípravných návštev 2
3
2
a stretnutí navštívili Slovensko 2 nórski učite- 1
1
1
1
1
lia a 21 slovenských učiteľov vycestovalo do 0
BB
BA
KE NR PO TN TT
ZA
donorských štátov (3 na Island, 18 do Nórska). Z 15 realizovaných prípravných návštev
a stretnutí medzi Slovenskom, Nórskom a Is-  stredné školy (SŠ)
landom vyústilo 14 do predloženia spoločnej  vysoké školy (VŠ)
žiadosti o projekt v rámci niektorého z ďalších
opatrení Štipendijného programu EHP Sloven- BB – Banskobystrický kraj, BA – Bratislavský kraj,
KE – Košický kraj, NR – Nitriansky kraj,
sko.
PO – Prešovský kraj, TN – Trenčiansky kraj,
TT – Trnavský kraj, ZA – Žilinský kraj

Rozdelenie poskytnutého projektového grantu
medzi stredné a vysoké školy

SŠ: 49 %
14 399 €

VŠ: 51 %
15 046 €
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Mobilitné projekty medzi vysokými školami
Slovenské vysoké školy sa mohli zapojiť do Mobilitných projektov, ktorých cieľom bolo
zvýšenie medzinárodnej mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov
vysokých škôl prostredníctvom dlhodobej mobility študentov a doktorandov a výučbových pobytov akademických pracovníkov. Predpokladom na realizáciu projektu bolo
zapojenie minimálne jednej partnerskej vysokej školy z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska, ktorá je držiteľom Univerzitnej charty Erasmus. Výzva na predkladanie žiadostí
o projekt bola vyhlásená v septembri 2014, s celkovou alokáciou 600 000 eur. Predložené
a schválené boli žiadosti 4 slovenských vysokých škôl, ktoré zapojili spolu 8 partnerov zo
všetkých troch donorských štátov – 4 vysoké školy v Nórsku, 2 vysoké školy na Islande
a 1 vysokú školu v Lichtenštajnsku.
Celkovo bolo na realizáciu mobilitných projektov vynaložených 181 950 eur, čo predstavuje 75-percentné čerpanie. Zvyšné finančné prostriedky alokované na toto opatrenie
boli presunuté na realizáciu projektov inštitucionálnej spolupráce.
Čerpanie rozpočtu mobilitných projektov vysokých škôl

242 497,18 €

100 %
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Realizácia projektov trvala
16 – 18 mesiacov a prebiehala najmä v akademickom roku 2015/2016. Zrealizovaných bolo 83 mobilít. Zo Slovenska boli na
pobyt vyslaní 3 študenti, 10 doktorandov a 32
akademických pracovníkov. Na Slovensko prišli
4 doktorandi a 34 akademických pracovníkov. Tematicky boli realizované
mobility najmä v oblastiach sociálne a behaviorálne vedy (politológia,
ekonomika, vzdelávanie),
technické vedy (inžinierstvo, architektúra) a prírodné vedy (biológia).
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Mobilitný projekt Ekonomickej univerzity v Bratislave
SK06-II-01-001
Prijímateľ:

Ekonomická univerzita v Bratislave
Dolnozemská cesta 1/B, 852 35 Bratislava
PhDr. Rudolf Kucharčík, PhD., koordinátor projektu
rudolf.kucharcik@euba.sk, www.fmv.euba.sk

Partneri:

Háskólinn á Akureyri
Univerzita v Akureyri, Nordurslod 2, 600 Akureyri, Island
prof. Ögmundur Knútsson, kontaktná osoba
ogmundur@unak.is, www.unak.is

Háskolí Íslands
Islandská univerzita, Sæmundargötu 2, 101 Reykjavík, Island
prof. Baldur Thorhallsson, kontaktná osoba
baldurt@hi.is, www.hi.is

Čerpaný projektový grant: 39 128,49 €
Realizácia projektu: 19. 2. 2015 – 18. 8. 2016

Zámerom mobilitného projektu medzi Fakultou medzinárodných vzťahov Ekonomickej
univerzity v Bratislave, Univerzitou v Akureyri a Islandskou univerzitou bolo zintenzívniť
proces prenosu poznatkov a príkladov dobrej
praxe medzi Slovenskom a Islandom v oblasti štúdia malých štátov so zameraním na
medzinárodnú ekonómiu, zahraničnú politiku
a medzinárodné právo. Cieľom bolo zvýšiť
nielen kvalitu prenosu vedeckých informácií,
ale i samotnú úroveň vyučovacieho procesu
zúčastnených inštitúcií, prostredníctvom mobility vysokokvalifikovaných odborníkov za
účelom výučbových pobytov na partnerskej
univerzite.
Prvým predpokladom pre úspech projektu bol výber vyučujúcich, ktorí na danom projekte participovali. Na projekte sa zúčastnilo 9 vyučujúcich z Ekonomickej univerzity
v Bratislave, 6 vyučujúcich z Univerzity v Akureyri a 5 vyučujúcich z Islandskej univerzity
v Reykjavíku. Dôležitým momentom bolo zapojenie vyučujúcich Ekonomickej univerzity
do vyučovacieho procesu na partnerskej univerzite na Islande, a naopak. Vyučujúci mali
možnosť diskutovať o vybraných otázkach týkajúcich sa medzinárodných politických
a ekonomických vzťahov ako aj európskej integrácie s islandskými študentmi a konfrontovať rozdielny spôsob vyučovacieho procesu. Táto skúsenosť je jedným z predpokladov
zlepšenia vyučovacieho procesu na domovskej univerzite.
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Ďalším prínosom projektu bola možnosť
ponúknuť slovenským študentom pohľad
islandských partnerov na vybrané otázky
týkajúce sa medzinárodných ekonomických a politických vzťahov, ekonomiky,
politiky, príp. environmentalistiky. Jednotlivé prednášky vytvorili priestor pre rozvoj kritického myslenia študentov. Prichádzajúci učitelia zo Slovenska prezentovali islandským študentom prednášky na
rôzne témy, ktoré sa dotýkali Slovenska
a vzťahu medzi Slovenskom a Islandom.
Prednášky boli pre študentov zaujímavé
a zapadali do rámca jednotlivých kurzov.
Univerzita v Akureyri zorganizovala taktiež otvorené prednášky pre verejnosť z Akureyri,
resp. pre tých, ktorých Slovensko zaujíma.
Takýto typ projektu je veľmi dobrým spôsobom, ako si vymieňať skúsenosti v oblasti
výučby a vedy, ako aj prehĺbiť spoluprácu v spoločných oblastiach záujmu v budúcnosti.
V období dynamických zmien, nevyhnutných rýchlych reakcií a adaptácií je výmena skúseností potrebná pre udržanie konkurencieschopnosti a uplatnenie študentov na pracovnom trhu. Ciele projektu boli naplnené. Z dlhodobého hľadiska projekt vytvoril priestor
na rozvoj spolupráce medzi všetkými tromi partnermi. Partneri sú pripravení realizovať
spoločné vedecké a pedagogické projekty takisto v budúcnosti. Príkladom môžu byť
spoločné návrhy vedeckých projektov, príprava spoločných učených textov, ako aj výmena poznatkov pri výučbe rovnakých kurzov. Projektoví partneri ochotne participovali na
akciách, ktoré boli v čase ich pobytu na partnerskej univerzite realizované. Výsledkom
projektu je bezpochyby posilnenie spolupráce a partnerstva medzi všetkými tromi spolupracujúcimi univerzitami.
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Mobilitný projekt Prešovskej univerzity v Prešove
SK06-II-01-002
Prijímateľ:

Prešovská univerzita v Prešove
Ul. 17. novembra 15, 080 01 Prešov
doc. Ing. Ladislav Suhányi, PhD., koordinátor projektu
ladislav.suhanyi@unipo.sk, www.unipo.sk/zahranicne-vztahy/ehp

Partneri:

Háskólinn á Akureyri
Univerzita v Akureyri, Nordurslod 2, 600 Akureyri, Island
Rúnnar Gunnarsson, kontaktná osoba
runarg@unak.is, www.unak.is

Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning
Vysoká škola kráľovnej Maud pre učiteľky v materskej škole,
Thrond Nergaards veg 7, 7044, Trondheim, Nórsko
Anne Sine van Marion, kontaktná osoba
Anne.S.van.Marion@dmmh.no, www.dmmh.no

Høgskolen i Sørøst-Norge
Vysoká škola Juhovýchodného Nórska, P. O. Box 235, 3603 Kongsberg, Nórsko
prof. Lasse Berntzen, kontaktná osoba
lasse.berntzen@hbv.no, www.usn.no

Čerpaný projektový grant: 46 786,22 €
Realizácia projektu: 24. 4. 2015 – 15. 9. 2016
Prešovská univerzita v Prešove využila v rámci realizácie projektu možnosť posilniť a rozšíriť spoluprácu s troma partnerskými inštitúciami z krajín, ktoré dovtedy nepatrili medzi
partnerov s najaktívnejšou spoluprácou. Fakulta humanitných vied spolupracovala s islandskou Univerzitou v Akureyri, Fakulta manažmentu s Vysokou školou Juhovýchodného
Nórska (pôvodne Vysoká škola Buskerud
a Vestfold) v Kongsbergu a napokon Pedagogická fakulta s nórskou Vysokou školou
kráľovnej Maud pre učiteľky v materskej
škole v Trondheime.
Hlavným cieľom projektu bolo zmapovať študijné programy a oblasti výskumu na
partnerských univerzitách. Študenti a učitelia mali a naďalej majú tiež možnosť
pripraviť bilaterálne a multilaterálne projekty pre študentský, ako aj akademický
výskum. Mobilitný projekt takisto poskytol priestor pre spoznávanie edukačného
procesu, metód a prístupov aplikovaných vo vyučovaní a pre diskusiu o jeho účinnosti
a efektivite, čo prispelo k zlepšeniu kvality vysokoškolského vzdelávania.
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V priebehu projektových aktivít bolo na partnerské organizácie vyslaných 8 učiteľov,
2 doktorandi a 1 študent. Z partnerských
organizácií bolo prijatých 10 učiteľov. Počas realizácie projektu došlo k nadviazaniu množstva bilaterálnych vzťahov.
Upevnili a nadviazali sa nové kontakty
a vytvorili sa veľmi priaznivé predpoklady
pre ďalšiu spoluprácu. Keďže pri realizácii
mobilít medzi schválenými pracoviskami
došlo k interakcii účastníkov mobilít aj
s inými pracoviskami prijímajúcej inštitúcie,
otvárali sa aj otázky ďalšej možnej spolupráce s viacerými pracoviskami a nadviazali sa
kontakty aj so zástupcami ďalších organizácií v regióne.
Nadviazanie bilaterálnych kontaktov vyústilo do ďalšej spolupráce. Pracovníci organizácií
priamo zapojení do projektových aktivít rozvíjajú vďaka projektu spoluprácu vo viacerých oblastiach, ide hlavne o realizáciu spoločného výskumu medzi pracovníkmi, prípravu spoločných vedeckých a odborných publikácií periodického aj neperiodického
charakteru, spoluprácu pri výskumných aktivitách doktorandov v rámci prípravy dizertačných prác, spoločnú účasť na konferenciách a seminároch organizovaných partnermi, spoločnú evalváciu vedeckých výstupov pracovníkov a doktorandov, spoluprácu
v rámci skvalitňovania odbornej prípravy absolventov štúdia, spoločnú účasť v redakčných
a edičných výboroch, možnosť vzájomného využitia výskumných kapacít a výskumného
vybavenia pri spoločných záujmoch, získanie dobrej praxe pri zostavovaní a nastavení
programov štúdia a nastavenia vyučovacieho procesu, ako aj získanie dobrej praxe pri
využívaní moderných metód a techník vzdelávania.
Na základe dobrých skúseností a spokojnosti s priebehom spolupráce bola podpísaná
bilaterálna dohoda medzi Prešovskou univerzitou v Prešove a Univerzitou v Akureyri pre
študijné programy učiteľstvo a cudzie jazyky v rámci Erasmus+ a taktiež Fakulta manažmentu Prešovskej univerzity uzatvorila s Vysokou školou Juhovýchodného Nórska zmluvu
v rámci programu Erasmus+. Existujúca medziinštitucionálna zmluva Erasmus+ medzi
Pedagogickou fakultou Prešovskej univerzity v Prešove a Vysokou školou kráľovnej Maud
pre učiteľky v materskej škole bola rozšírená o študijné programy magisterského stupňa.
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Mobilitný projekt Univerzity veterinárskeho lekárstva a farmácie
v Košiciach
SK06-II-01-003
Prijímateľ:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., koordinátorka projektu
zita.faixova@uvlf.sk, ehp.uvlf.sk

Partner:

Nord Universitet
Severná univerzita, Mørkvedtrakket 30, 8049 Bodø, Nórsko
Grete Lysfjord, kontaktná osoba
grete.lysfjord@uin.no, www.nord.no

Čerpaný projektový grant: 32 189,37 €
Realizácia projektu: 1. 5. 2015 – 30. 9. 2016
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach a Severná univerzita v Bodø spolupracujú od
roku 2010 a od akademického roku 2010/2011 realizujú spoločný bakalársky študijný program v anglickom
jazyku „Náuka o živočíchoch“ (Animal Science).
Obe univerzity vidia potrebu zvýšiť úroveň vzdelávania a praktických cvičení v akvakultúre a v súvisiacich
oblastiach, ktorými by sa vďaka vysokokvalifikovaným
odborníkom podporil rastúci priemysel v oblasti akvakultúry. Dôvodom realizácie mobilitného projektu bola
preto snaha o pokračovanie a ďalší rozvoj doterajšej
veľmi úspešnej spolupráce medzi oboma univerzitami
a zvýšenie mobility medzi Univerzitou veterinárskeho
lekárstva a farmácie v Košiciach a Severná univerzita
v Bodø a poskytnutie príležitosti pre ďalší rozvoj výskumnej spolupráce.
Nástrojom na dosiahnutie tohto cieľa boli
výmenné dlhodobé mobility doktorandov
a výmenné výučbové pobyty akademických pracovníkov.
Dlhodobé mobility 5 doktorandov im pomohli získať nový pohľad na štúdium,
nové zručnosti a poznatky, spoznať hosťujúcu krajinu, jej kultúru, zvyklosti, mentalitu, životnú úroveň, kontakty. Doktorandi hodnotili pobyt v zahraničí okrem iného
aj ako efektívny tréning komunikačných
zručností.
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Výučbové mobility 7 akademických pracovníkov, v rámci ktorých viedli prednášky, semináre, resp. konzultácie v hosťujúcej inštitúcii, boli prínosom pre študentov,
doktorandov, akademickú obec a dokonca
aj odbornú verejnosť. Akademickí pracovníci si upevnili komunikačné zručnosti
a profesijné vzťahy s kolegami v hosťujúcej
inštitúcii a nadviazali kontakty a spoluprácu
s odborníkmi v hosťujúcej krajine.
Výmena poznatkov, skúseností a dlhoročné
partnerstvo oboch inštitúcii sa premietajú
do evalvačného hodnotenia, čím sa zvyšuje
ich rating a atraktivita. Sekundárnym efektom je propagácia oboch krajín medzi študentami, akademickou obcou a odbornou verejnosťou. V rámci dlhoročnej úspešnej
spolupráce je perspektíva vytvárania ďalších spoločných študijných programov, kurzov,
resp. letných škôl a teda aj výmenných mobilít.
Výmenné pobyty boli cennou skúsenosťou, z ktorej môžu zúčastnení akademickí pracovníci čerpať pri vytváraní a aplikácii nových metód výučby.
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Mobilitný projekt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
SK06-II-01-004
Prijímateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave
Vazovova 5, 812 43 Bratislava 1
prof. Ing. Mikuláš Huba, PhD., koordinátor projektu
mikulas.huba@stuba.sk, www.stuba.sk

Partneri:

Norges teknisknaturvitenskapelige universitet
Nórska univerzita prírodných vied a techniky, Sem Saelands vei 4, 7491
Trondheim, Nórsko
prof. Sigurd Skogestad, kontaktná osoba
skoge@ntnu.no, www.ntnu.edu

Universität Liechtenstein
Lichtenštajnská univerzita, Fürst-Franz-Josef-Strasse, 9490 Vaduz,
Lichtenštajnsko
prof. DI MAAS Peter Droege, kontaktná osoba
peter.droege@uni.li, www.uni.li

Čerpaný projektový grant: 63 846,37 €
Realizácia projektu: 2. 6. 2015 – 30. 9. 2016
Cieľom projektu bola podpora medzinárodnej mobility študentov, doktorandov a akademických pracovníkov
štyroch zúčastnených fakúlt Slovenskej technickej univerzity v Bratislave
(STU) s partnerskou Nórskou univerzitou prírodných vied a techniky (NTNU)
v Trondheime a Lichtenštajnskou univerzitou vo Vaduze.
Mobility boli zamerané na začatie novej akademickej spolupráce medzi
Lichtenštajnskou univerzitou a STU
v Bratislave v oblasti stavebníctva, architektúry a územného plánovania so
zameraním na využívanie alternatívnych zdrojov energie v prevádzke budov, vrátane
počítačových simulácií potrieb energií a vnútorného prostredia, a tiež priestorové plánovanie vidieckych sídel. Stavebná fakulta STU hostila krátky prednáškový pobyt akademického pracovníka z Inštitútu architektúry a priestorového plánovania Lichtenštajnskej
univerzity a recipročne vyslala na výučbový pobyt takisto jedného akademického pracovníka. Učiteľské mobility sa uskutočnili na základe vzájomnej akceptácie a kompatibility tém. Slovenská doktorandka absolvovala na Lichtenštajnskej univerzite 4-mesačný
študijný pobyt.

15

Okrem zmienenej iniciácie spolupráce mali
mobility pozitívny dopad na vzájomný prenos informácií a znalostí v uvedených oblastiach a dosiahli aj multiplikačný efekt formou
spoločnej publikácie a spoločných výskumných projektov.
Mobilitný projekt tiež prispel k ďalšiemu
rozvoju už existujúcej vzájomnej spolupráce v oblasti pokročilých metód automatického riadenia medzi NTNU a 3 fakultami STU v Bratislave – Fakultou chemickej
a potravinárskej technológie, Strojníckou fakultou a Fakultou elektrotechniky a informatiky. 2 študenti a 6 doktorandov absolvovalo
dlhodobý študijný pobyt na partnerskej univerzite a zrealizovalo sa 17 výučbových pobytov akademických pracovníkov. Na Fakulte elektrotechniky a informatiky prispeli vzájomné kontakty k príprave viacerých vedeckých publikácií. Na základe diskusií s partnerom
z NTNU boli na Fakulte chemickej a potravinárskej technológie modernizované predmety
v oblasti automatického riadenia. Spolupráca tiež vyústila do prípravy spoločných vedeckých publikácií.
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Projekty inštitucionálnej spolupráce
Hlavným ťažiskom Štipendijného programu EHP Slovensko bola realizácia projektov
Inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami a v stredoškolskom vzdelávaní.
V rámci 2 spoločných výziev bolo pre stredné a vysoké školy k dispozícii viac ako
1,76 milióna eur. Podmienkou udelenia grantu bolo zapojenie minimálne 1 partnerskej
strednej, respektíve vysokej školy z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska, pričom žiadateľ mohol mať aj partnerov zo Slovenska. V rámci projektu sa vyžadovala 10-percentná
finančná spoluúčasť na celkových schválených nákladoch na projekt. Tematické zameranie projektov nebolo stanovené, cieľom bolo podporiť vyvážené partnerstvá zahrňujúce
aktivity prospešné pre všetky zapojené subjekty.
Prvá výzva na predkladanie žiadostí o projekt s alokáciou 814 306 eur bola otvorená
v mesiacoch jún až september 2014. Žiadosť o projekt predložilo 7 stredných a 10 vysokých škôl. Požadované finančné prostriedky všetkých predložených žiadostí boli viac
ako 1,5 milióna eur, t. j. takmer dvojnásobok disponibilnej alokácie na výzvu. Na základe
výsledkov výberového procesu bolo podporených 5 žiadostí o projekt stredných škôl
a 4 žiadosti o projekt vysokých škôl. Partnermi v týchto projektoch bolo 5 stredných
a 4 vysoké školy z Nórska a 1 vysoká škola na Islande. Zakontrahovaných bolo 94 %
alokácie na výzvu, čo predstavuje 767 261 eur. Realizácia projektov z 1. výzvy začala
vo februári 2015 a ukončená bola najneskôr v apríli 2016, t. j. projekty trvali 9 až 15
mesiacov.
Druhá spoločná výzva na predkladanie žiadostí o projekt inštitucionálnej spolupráce bola
vyhlásená v mesiacoch marec až máj 2015. Predložených bolo spolu 20 žiadostí, z toho
5 zo stredných škôl a 15 z vysokých škôl. Celková alokácia na výzvu bola vyššia ako pri
prvej výzve, a to viac ako 900 tisíc eur, avšak požadované finančné prostriedky predložených žiadostí boli opäť takmer dvojnásobok disponibilnej alokácie, t. j. 1,6 milióna
eur. Podporené boli 3 projekty stredných škôl a 9 projektov vysokých škôl. Partnermi
v týchto projektoch boli 2 stredné a 8 vysokých škôl z Nórska a 1 stredná a 1 vysoká škola na Islande. Dodatočným partnerom v jednom projekte bola aj slovenská vysoká škola.
Zakontrahovaných bolo 945 724 eur, čo predstavuje takmer 100 % alokácie na výzvu.
Projekty z 2. výzvy boli realizované od septembra 2015 do konca júna, resp. augusta
2016, t. j. projekty trvali 10 až 12 mesiacov.
Celkový počet podporených projektov inštitucionálnej spolupráce
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Regionálne rozloženie prijímateľov
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Celkovo bolo v rokoch 2015 – 2016 pridelených stredným a vysokým školám viac ako 1,7
milióna eur na implementáciu 21 projektov inštitucionálnej spolupráce, ktoré umožnili
vzájomné spoznanie sa, výmenu skúseností a odborných poznatkov prostredníctvom
mobilít študentov, učiteľov, doktorandov, výskumníkov, ako aj riadiacich a administratívnych pracovníkov. Účastníci projektov spoločne organizovali semináre, školenia, letné
školy, súťaže, exkurzie, či konferencie s rôznym odborným zameraním.
Na úrovni vysokého školstva vznikli spolupráce v oblasti politológie, didaktiky, sociálnej
práce, architektúry a práce s drevom, textilného a šperkárskeho umenia, ale riešené
boli aj témy ako biofyzika, kryptografia, alpínska ekológia, geohazardy a veterinárske
lekárstvo. Zo spolupráce vysokých škôl vzniklo 33 spoločPočet zapojených subjektov
ných odborných článkov a publikácií, 40 nových učebných
podľa krajín
pomôcok a metód výučby, 2 spoločné študijné programy
Island
a moduly. Zorganizovaných bolo 8 letných škôl a intenzívnych kurzov a 46 seminárov, konferencií a workshopov.
Akademickí pracovníci prezentovali výsledky spolupráce na
rôznych medzinárodných konferenciách. Do realizácie 13
projektov vysokých škôl bolo počas rokov 2015 a 2016 priamo zapojených 143 študentov, 56 doktorandov, 160 akademických pracovníkov a 28 vedúcich a administratívnych
pracovníkov zo Slovenska, Nórska a Islandu. Čerpanie finančných prostriedkov na vysokých školách bolo priemerne na úrovni 84 % zazmluvneného rozpočtu.
Nórsko

Slovensko
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Stredné školy sa zameriavali najmä na rozvoj zručností a kompetencií študentov a učiteľov, históriu a kultúru Slovenska, Nórska a Islandu. Zorganizované boli 2 intenzívne
kurzy zamerané na jazyk a prácu s riadiacim systémom pre automatizáciu strojárskej
výroby, 9 seminárov a workshopov a 21 vedomostných súťaží na rôzne témy, od histórie partnerskej krajiny a angličtiny až po životné prostredie, ľudské práva, matematiku
a fyziku. Učitelia spoločne pripravili 23 nových učebných pomôcok a metód výučby.
Ťažiskom projektov stredných€ škôl však bola organizácia 111 exkurzií na Slovensku,
v Nórsku a na Islande, na ktorých sa zúčastnilo 244 študentov a 100 učiteľov. Mobilitu
do partnerskej inštitúcie s cieľom rozvoja manažmentu školy absolvovalo 10 vedúcich
pracovníkov. Čerpanie finančných prostriedkov na stredných školách bolo priemerne na
úrovni 77 % zazmluvneného rozpočtu.
Čerpanie rozpočtu projektov inštitucionálnej spolupráce
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Mobility v rámci projektov inštitucionálnej spolupráce
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-
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Inovácie vo vzdelávaní prostredníctvom rozvoja kľúčových
kompetencií – Stredná odborná škola, Levice
SK06-V-01-002
Prijímateľ:

Stredná odborná škola, Levice
Pod amfiteátrom 7, 934 01 Levice
Ing. Alena Krtíková, koordinátorka projektu
krtikova@gmail.com, www.eeagrantslv.wixsite.com/eeagrants

Partner:

Fræna vidaregåande skole
Stredná škola Fræna, Boen 22, 6440 Elnesvaagen, Nórsko
Cand.mag. Hilde Stuksrud, kontaktná osoba
hilde.stuksrud@mrfylke.no, www.frana.vgs.no

Čerpaný projektový grant: 53 497,17 €
Realizácia projektu: 12. 3. 2015 – 30. 4. 2016

Projekt rozvíjal bilaterálnu spoluprácu medzi
strednými odbornými školami v mestách Levice a Elnesvaagen. Vznik projektu ovplyvnila
spoločná potreba partnerov rozvíjať kľúčové kompetencie študentov, inovovať školský
vzdelávací program, získať najnovšie poznatky
o trendoch odborného vzdelávania, rozšíriť využitie IKT vo vyučovaní, upevniť konkurencieschopnosť školy v regióne, rozšíriť uplatňovanie princípov trvalo udržateľného rozvoja vo
vzdelávaní, prispôsobiť odborné vzdelávanie
požiadavkám zamestnávateľov regiónov Nitra
a More og Romsdal, a tak zvýšiť adaptabilitu
absolventov na trhu práce.
Hlavnými témami projektu boli prírodné a kultúrne dedičstvo, turizmus, energia a trvalo
udržateľný rozvoj. Ciele projektu sa napĺňali prostredníctvom 6 nadnárodných stretnutí
učiteľov a vedúcich pracovníkov oboch škôl, tvorbou spoločných materiálov, organizovaním 2 intenzívnych kurzov a množstva exkurzií. Všetky exkurzie sa zrealizovali v súlade
so zameraním a témami projektu. 12 slovenských a 12 nórskych študentov a učitelia
oboch škôl spoznávali prírodné, technické a kultúrne dedičstvo partnerských krajín, hospodárenie s odpadom a energiou vrátane alternatívnych zdrojov energie, perspektívne formy turizmu, ekologickú produkciu biopotravín, automatizáciu strojárskej výroby
v podniku na výrobu automobilových komponentov, čiže rôzne aspekty trvalo udržateľného rozvoja.
Výsledkom projektu sú materiálne aj nemateriálne benefity pre účastníkov: PC prezentácie, videá, fotografický, propagačný a metodický materiál z workshopov a exkurzií, 3-jazyčný anglicko-nórsko-slovenský slovník s frázami a slovnou zásobou z oblasti turizmu,
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kultúrneho dedičstva, energie, trvalo udržateľného rozvoja, pedagogická dokumentácia, zriadenie miestnosti regionálnych a európskych
tradícií, nové poznatky z geografie, histórie,
energetiky, ekológie, technológií, cestovného
ruchu, marketingovej komunikácie, národopisu, rozvoj komunikačných zručností, tolerancie
a multikulturalizmu.
Plánované ciele boli splnené, vytvorený materiál umožní využívať nové formy vo vzdelávaní
v technických odboroch – automatizácia a programovanie, rozvíjať podnikateľské zručnosti,
prehĺbiť európsku dimenziu vo vzdelávaní. Projekt zabezpečil rodovú rovnosť a zapojil aj študentov zo sociálne znevýhodneného prostredia. Získané skúsenosti z realizácie projektu využijú obe partnerské školy pri príprave
ďalších spoločných projektov. Projekt upevnil postavenie partnerských škôl v systéme
odborného vzdelávania v regióne.
Širšie prínosy partnerstva sa prejavili v zlepšení
spolupráce oboch škôl so sociálnymi partnermi,
samosprávou ako aj zamestnávateľmi na lokálnej, regionálnej i medzinárodnej úrovni s cieľom
posilniť celkové postavenie škôl v kontexte systému otvorenej školy. Získané poznatky, skúsenosti a vytvorené materiály využije partnerstvo
na zvýšenie kvality vzdelávania na oboch školách, čím posilní európsku dimenziu vo vzdelávaní
a implementáciu osvedčených postupov do vlastnej
práce.
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BraDraShip – Gymnázium Grösslingová, Bratislava
SK06-V-01-003
Prijímateľ:

Gymnázium Grösslingová
Grösslingová 18, 811 09 Bratislava
Mgr. Monika Porkertová, PhD., koordinátorka projektu
monika.porkertova@gmail.com, www.gamca.sk/p/bradraship

Partner:

St. Hallvard videregående skole
Stredná škola Sv. Hallvarda, Postboks 424 Brakerøya, 3002 Drammen, Nórsko
Cand.philol. Preben Kjelsrud, kontaktná osoba
preben.kjelsrud@bfk.no, www.st-hallvard.vgs.no

Čerpaný projektový grant: 85 350,80 €
Realizácia projektu: 21. 2. 2015 – 20. 3. 2016
Gymnázium Grösslingová v Bratislave
i stredná škola St. Hallvarda v Lieri
mali predchádzajúce skúsenosti v spolupráci so školami zo zahraničia, ale
žiaden z výmenných pobytov ani žiadna predchádzajúca spolupráca nebola zameraná na prírodné vedy, skôr
na tie humánne. Projekt BraDraShip
mal viacero rozličných cieľov, vzťahujúcich sa tak na študentov, ako aj
na učiteľov. Medzi dva hlavné ciele
projektu týkajúce sa študentov patrilo rozšírenie vedomostí z prírodných
vied v angličtine a rozšírenie vedomostí a pochopenie histórie, kultúry a spoločenského
života v Nórsku a na Slovensku, rovnako ako zdieľanie know-how z organizácie mimoškolských aktivít.
30 slovenských a 30 nórskych študentov a 7 učitelia z oboch krajín mali možnosť osobne sa zoznámiť s fungovaním iného školského systému; porovnať výhody i nevýhody
rôznych spôsobov výuky, hodnotenia, či technického vybavenia škôl. Učitelia vytvorili
11 nových učebných pomôcok, ktoré sú v tlačenej forme k dispozícii učiteľom z oboch
partnerských škôl k výučbe anglického jazyka, spoločenskovedných predmetov a prírodovedných predmetov. V elektronickej podobe sú všetky učebné pomôcky dostupné na
webovej stránke projektu, kde sú k dispozícii i širšej verejnosti.
Rozmanitosť tém, na ktoré sa projekt zameriaval, umožnila osloviť a zapojiť do projektu
študentov s rôznymi záujmami. Zároveň študenti i učitelia dostali možnosť zapojiť sa
do aktivít, ktoré by ich možno za iných okolností vôbec neoslovili. Práca na zadaniach
z prírodovedných predmetov sa tak plynule striedala s politickými, historickými, či kultúrnymi workshopmi. Každý zo študentov tak mal možnosť reprezentovať svoju krajinu
pri tej téme, ktorá mu je najbližšia. Pre viacerých bolo veľkou výzvou prezentovať svoje
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vedomosti v anglickom jazyku, najmä ak odborná terminológia bola nevyhnutnosťou. Veľkou
motiváciou bola priateľská atmosféra a záujem
účastníkov o preberané témy. Nezabudnuteľnými
zážitkami budú určite aj chvíle strávené spoznávaním partnerskej krajiny, jej kultúry a tradícií.
Školy zorganizovali 5 vedomostných súťaží, ktorých sa zúčastnili študenti z oboch partnerských
škôl. Prvé štyri súťaže sa zrealizovali v priebehu
študentských mobilít, posledná vedomostná súťaž prebiehala na diaľku (súťažné zadanie vypracovávali slovenské a nórske dvojice, vyhodnotenie bolo spoločné). Cieľom vedomostných súťaží
bolo overiť vedomosti, ktoré študenti nadobudli
počas vzdelávacích aktivít projektu.
Projekt mal veľký dopad aj na medziľudské vzťahy. Hoci sa Slovensko a Nórsko nachádzajú na tom istom kontinente, vedia o sebe len málo, a tak bol projekt skvelou možnosťou na nadviazanie nových priateľstiev a vzťahov, čo sa udialo tak medzi študentmi,
ako aj medzi učiteľmi. A preto chcú obe zúčastnené školy pokračovať vo veľmi dobrom
vzniknutom partnerstve a spolupráci.
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Praktické vzdelávanie študentov a učiteľov – Stredná odborná
škola Senec
SK06-V-01-004
Prijímateľ:

Stredná odborná škola Senec
Kysucká 14, 903 01 Senec
PaedDr. Oľga Hlavačková, koordinátorka projektu
olgahl@azet.sk, www.ehp.sossc.sk

Partner:

Åsane videregående skole
Stredná škola v Åsane, Åsamyrane 289, 5131 Nyborg Åsane, Bergen, Nórsko
Marit Sofie Njøten, kontaktná osoba
marnjo@vgs.no, www.hordaland.no/asanevgs

Čerpaný projektový grant: 64 647,22 €
Realizácia projektu: 6. 2. 2015 – 29. 2. 2016
Hlavný dôvod, pre ktorý projekt vznikol, bola
potreba získať viac praxe a medzinárodných
skúseností v oblasti marketingu v cestovnom
ruchu. Stredná odborná škola Senec poskytuje okrem iného aj vzdelávanie v štvorročnom
študijnom odbore škola podnikania, v rámci
ktorého študenti aplikujú získané teoretické
vedomosti v cvičnej firme. Nórski študenti sa
na krátky čas stali súčasťou slovenskej cvičnej firmy, cestovnej kancelárie Trip Travel s.r.o.
Jedným z cieľov projektu bolo ukázať regióny
Senec a Bergen ako oblasti bohaté na prírodné krásy, históriu, zvyky a tradície. Na dosiahnutie cieľa bola práca rozdelená na niekoľko
oblastí – rozšírenie portfólia cvičnej firmy o spoluprácu s Nórskom, vypracovanie segmentácie trhu, spracovanie marketingového mixu, nadobudnutie zručností v komunikácii
v cudzom jazyku. Aktivity vykonávali študenti a pedagógovia na oboch školách a spoločne počas výmenných návštev. Uskutočnili sa dovedna 4 mobility, na ktorých sa zúčastnilo 12 slovenských a 12 nórskych študentov, 6 slovenských učiteľov a 8 nórskych
učiteľov. Uskutočnilo sa spolu 29 exkurzií. Ich cieľom bolo spoznávanie zaujímavých
lokalít v regiónoch Bergen a Senec a v ich okolí.
Študenti partnerských škôl spolupracovali aj na diaľku, napr. pri tvorbe katalógov cestovnej kancelárie, pričom komunikovali prostredníctvom internetu. Vymieňali si informácie,
návrhy, odporúčania, cenové kalkulácie, odovzdávali si skúsenosti s tvorbou marketingového mixu. Študenti strednej školy Åsane v Bergene vypracovali katalóg s ponukou
destinácií v regióne Senec a študenti SOŠ Senec vytvorili svoj katalóg destinácií v regióne
Bergen.
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Vzniklo niekoľko projektových výstupov,
napríklad dotazníky na zistenie záujmu ľudí
o destinácie v Nórsku a na Slovensku, katalógy, propagačné CD, inovované portfólio cestovnej kancelárie, anglicko-slovensko-nórska príručka základných fráz pre
turistu, prezentácie o koncepcii projektového vyučovania. Udržateľnosť projektu
bude zabezpečená využitím projektových
výstupov na hodinách anglického jazyka
a ekonomických predmetov.
Projekt mal pozoruhodný dopad, študenti zužitkovali vedomosti a zručnosti získané počas implementácie projektu pri absolvovaní povinnej praxe v rôznych firmách zameraných na oblasť cestovného ruchu.
Dôležitým prínosom projektu bolo posilnenie pozícií oboch škôl v konkurenčnom prostredí
v stredoškolskom odbornom vzdelávaní. Donorské partnerstvo získalo mnoho poučných
nápadov vo vyučovacom procese. Nórski učitelia budú zavádzať niektoré vyučovacie
metódy, s ktorými sa zoznámili na SOŠ Senec, vrátane zahrnutia viacerých praktických
činností do práce v triede. Učitelia budú taktiež profitovať z pridanej hodnoty tímovej
práce.
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Nech žije les! – Stredná odborná škola služieb a lesníctva,
Banská Štiavnica
SK06-V-01-005
Prijímateľ:

Stredná odborná škola služieb a lesníctva
Kolpašská 9, 969 56 Banská Štiavnica
Mgr. Zuzana Hermanová, koordinátorka projektu
pomahajuci@gmail.com, www.eeastiavnica.wbl.sk

Partner:

Solør Videregående skole, Sønsterud
Stredná škola Solør v Sønsterude, 2280 Gjesåse, Nórsko
Helge Olav Strætkvern, kontaktná osoba
helge.straetkvern@hedmark.org, www.soloer.vgs.no/Soensterud

Čerpaný projektový grant: 57 550,73 €
Realizácia projektu: 11. 2. 2015 – 10. 11. 2015
Cieľom projektu bolo zvýšenie bilaterálnej
spolupráce medzi strednými odbornými školami v Banskej Štiavnici a Sønsterude. Realizované aktivity ovplyvnili všetkých zúčastnených študentov a zamestnancov na oboch
partnerských inštitúciách. Okrem ďalších prínosov, účastníci projektu sa naučili viac o témach spoločného záujmu – príroda, ochrana
prírody, les, národné parky a eko-turizmus.
Výsledkom je zlepšenie vzájomných vzťahov,
ako aj nové učebné a publikačné propagačné
materiály.
10 slovenských a 8 nórskych študentov navštívilo partnerskú krajinu. Zorganizovali sa
4 vedomostné súťaže, 33 exkurzií, realizovala sa spoluprácu na diaľku. Celkovo sa do
projektu zapojilo viac ako 300 osôb z oboch krajín. Účastníci spoznali rozdielne kultúrne
a sociálne podmienky na Slovensku a v Nórsku, školy získali skúsenosť s medzinárodným
projektom.
Učitelia vytvorili 8 spoločných učebných materiálov a vymenili si poznatky a nápady
ohľadom didaktiky učenia ako aj manažmentu a riadenia školy. Učebné pomôcky sa využívajú na viacerých vyučovacích predmetoch – národný jazyk, anglický jazyk, odborné
predmety z lesníctva, ekológia, manažment, cestovný ruch, dejepis, biológia. Dajú sa
použiť ako didaktická pomôcka v rôznych ročníkoch a pri viacerých tematických celkoch.
Školy sa navzájom inšpirovali v rozvoji študijných programov a učebných pomôcok, ktoré
môžu byť používané v každodennej praxi. Účastníci sa dozvedeli o školskom systéme na
Slovensku a v Nórsku.
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Na vzájomných stretnutiach 4 vedúcich predstaviteľov škôl prediskutovali zamestnanci slovenský a nórsky vzdelávací systém, finančné
a materiálne možnosti školy pri vytváraní
a realizácii vzdelávacích programov, exkurzií, každodennej školskej praxi v jednotlivých
odboroch.
Zvýšilo sa povedomie o potrebe ochrany životného prostredia a študenti, rovnako ako učitelia, si precvičili komunikáciu v anglickom jazyku.
Mobility pomohli znížiť regionálne ekonomické
a sociálne rozdiely, tým že umožnili vycestovať do zahraničia študentom, ktorí by pre
ekonomické dôvody, nedostatok sebavedomia a podpory okolia nikdy nemali šancu vycestovať alebo sa zúčastniť na aktivitách, ktoré boli realizované vďaka projektu.
Širší dopad projektu bol vo vzájomnom stretnutí slovenských aj nórskych učiteľov a študentov s oficiálnymi predstaviteľmi štátu – veľvyslancami oboch krajín. Realizátorom sa
podarilo vytvoriť tiež „priestor a čas” na vzájomné stretnutia s predstaviteľmi miestnej
samosprávy – starostkou mesta Banská Štiavnica a mesta Flisa (Sønsterud). Partnerstvo
škôl ukazuje možnosti medzinárodnej spolupráce pre širšiu komunitu na Slovensku aj
v Nórsku.
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Moderné technológie a moderné vzdelávanie – Spojená škola,
Detva
SK06-V-01-007
Prijímateľ:

Spojená škola
Štúrova 848, 962 12 Detva
Ing. Valéria Čiamporová, koordinátorka projektu
v.ciamporova@gmail.com, www.sssdetva.edu.sk

Partner:

Charlottenlund videregående skole
Stredná škola Charlottenlund, Postboks 8374 Jakobsli, 7458 Trondheim, Nórsko
Anne Sophie Hunstad, kontaktná osoba
anne.sophie.hunstad@stfk.no, www.charlottenlund.vgs.no

Čerpaný projektový grant: 33 194,91 €
Realizácia projektu: 24. 1. 2015 – 30. 4. 2016
Medzinárodná spolupráca je súčasťou
strategického zámeru oboch partnerov. Zámerom škôl je pripravovať
mladých ľudí na prácu doma i v zahraničí a vytvoriť pre nich čo najlepšie
podmienky a konkurenčné výhody na
trhu práce. Hlavným cieľom a témou
projektu boli spoločné aktivity využívajúce vo veľkej miere informačné
a komunikačné technológie. Projekt
podporil zážitkové učenie a komunikáciu s rovesníkmi v rámci spoločného
vzdelávania s menšími zábranami rozprávať.
Dôležitým zámerom bolo tiež vytvoriť spoločné výstupy a učebné materiály využiteľné
vo vyučovacom procese. Realizácia projektu priniesla do vzdelávania nové prvky, ktoré
pozitívne vplývajú na jeho obsah a organizáciu. Školy si v praxi vyskúšali nové pracovné
metódy, čo bude prínosom pre ďalšiu prácu s mládežou, zabezpečilo sa tiež lepšie prepojenie školy s miestnymi inštitúciami a miestnou komunitou.
Učitelia vytvorili 3 nové učebné pomôcky: prezentácie o zaujímavostiach na Slovensku,
prezentácie o zaujímavostiach v Nórsku, trojjazyčný slovník pojmov z cestovného ruchu s turistickými informáciami z partnerských regiónov. Učebné materiály sú prevažne
v anglickom jazyku a môžu ho využívať učitelia geografie, dejepisu, cestovného ruchu a anglického jazyka.
Na projekte sa zúčastnilo 50 študentov a 7 učiteľov zo Slovenska, 30 študentov a 8
učiteľov z Nórska, ako aj 3 vedúci zamestnanci. Počas 15 mesiacov realizácie projektu
sa uskutočnili 4 mobility pre 22 študentov a 3 vedúcich zamestnancov. Účastníci sa
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zapojili do spoločnej vedomostnej súťaže, viacerých exkurzií, workshopov,
prieskumov a besied.
Študenti spoznali nových mladých
ľudí a vytvorili nové priateľstvá.
Zlepšili svoje jazykové a komunikačné kompetencie, ako aj zručnosti
v oblasti IKT. Projekt umožnil študentom rozvoj vlastností ako samostatnosť, zodpovednosť, otvorenosť,
tvorivosť. Účastníci budú vhodnými
multiplikátormi potreby rešpektovania
a porozumenia voči iných kultúram,
vzájomnej tolerancie. Obe partnerské školy budú využívať výsledky projektu v rámci výchovno-vzdelávacieho procesu. Do školských vzdelávacích programov oboch škôl
sa zakomponujú výsledky výmeny skúseností nadobudnutých počas mobilít (na úrovni
manažmentu, ako aj jednotlivých oblastí vzdelávania).
Vzájomné spoznanie sa prostredníctvom spoločných aktivít umožnilo ukázať všetkým
účastníkom svoje prednosti, ktoré nie sú závislé od veku, pohlavia, farby pleti či sociálneho postavenia. Spoločné aktivity prispeli k porozumeniu rozmanitosti a majú pozitívny
dopad na rozvoj osobnosti a zvýšenie sebavedomia.
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Zvyšovanie environmentálnej úrovne žiakov – Gymnázium
J. B. Magina, Vrbové
SK06-V-02-001
Prijímateľ:

Gymnázium J. B. Magina
Beňovského 388/100, 922 03 Vrbové
Mgr. Zuzana Motyčková, koordinátorka projektu
z.motyckova@gmail.com, http://island.gvrbove.sk/index.html

Partner:

Fjölbrautaskóli Vesturlands
Stredná škola Fjölbrautaskóli Vesturlands, Vogabraut 5, Akranes 300, Island
Finnbogi Rognvaldsson, kontaktná osoba
finnbogi@fva.is, www.fva.is

Čerpaný projektový grant: 53 991,84 €
Realizácia projektu: 1. 9. 2015 – 30. 6. 2016
Projekt bol zameraný na vytvorenie spolupráce medzi islandskou strednou školou
Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranes a Gymnáziom J. B. Magina vo Vrbovom pomocou
spoločnej realizácie kultúrnych a spoločenských akcií so zameraním na podporu environmentálnej výchovy a medzinárodnej
mobility študentov s cieľom získania nových znalostí a skúseností v oblasti prístupu k environmentálnym otázkam, zeleným
energiám, alternatívnym zdrojom, najmä
geotermálnej energie.
20 študentov zo Slovenska a 20 študentov z Islandu navštívilo partnerskú krajinu, absolvovali rôzne exkurzie a environmentálne workshopy. V rámci spoločného environmentálneho projektu vysadili na Islande
40 stromčekov a založili malý les, na Slovensku vysadili bylinkovú záhradu. Spojenie
študentov z dvoch rôznych krajín sa ukázalo ako najúčinnejšia forma edukácie, pre študentov to bola unikátna skúsenosťou prínosná pre celé štúdium. Stretnutie študentov
z ďalekej krajiny, vymieňanie si skúseností a názorov ich naučilo oveľa viac ako mnoho
hodín v školských laviciach.
Súčasťou realizácie projektu bolo aj overenie si jazykových zručností, prezentácia kultúry, tradícií a zvykov oboch krajín formou 4 vedomostných kvízov a prostredníctvom
spoločného časopisu, ktorý bol vydaný oboma školami. Hlavnou výhodou, benefitom boli
poznatky o modernom svete a spôsobe ako kontrolovať budúci rozvoj, aby sa zabezpečil
trvalo udržateľný rozvoj aj pre nasledujúce generácie.
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Učitelia zahrnutí do projektu zdieľali materiály, najmä z geografie, geológie a anglického jazyka. Islandská škola na základe
realizácie projektu vytvorila kurz pre študentov, ktorého náplňou boli témy preberané na workshopoch a počas diskusií.
Na záverečnej konferencii, ktorá sa konala
na Slovensku v máji 2016, sa zúčastnili aj
predstavitelia Trnavského samosprávneho
kraja a magistrátu mesta Vrbové ako aj
islandský partner, ktorý prispel na konferencii aj prezentáciou o histórii a geológii
Islandu.
Školy majú záujem pokračovať v spoločnej spolupráci a naďalej rozvíjať bilaterálne vzťahy. Možné je aj budúce zapojenie sa do ďalších spoločných projektov a aktivít.
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Play! – Súkromné gymnázium, Bratislava
SK06-V-02-003
Prijímateľ:

Súkromné gymnázium
Vážska 32, 821 07 Bratislava
Vladimír Michalka, koordinátor projektu
michalkovci@chello.sk, www.ssg.sk

Partner:

Løkenåsen skole
Škola Løkenåsen, Nordlifaret 41, 1473 Lorenskog, Nórsko
Ragnhild Klafstad, kontaktná osoba
Ragnhild.klafstad@gmail.com, www.lokenasen.gs.ah.no

Čerpaný projektový grant: 30 425,48 €
Realizácia projektu: 4. 9. 2015 – 30. 6. 2016
Učenie sa hrou a rozvíjanie kreatívneho
potenciálu študentov bolo hlavným cieľom projektu Súkromného gymnázia
v Bratislave a nórskej školy Løkenåsen
v Lorenskogu. Projekt vytvoril možnosť
spoznať sa navzájom a nadviazať nové
priateľstvá a dozvedieť sa čo najviac
o spôsobe života na Slovensku a v Nórsku. Projekt inšpiroval a motivoval v používaní anglického jazyka, pochopení
dôležitosti športu v našom živote ako aj
pripravoval mladých ľudí reagovať na
pálčivé témy súčasnosti. Prierezové témy
zamerané na životné prostredie, geografiu, históriu a umenie a kultúru všestranne obsiahli tie oblasti života, ktoré sú pre rozvoj
študentov a ich vedomostí veľmi podstatné. Vytvoril sa tak priestor na realizáciu študentov nielen počas vyučovania, ale vyplnil sa tak aj ich voľný čas, ktorý trávili zmysluplne
s nezabudnuteľnými skúsenosťami do budúceho života.
Cieľom aktivít bolo dať možnosť zúčastniť sa na iných hodinách zameraných na dramatickú výchovu, golf a diplomaciu. Využívali sa metódy hry a poznávania, ktoré podľa
realizátorov projektu, sú v procese učenia najúčinnejšie a najtrvácnejšie.
Hlavne vďaka mobilitám mohlo 13 slovenských a 14 nórskych študentov ako aj 7 učiteľov spoznať kultúru, históriu, politický systém, spôsob vyučovania a životný štýl ľudí
v partnerskej krajine. Žiaci získali vedomosti v uvedených predmetoch a stali sa viac
sebaistí v prezentovaní vlastných vedomostí a myšlienok ako aj v ich obhajovaní. Zlepšili
si svoje zručnosti s IKT a v cudzom jazyku – angličtine.
Študenti sa venovali literárno-dramatickej výchove a príprave vystúpenia zameraného
na predstavenie národného hrdinu, ktoré bolo prezentované na partnerskej škole. Zor-
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ganizovalo sa spolu 5 vedomostných súťaží,
ktoré sa konali na mobilite aj online hodinách a boli zamerané na informácie získané
na exkurziách ako aj na ľudské práva a politický systém na Slovensku a v Nórsku.
Okrem hlavných výsledkov v aktivitách plánovaných v projekte sa podarilo venovať
sa aj iným témam ako sú životné prostredie, tradície a oslavy sviatkov a spoznávanie mentality prostredníctvom hosťovských
rodín a spoločne tráveného času. Účastníci
si vytvorili kladný vzťah k športu a umeniu,
vďaka projektu vyskúšali aktivity, ktoré by
inak neboli atraktívne. Nórska partnerská škola si pozmenila názor na bývalú postkomunistickú krajinu a zistila koľko spoločného majú národy dvoch rozdielnych krajín.

33

Rozumieme si – Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov
SK06-V-02-005
Prijímateľ:

Gymnázium Leonarda Stöckela
Jiráskova 12, 085 01 Bardejov
Mgr. Stanislava Varjanová, koordinátorka projektu
svarjanova@gmail.com, www.glsbardejov.sk

Partner:

Molde vidaregåande skole
Stredná škola v Molde, Øvre veg 23, N 6413 Molde, Nórsko
Leif Magne Lervik, kontaktná osoba
Leif.Magne.Lervik@mrfylke.no, https://theroadtoslovakia.wordpress.com

Čerpaný projektový grant: 42 028,06 €
Realizácia projektu: 1. 10. 2015 – 14. 8. 2016
Potreba realizácie projektu vychádzala zo snahy poznávania iných kultúr, porozumenia iným
spôsobom života, chápania a prijímania aj
iných názorov než sú tie naše, búrania stereotypov v zmýšľaní o živote iných národov a tým
predchádzanie nedorozumení konfliktov, či nebodaj násilnostiam medzi národmi.
Spolupráca Gymnázia Leonarda Stöckela v Bardejove so Strednou školou v Molde začala už
v roku 2008. Hlavným cieľom tohto projektu
bolo pokračovať vo vytvorených dlhotrvajúcich
partnerských vzťahov a cez spoznávanie kultúrneho dedičstva, tradícií, historických hodnôt a zvykov pomôcť mladým ľuďom lepšie
vzájomne pochopiť svoje vlastné kultúry, nachádzať spoločné prvky a vyzdvihovať jedinečné odlišnosti za účelom hľadania a zachovania ich vlastnej identity.
Študenti získali množstvo nových informácií o partnerskej krajine, o živote a kultúre,
nakoľko 15 slovenských a 14 nórskych študentov strávili mobility v hosťovských rodinách. To im umožnilo získať informácie o krajine a živote v nej z prvej ruky. Nadobudli
tiež schopnosti sociálnej interakcie so zahraničnými študentmi a napokon získali základy
z nórskeho a slovenského jazyka. Zorganizovaných bolo 8 exkurzií, na ktorých účastníci
získavali informácie prostredníctvom odborných sprievodcov. Študenti aj odborníci pripravili semináre na rôzne témy, o histórii Slovenska, systémoch vzdelávania a školskom
systéme v Nórsku, o komunizme na Slovensku, histórii židovskej komunity v Bardejove,
či seminár o ochrane životného prostredia a metódach separácie odpadov. Prebehlo 10
lekcií výučby partnerského jazyka a pripravil sa trojjazyčný slovník. Študenti počas realizácie projektu vypracovali 6 článkov o projekte, ktoré boli zverejnené ako v slovenských
a nórskych médiách, tak aj na webovej stránke projektu.
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Výsledkom bolo kultúrne, sociálne, či dokonca jazykové obohatenie oboch zúčastnených
strán. Výmenný program dosiahol svoj plný
potenciál, pretože študenti zažili rôzne akcie
a výlety, prednášky, vyhliadkové, športové podujatia a pod. Hlavným prínosom bola kultúrna výmena. Slovensko so svojou komunistickou históriou a Nórsko so svojou kráľovskou
históriou majú viac spoločného, než by sme
si mysleli – sú takmer rovnaké ako do počtu
ich obyvateľov, tak aj odhodlaním bojovať za
svoju krajinu, reč, slobodu.
Hlavným úspechom bola vzájomná spolupráca medzi slovenskými a nórskymi študentmi a učiteľmi, ktorá začala pred niekoľkými rokmi a pokračuje dodnes. Spolupráca na
aktuálnom projekte iba potvrdila dlhotrvajúce partnerstvo. Školy plánujú aj po skončení
projektu spolupracovať s učiteľmi a študentmi partnerskej školy, oboznamovať sa s dohodnutými témami a vytvárať nové témy záujmu, komunikovať elektronicky a neustále
hľadať cestu na mobility, do úvahy prichádza aj prizvanie ďalších partnerov.
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Kryptografia prináša bezpečnosť a slobodu – Slovenská technická
univerzita v Bratislave
SK06-IV-01-001
Prijímateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta
elektrotechniky a informatiky
Ilkovičova 3, 812 19, Bratislava
prof. RNDr. Otokar Grošek, PhD., koordinátor projektu
otokar.grosek@stuba.sk, 147.175.106.2/kaivt/FondNIL2

Partner:

Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Univerzita v Bergene, Matematicko-prírodovedecká fakulta, Thormøhlensgate
55, 5008 Bergen, Nórsko
prof. Tor Helleseth, kontaktná osoba
tor.helleseth@ii.uib.no, www.uib.no

Čerpaný projektový grant: 88 638,78 €
Realizácia projektu: 10. 4. 2015 – 31. 3. 2016
Hlavným cieľom projektu bola podpora výskumu a vzdelávania v kryptografii v rámci bilaterálnej spolupráce medzi
účastníkmi projektu. Kryptografia je významný stavebný
prvok pre riešenie dôležitých problémov informačnej bezpečnosti. Veľmi dôležitou úlohou je príprava mladej generácie na riešenie týchto problémov.
Projekt sa sústredil na výmenu študentov a pracovníkov
výskumných skupín z oboch univerzít. 8 študentov a 7 doktorandov zo Slovenska sa zúčastnilo týždňového semináru
a workshopu zorganizovaného v Bergene a 7 nórskych doktorandov absolvovalo týždňový seminár organizovaný v Bratislave. Zúčastnení študenti boli s priebehom kurzov veľmi
spokojní.
Jeden z hlavných výstupov projektu je zborník zo spoločnej konferencie, ktorá sa konala
v Bergene v dňoch 8. – 10. februára 2016. Na konferencii odznelo viac ako 20 referátov a dve prednášky pozvaných výskumníkov z ďalších univerzít v Nórsku. Akademickí
pracovníci pripravili 2 spoločné publikácie a publikované boli aj 2 články v odborných
časopisoch.
Obe výskumné skupiny si vymieňali informácie o problémoch a diskutovali o ďalších,
nových kryptologických úlohách, resp. výzvach. Partneri budú naďalej v kontakte, aj
po skončení projektu. Nórsky partner nedávno získal podporu výskumu v kryptografii,
vrátane niekoľkých projektov NRC (Norwegian Research Council) a s určitosťou plánuje
pozvať slovenských kolegov na budúcu spoluprácu a návštevy Bergenu v nadchádzajúcich rokoch.
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Úzke spojenie výskumných skupín
pretrvalo aj po skončení projekt, zahŕňa v sebe spoluprácu na vedeckých
článkoch, ktoré boli prezentované
na medzinárodných konferenciách
a poslané do medzinárodných vedeckých časopisov. Obe skupiny vytvorili dobrú sieť spájajúcu študentov
aj učiteľov. Spolupodieľali sa na organizovaní konferencie CECC 2016
v Piešťanoch a konferencie Artic Crypt
2016 v Nórsku.
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Príprava a vzdelávanie študentov v bionanotechnológii
orientovanej na cielený prenos liečiv – Univerzita Komenského
v Bratislave
SK06-IV-01-005
Prijímateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 842 48, Bratislava
prof. RNDr. Tibor Hianik, DrSc., koordinátor projektu
tibor.hianik@fmph.uniba.sk, www.eea.fmph.uniba.sk

Partner:

Norges teknisk naturvitenskapelige universitet,
Fakultet for naturvitenskap
Nórska univerzita prírodných vied a techniky, Prírodovedecká fakulta,
Høgskoleringen 5, 7491 Trondheim, Nórsko
Prof. Catharina de Lange Davies, PhD., kontaktná osoba
catharina.davies@ntnu.no, www.ntnu.no/fysikk

Čerpaný projektový grant: 62 251,78 €
Realizácia projektu: 25. 2. 2015 – 30. 4. 2016
Hlavnými cieľmi projektu bolo vytvorenie modulu
doktorandského štúdia, spoločné výskumy v oblasti cieleného transportu liečiv pomocou nanočastíc, mobility doktorandov a akademických
pracovníkov, ako aj príprava spoločných odborných publikácií.
Projekt bol nevyhnutný pre pokračovanie v spolupráci medzi Fakultou matematiky, fyziky a informatiky Univerzity Komenského v Bratislave
a Nórskou univerzitou prírodných vied a techniky
v Trondheime v odbornej i vzdelávacej oblasti.
Vzhľadom na potrebu vybudovania laboratória
bunkových kultúr v Bratislave bolo nevyhnutné získať skúsenosti v metódach bunkovej
biológie, štúdia toxicity nanočastíc a viability buniek. Nórsky partner sa špecializuje na
túto problematiku, preto zaškolenie doktorandov v uvedených metódach bolo potrebné
pre pokračovanie vedeckých výskumov na Univerzita Komenského v Bratislave. 2 slovenskí doktorandi strávili 6-týždňové pobyty v partnerskej inštitúcii a 1 nórsky doktorand absolvoval rovnako dlhý pobyt na univerzite v Bratislave. Doktorandi sa oboznámili
s metódami používanými na partnerskej inštitúcii a predniesli prednášky zo svojho zamerania.
Dôležitou súčasťou projektu bolo vytvorenie spoločného modulu doktorandského štúdia
v biofyzike a lekárskej technológii, ktorý prispel k zvýšeniu kvality doktorandského
štúdia. Boli vytvorené učebné protokoly a zostavený zoznam odporučených prednášok
pre doktorandov, ktoré by si mohli vypočuť na partnerských inštitúciách v rámci dok-
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torandského štúdia. Tak spoločný
modul doktorandského štúdia ako aj
nové laboratóriá umožnia pokračovanie v bilaterálnej spolupráci a vysokú
kvalitu výskumov.
Počas realizácie projektu boli pripravené a odoslané do medzinárodných
karentovaných časopisov 2 odborné
články. Riešitelia projektu prezentovali 3 spoločné príspevky na vedeckých podujatiach, ktoré boli publikované v zborníkoch konferencií.
Výsledky projektu majú veľký význam pre pokračovanie v bilaterálnej spolupráci medzi
Univerzitou Komenského v Bratislave a Nórskou univerzitou prírodných vied a techniky,
pre skvalitnenie doktorandského štúdia a pre optimalizáciu cielenej terapie onkologických ochorení pomocou nanočastíc a DNA aptamérov.
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AiM – Univerzita Komenského v Bratislave
SK06-IV-01-006
Prijímateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave, Fakulta matematiky,
fyziky a informatiky
Mlynská dolina, 842 48 Bratislava
PaedDr. Iveta Kohanová, PhD., koordinátorka projektu
kohanova@fmph.uniba.sk, www.project-aim.eu

Partner:

Norges teknisk naturvitenskapelige universitet,
Fakultet for samfunns- og utdanningsvitenskap
Nórska univerzita prírodných vied a techniky, Fakulta sociálnych vied
a pedagogiky, Rotvoll Allé 1, Ranheim, 7491 Trondheim, Nórsko
Øistein Gjøvik, kontaktná osoba
oistein.gjovik@ntnu.no, www.ntnu.no/ilu

Čerpaný projektový grant: 96 437,12 €
Realizácia projektu: 10. 2. 2015 – 30. 4. 2016
Projekt bol potrebný z dôvodu napredovania
medzinárodnej spolupráce v oblasti výskumu a vývoja v Teórii vyučovania matematiky, ako aj z dôvodu potreby vývoja nových
technológií na vyučovanie pomocou IKT. Zámerom realizácie projektu bolo zatraktívniť
a zefektívniť výučbu problematických častí
školskej matematiky na Slovensku i v Nórsku, a to prostredníctvom edukačných aplikácií pre mobilné zariadenia, ktoré sú v poslednej dobe neodmysliteľnou súčasťou života každého žiaka.
Študenti, doktorandi a akademickí pracovníci mali možnosť pracovať v medzinárodnom
tíme na vývoji aplikácií, testovať a pripomienkovať ich, ako aj spoznať miestnu kultúru
v partnerskej krajine. Okrem toho si akademickí pracovníci s partnermi vymenili svoje
odborné poznatky, na ktoré chcú nadväzovať v prípadných ďalších spoločných projektoch a publikáciách. Na spoločné stretnutia na Slovensku aj v Nórsku vycestovalo zo Slovenska 10 študentov, 2 doktorandi a 6 akademických pracovníkov a z Nórska 4 študenti,
1 doktorand a 4 akademickí pracovníci. Aplikácie boli počas vývoja testované študentkami učiteľstva matematiky na školách na Slovensku aj v Nórsku.
Výsledkom spolupráce je 25 edukačných matematických hier vo forme aplikácií, ktoré
boli zverejnené na Google Play a App Store a sú zdarma k dispozícii pre učiteľov a žiakov.
Všetci študenti a akademickí pracovníci zapojení do projektu sa podieľali aj na tvorbe
metodickej príručky pre učiteľov, ktorá je dostupná na webovej stránke projektu. Vyhotovená bola v dvoch jazykoch, slovenčine a nórčine.
Možnosť osobne odborne spolupracovať a spoznať sa navzájom, ako aj spoznať miestnu
kuchyňu a kultúru, sú kľúčové faktory k dosiahnutiu porozumenia edukačných cieľov tej-
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ktorej krajiny. Získanie vzájomnej dôvery
a spoločného presvedčenia bolo dôležitým
prvkom pri plánovaní ďalšieho spoločného
medzinárodného projektu.
Projekt spoluprácou medzi oddelením IT
a oddelením vyučovania matematiky začal úplne nový medzipredmetový výskum,
v ktorom realizátori vychádzajú z vyvinutých aplikácií a pokračujú v tvorbe online nástrojov na vyučovanie matematiky.
Partneri majú záujem ďalej spolupracovať
v oblasti digitálnej matematiky s medzinárodnou vzorkou.
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Zvyšovanie kvality vysokoškolského vzdelávania na základe
rozvoja inštitucionálnej multilaterálnej spolupráce
– Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
SK06-IV-01-008
Prijímateľ:

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre
Tr. A. Hlinku 1, 949 74 Nitra
Mgr. Ľubica Lachká, koordinátorka projektu
llachka@ukf.sk, www.ukf.sk/en/project-nis

Partneri:

Universitetet i Bergen, Det matematisk-naturvitenskapelige
fakultet
Univerzita v Bergene, Matematicko-prírodovedecká fakulta, Allegaten 41,
5020 Bergen, Nórsko
Cand. Scient. Mette Susanne Andresen, PhD., kontaktná osoba
Mette.Andresen@uib.no, www.uib.no/math

Háskolí Íslands, Menntavísindasvið
Islandská univerzita, Pedagogická škola, Stakkahlid, 105 Reykjavík, Island
Dr. Freyja Hreinsdóttir, PhD., kontaktná osoba
freyjah@hi.is, www.hi.is

Čerpaný projektový grant: 92 438,49 €
Realizácia projektu: 28. 2. 2015 – 30. 4. 2016
Projektové aktivity boli zamerané na zvýšenie kvality vzdelávania budúcich učiteľov matematiky ako aj na skvalitnenie
výskumu v oblasti teórie vyučovania matematiky s využívaním dynamického matematického softvéru. Odborné aktivity
boli spojené s aktivitami zameranými na
prehĺbenie spolupráce i v ďalších oblastiach univerzitného života, na vyhľadanie
pracovísk a kontaktov na partnerských
univerzitách s perspektívou inštitucionálnej multilaterálnej spolupráce.
Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre zorganizovala v roku 2015 letnú školu matematiky
a jesennú konferenciu matematiky pre doktorandov, na ktorých sa zúčastnili akademickí
pracovníci a doktorandi aj z partnerských organizácií. Partneri prezentovali inovatívne
metódy vyučovania matematiky a konzultovali záverečné práce slovenských doktorandov. Počas projektu bolo realizovaných 6 mobilít zahraničných doktorandov, 10 mobilít
akademických pracovníkov a 1 administratívnej pracovníčky Islandskej univerzity na Slovensko.
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Slovenskí a zahraniční pedagógovia spolupracovali
na príprave inovatívnej učebnice matematiky s názvom „Vyučovanie matematiky tvorivo a dynamicky“. Učebnica je využiteľná na výučbu študentov
a doktorandov vysokých škôl, ale aj na stredných
školách.
3 doktorandi a 6 akademických pracovníkov zo Slovenska navštívili obe partnerské univerzity v Nórsku
a/alebo na Islande s cieľom výmeny skúseností,
a účasti na seminároch a workshopoch pre nórskych a islandských študentov a doktorandov.
Paralelne s vyššie uvedenými odbornými aktivitami prebiehalo na Univerzite Konštantína
Filozofa v Nitre mapovanie potenciálu univerzity pre budúcu spoluprácu s partnerskými
univerzitami. Boli identifikované študijné programy na partnerských univerzitách, ktoré
zodpovedajú slovenským študijným programom a vytvorený dotazník na mapovanie.
Výsledky mapovania realizovaného na všetkých fakultách boli spracované a prezentované a boli podnetom na podpísanie zmluvy Erasmus+ s Islandskou univerzitou aj
Univerzitou v Bergene. 4 slovenskí vedúci pracovníci spolu s akademickými pracovníkmi
a 1 doktorandkou navštívili obe partnerské univerzity. Vytvorili sa kontakty pre novú
spoluprácu a inšpiratívny pobyt priniesol nové nápady v oblasti marketingu, PR, inovatívnej výučby prírodovedných predmetov, prípravy nového projektu v oblasti matematiky
v rámci Erasmus+.
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Vybrané oblasti politiky miestneho rozvoja v Nórsku a na
Slovensku – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
SK06-IV-02-001
Prijímateľ:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Ekonomická fakulta
Tajovského 10, 975 90 Banská Bystrica
Ing. Stanislav Kološta, PhD., koordinátor projektu
stanislav.kolosta@umb.sk, www.ef.umb.sk/netfinbio

Partner:

Høgskulen i Sogn og Fjordane
Vysoká škola Sogn a Fjordane, P. O. Box 133, 6851 Sogndal, Nórsko
prof. Oddbjorn Bukve, kontaktná osoba
oddbjorn.bukve@hisf.no, www.hvl.no

Čerpaný projektový grant: 64 583,26 €
Realizácia projektu: 30. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Cieľom projektu bolo rozvinúť perspektívnu aktívnu dlhodobú spoluprácu medzi Ekonomickou
fakultou Univerzity Mateja Bela v Banskej Bystrici a Vysokou školou Sogn a Fjordane v oblastiach
pobytov študentov a vysokoškolských učiteľov,
spoločných vedeckých záujmov, spoločných publikácií a článkov, workshopov a ďalších aktivít.
Tematicky bol projekt orientovaný na vybrané oblasti miestnej politiky rozvoja v Nórsku a na Slovensku. Najviac pozornosti sa venovalo komparatívnemu výskumu v troch hlavných oblastiach:
vytváranie sietí a partnerstiev vo vidieckych oblastiach, monitorovanie výkonov a finančnej situácie miestnych samospráv, lokálne produkčné systémy orientované na bioenergie vo vidieckych oblastiach. Každej oblasti je
venovaná časť v rámci nových učebných pomôcok a knižnej publikácie. Pripravené bolo
výučbové DVD, ktoré bolo testované na 6 vyučovacích hodinách. Zo spoločného výskumu vznikla odborná knižná publikácia s názvom „Local development policies in small
countries – a comparative review of Norway and Slovakia“. Na medzinárodnej vedeckej
konferencii bolo publikovaných 5 spoločných odborných článkov.
4 študenti a 3 doktorandi zo Slovenska sa zúčastnili na seminári a workshope organizovanom v Nórsku a 2 nórski študenti sa zúčastnili na seminári a workshope organizovanom na Slovensku. Počas realizácie projektu prebehlo spolu 10 mobilít slovenských
a 7 mobilít nórskych akademických pracovníkov s cieľom získania nových odborných
poznatkov, ale aj obohatenia v oblasti kultúrnej a jazykovej.
Všetci účastníci ocenili vysokú odbornú úroveň projektových stretnutí, seminárov, workshopov, na ktorých aktívne participovali aj iné inštitúcie (z praxe). Študenti ocenili mož-
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nosť zdokonaliť svoje záverečné (bakalárske,
magisterské a doktorandské) práce, čo by
nebolo možné, ak by projekt nebol podporený.
Partnerstvo Univerzity Mateja Bela v Banskej
Bystrici a Vysokej školy Sogn a Fjordane prinieslo plodnú vedeckú spoluprácu a položilo
základy pre študentské a akademické výmeny prostredníctvom podpísanej zmluvy Erasmus+ a memoranda o spolupráci. Spolupráca
partnerov pokračuje aj naďalej v oblasti výskumu podnikateľských zámerov (mladých vo
vidieckych oblastiach).
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Moderné metódy vzdelávania v Alpínskej ekológii
– Žilinská univerzita v Žiline
SK06-IV-02-003
Prijímateľ:

Žilinská univerzita v Žiline, Výskumný ústav vysokohorskej
biológie
059 56 Tatranská Javorina 7
Prof. RNDr. Marián Janiga, CSc., koordinátor projektu
janiga@uniza.sk, www.vuvb.uniza.sk/summerschool/index.html

Partner:

Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for teknologi,
naturvitenskap og maritime fag
Vysoká škola Juhovýchodného Nórska, Fakulta inžinierstva, prírodných vied
a vedy o mori, Hallvard Eikas Plass 1, 3800, Bø, Nórsko
Christian Robstad, kontaktná osoba
christian.a.robstad@hit.no, www.usn.no

Čerpaný projektový grant: 93 754,13 €
Realizácia projektu: 29. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Projekt sa zameral na rozšírenie spolupráce
medzi Výskumným ústavom vysokohorskej
biológie v Tatranskej Javorine a Vysokou
školou Juhovýchodného Nórska, najmä na
podporu spolupráce v súvislosti so začatím
výučby spoločného magisterského programu „Alpine ecology“. Jeho ďalšou úlohou
bolo pozdvihnutie úrovne vzdelávania na
oboch inštitúciách.
Cieľom a výstupom projektu bolo zorganizovať dve letné školy Alpínskej ekológie,
jednu na Islande a jednu v Lichtenštajnsku, a v rámci nich mobilitu 20 slovenských a 20 nórskych študentov a 12 akademikov
participujúcich inštitúcií. Ďalším cieľom a výstupom projektu bolo vytvoriť elektronickú
databázu obsahujúcu výučbové videá z letných škôl.
Databáza slúži a bude slúžiť študentom oboch univerzít na sumarizovanie poznatkov
z letných škôl, môžu sa z nej niečo naučiť aj študenti, ktorí sa letných škôl nezúčastnili.
Bude využívaná aj v budúcnosti oboma inštitúciami na nahrávanie videí a prezentácií zo
spoločného magisterského programu Alpínska ekológia, čím obe inštitúcie posúva dopredu v procese implementácie e-learningu ako efektívnej metódy učenia.
Letné školy priniesli študentom jedinečnú možnosť vzdelávať sa v zahraničí a získať
cenné poznatky z ich študijného odboru priamo v teréne a aj od zahraničných akademikov a expertov. Tak isto mali možnosť komunikovať a spolupracovať v medzinárodnom
prostredí v anglickom jazyku, čo je v dnešnej dobe veľmi žiadaná no ťažko dostupná
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skúsenosť. Veríme, že sa im tým skvalitnil
proces výučby a budú lepšími študentami
a v budúcnosti kvalitnejšími pracovníkmi, čo
je poslaním každej univerzity.
Akademici mali možnosť spolupracovať so
zahraničnými kolegami a porovnávať si svoje
metódy výučby, vymieňať si poznatky a vytvoriť si nové profesionálne vzťahy a kontakty. Pre univerzitu preto budú výkonnejšími
zamestnancami s väčším potenciálom výsledkov a získania zahraničných spoluprác.
Po ukončení projektu bude pokračovať spolupráca medzi Výskumným ústavom vysokohorskej biológie a Vysokou školou Juhovýchodného Nórska v rámci spoločného magisterského študijného programu a taktiež spolupráca v rámci programu Erasmus+. Novo
vytvorené kontakty a vzťahy i prehĺbenie tých starších pomôžu v lepšej a efektívnejšej
spolupráci oboch inštitúcií.
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Experimental Wooden Climatic Chamber (EWCC)
– Slovenská technická univerzita v Bratislave
SK06-IV-02-004
Prijímateľ:

Slovenská technická univerzita v Bratislave, Fakulta
architektúry
Námestie slobody 19, 812 45 Bratislava
doc. Ing. Veronika Kotradyová, PhD., koordinátorka projektu
kotradyova@fa.stuba.sk, www.watchamber.com

Partner:

Bergen Arkitekthogskole
Bergenská škola architektúry, Sandviksboder 59-61A, 5841 Bergen, Nórsko
Siv Gjerde Aardal, kontaktná osoba
adm@bas.org, www.bas.org

Čerpaný projektový grant: 65 022,14 €
Realizácia projektu: 01. 10. 2015 – 31. 8. 2016
Projekt Experimental Wooden Climatic Chamber medzi Fakultou architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave a Bergenskej školy architektúry bol potrebný pre posilnenie bilaterálnej spolupráce medzi zúčastnenými partnermi, dopomohol ku transferu
know-how a obohatil štandardnú výuku o experimentálnu, prakticky a environmentálne
orientovanú tvorbu z dreva.
V rámci projektu počas dvoch tvorivých workshopov, a dvoch realizačných, kde boli uskutočnené aj mobility 12 slovenských a 10 nórskych študentov, 2 slovenských doktorandov
a 4 slovenských a 3 nórskych pedagógov, vznikla experimentálna pozorovateľňa vtáctva
DUNA na Hrušovskej zdrži na Dunaji pri Bratislave. Sama o sebe v celom procese jej
navrhovania a realizácie poslúžila študentom a pedagógom ako učebná pomôcka. Celý
proces navrhovania a realizácie je dôkladne zdokumentovaný v publikácii „DUNA Bird
watching“ tak, aby mohol slúžiť ako študijný materiál a inšpirácia a technické usmernenie pre ďalších študentov a profesionálov s obdobným zámerom. Pripravená bola aj
učebná pomôcka slúžiaca pre prácu architektov a dizajnérov s CNC-strojmi, ktorá je
dostupná v elektronickej forme.
Okrem toho boli uskutočnené aj mobility administratívnych a vedúcich pracovníkov
s cieľom zlepšenia medzi-inštitucionálnej spolupráce, administrácie a koordinácie projektu, ako aj mnohé podujatia pre verejnosť s cieľom informovať verejnosť o projekte
a zároveň o možnostiach pozorovania vtáctva a prírody všeobecne.
Hlavným prínosom aktivít a výstupov projektu bolo zlepšenie rozmanitých profesionálnych aj personálnych zručností. Jeho praktické zameranie obohatilo štandardné výukové
sylaby. Študenti navrhovali objekt so špecifickou funkciou do konkrétneho prostredia,
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kde sa museli naučiť myslieť a konať komplexne a v širokých súvislostiach. Byť súčasťou
celého tohto procesu, zdolať túto výzvu, bolo
silnou skúsenosťou, ktorá všetkých účastníkov profesionálne aj ľudsky posunula ďalej.
Študenti mali možnosť vidieť celý proces od
tvorby, prípravy technickej dokumentácie pre
výrobu aj pre stavebné povolenie, predvýrobu
prefabrikáciu a svojpomocné stavanie priamo
na mieste.
Navyše si pri tímovej práci študenti a pedagógovia posilnili aj svoje komunikačné a kooperačné schopnosti. V prípade tohto projektu je už celý proces tvorby pozorovateľne
vlastne cieľom, čím sa naplnil hlavný prínos tohto vzdelávacieho projektu. Tento projekt
usmernil aj ďalšiu plánovanú výučbu drevostavieb na Fakulte architektúry Slovenskej
technickej univerzity v Bratislave.
V širšom kontexte projekt prispel k rozvoju pozorovania prírody ako progresívnemu
odvetviu ekoturizmu, ale aj pomohol vytvoriť nové zaujímavé miesto hodné návštevy
v okolí Bratislavy s environmentálnym charakterom, s pridanou informatívnou hodnotou.
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Tvorba nástrojov na zvyšovanie kvality vysokoškolských učiteľov
v oblasti skúmania a riadenia procesov vyučovania a učenia
– Univerzita Komenského v Bratislave
SK06-IV-02-006
Prijímateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave, Pedagogická fakulta
Moskovská 3, 811 08 Bratislava
Mgr. et Ing. Jozef Strakoš, PhD., koordinátor projektu
strakos@fedu.uniba.sk, www.fedu.uniba.sk

Partner:

Universitetet i Bergen, Det psykologiske fakultet
Univerzita v Bergene, Fakulta psychológie, Christiesgate 13, 5015 Bergen,
Nórsko
Ivar Nordmo, kontaktná osoba
Ivar.Nordmo@uib.no, www.uib.no/iped

Čerpaný projektový grant: 38 373,36 €
Realizácia projektu: 9. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Hlavnými cieľmi projektu boli zintenzívnenie výskumu a vývoja nástrojov zvyšovania kvality vysokoškolských učiteľov
v oblasti skúmania a riadenia procesov
vyučovania a učenia v obidvoch partnerských organizáciách a vytvorenie vhodných podmienok na ich dlhodobú spoluprácu v predmetnej oblasti.
V Bratislave a Bergene boli zorganizované
spolu 2 informačné semináre a 6 workshopov, ktorých sa celkovo zúčastnilo 99
účastníkov. Prebehlo 5 pracovných stretnutí akademických pracovníkov, ktorých sa zúčastnilo spolu 33 účastníkov. Cieľom týchto
stretnutí bolo systematické skúmanie procesov vyučovania a učenia (výskum vlastnej
výučby, identifikácia problémov, ktoré je potrebné riešiť, príprava malých výskumných
projektov), zlepšovanie vlastnej praxe a výsledkov učenia študentov (overovanie efektivity učenia a vyučovania, zaznamenávanie a analýza skúseností) a zdieľanie poznatkov
s ďalšími učiteľmi (kolegiálne komentovanie, získavanie spätnej väzby, zverejňovanie
na samostatnej webovej stránke projektu). Na Slovensku bola vytvorená a v Nórsku
podporená komunita vysokoškolských učiteľov, ktorí sa chcú rozvíjať v oblasti skúmania
a riadenia procesov vyučovania a učenia.
Výsledky spoločného výskumu boli zdieľané v 3 knižných odborných publikáciách („Tools
for the Development of Teaching at University“, „A Guide to Better Teaching at University“, „Pedagogická príprava a prax úspešných vysokoškolských učiteľov“). Všetky
3 publikácie boli vydané vo Vydavateľstve Univerzity Komenského v Bratislave.
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Celkovo bolo počas projektu realizovaných 11
mobilít slovenských a 5 zahraničných akademických pracovníkov, ako aj 3 slovenských
a 4 nórskych študentov, ktorí navštívili partnerskú organizáciu a zúčastnili sa na organizovaných seminároch a workshopoch. Početné a intenzívne krátkodobé mobility umožnili
vznik pevného partnerstva partnerských organizácií a jednotlivcov, ktorí sa projektu zúčastnili, a jeho pokračovanie aj po skončení
projektu.

51

Partnerstvo proti geohazardom – PARAGEO – Žilinská univerzita
v Žiline
SK06-IV-02-007
Prijímateľ:

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina
doc. Mgr. Dana Sitýnyiová, PhD., koordinátorka projektu
dasit@fstav.uniza.sk, http://parageo.uniza.eu

Partneri:

Háskolí Íslands, Verkfræði- og náttúruvísindasvið
Islandská univerzita, Škola technických a prírodných vied, Sturlugata 7,
101 Reykjavík, Island
Þorsteinn Sæmundsson, kontaktná osoba
steinis@hi.is, www.hi.is

Univerzita Komenského v Bratislave
Prírodovedecká fakulta, Mlynská dolina, 842 15 Bratislava
doc. Mgr. Martin Bednárik, PhD., kontaktná osoba
mbednarik@fns.uniba.sk, www.fns.uniba.sk

Čerpaný projektový grant: 107 456,17 €
Realizácia projektu: 5. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Projekt PARAGEO pomohol založiť a posilniť
spoluprácu medzi Žilinskou univerzitou v Žiline, Univerzitou Komenského v Bratislave a Islandskou univerzitou v Reykjavíku. Podporil
zdieľanie a výmenu vedomostí a posilnil profesionálnu spoluprácu. Pred realizáciou projektu neexistoval kontakt medzi Islandskou
univerzitou a slovenskými univerzitami v oblasti geológie a geotechniky. Projekt PARAGEO
mal kolaboratívny a multidisciplinárny prístup,
aby zabezpečil vytvorenie nových vzdelávacích nástrojov a výskumných metód, ktoré boli
vyvinuté výskumníkmi a učiteľmi zo všetkých
inštitúcií.
Obe cieľové skupiny projektu, študenti a učitelia, boli aktívne zapojené do projektu, na
príprave a plánovaní všetkých aktivít. Ťažiskom bola organizácia 2 praktických tréningov,
ktoré pozostávali zo seminárov, exkurzií a terénnych skúšok. 3 študenti a 3 doktorandi
spolu so 4 akademickými pracovníkmi z Islandu absolvovali týždňový tréning na Slovensku v sprievode slovenských študentov, doktorandov a akademických pracovníkov.
1 študent, 7 doktorandov a 7 akademických pracovníkov zo Slovenska absolvovalo
takisto týždňový tréning na Islande, v sprievode islandských partnerov. Z tréningov bolo
pripravených viacero učebných pomôcok, vrátane „Príručky o geohazardoch“ a e-learningovej webovej stránky.
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1 študent, 5 doktorandi a 7 akademickí pracovníci zo Slovenska a Islandu absolvovali
aj individuálne mobility s cieľom konzultácií, tréningov a terénnych meraní. Na základe výsledkov spoločného výskumu bolo
pripravených a publikovaných 9 spoločných vedeckých príspevkov na konferenciách alebo iných národných a medzinárodných podujatiach.
Partnerstvo vytvorilo nový, otvorený kontakt medzi dvoma krajinami a prinieslo
nový pohľad na rôzne problémy prírodných hazardov, s ktorými sa zaoberajú
odborníci v oboch krajinách a otvorilo novú cestu k spolupráci pre budúcnosť. Hlavným
dopadom projektu sú rozšírené vedomosti študentov o probléme geohazardov a založenie vedeckej spolupráce medzi akademickými pracovníkmi.
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ŽIVÁ PAMAŤ_DIGITÁLNA BUDÚCNOSŤ – Zachovanie textilného a
šperkárskeho umenia a remesla pre budúcnosť
– Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave
SK06-IV-02-008
Prijímateľ:

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra textilnej
tvorby
Drotárska cesta 44, 811 02 Bratislava
doc. MA Mária Fulková, koordinátorka projektu
maria.fulkova@uhk.cz, http://zivapamat.vsvu.sk

Partner:

Høgskolen i Sørøst-Norge, Fakultet for humaniora, idretts- og
utdanningsvitenskap
Vysoká škola Juhovýchodného Nórska, Fakulta humanitných štúdií, športových
a vzdelávacích vied, 3864 Rauland 1, Nórsko
Bodil Akselvoll, kontaktná osoba
Bodil.Akselvoll@usn.no, www.usn.no

Čerpaný projektový grant: 77 898,82 €
Realizácia projektu: 9. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Zo strany pedagógov Vysokej školy výtvarných
umení v Bratislave a Vysokej školy Juhovýchodného Nórska bol už dlhšiu dobu záujem
o prehĺbenie aktivít v oblasti tvorby a spoločnej prezentácie tvorby pedagógov aj študentov. Platforma, na ktorej by sa spojilo umenie a remeslo, sa ukázala ako vhodná forma
komunikácie a obohacovania oboch zúčastnených strán v projekte.
Počas realizácie projektu bolo zorganizovaných 5 workshopov na rôzne témy a výsledkom spolupráce boli dve výstavy, ktoré predstavili diela študentov a pedagógov. Vystavené práce priamo, alebo nepriamo nadväzovali na tradičné remeslá. Prostredníctvom
oboch výstav sa nórske odborné i laické publikum zoznámilo so slovenským umením
a kultúrou.
5 slovenských akademických pracovníkov sa zúčastnilo Vinterfestivalu v Raulande, do
ktorého programu boli zaradené 2 prednášky slovenských pedagógov, workshop paličkovania a výstava ich diel. 1 slovenská doktorandka absolvovala na partnerskej organizácii
mesačný študijný pobyt. 4 nórski akademickí pracovníci absolvovali pobyt na Slovensku,
v rámci ktorého predniesli 2 prednášky a viedli 3 workshopy, pre slovenských aj 8 nórskych študentov. Návštev partnerskej inštitúcie sa zúčastnili vždy aj 2 administratívni
pracovníci, s cieľom zdieľania skúsenosti a dobrej praxe.

54

Hlavným vyvrcholením projektu bola výstava
v Kunst Museum Knut Skinnarland v Nórsku,
ktorej sa zúčastnilo aj 8 slovenských študentov.
Každý študent zároveň na výstave prezentoval
svoje práce, ktoré vznikli počas workshopov
a behom semestra po workshopoch. Výstava
bola otvorená 18. augusta 2016 pri príležitosti otvorenia akademického roku na partnerskej
univerzite v Raulande. Navštívil ju aj predseda
nórskeho parlamentu Olemic Thommenssen,
ako aj dekan fakulty. Počas trvania výstavu navštívilo 150 až 200 ľudí.
Výstupom projektu bol okrem výstavy aj katalóg, v ktorom sú zdokumentované všetky
aktivity projektu. Katalóg bude slúžiť pre obe školy ako reprezentatívny materiál.
Spolupráca priniesla platformu pre výmenu profesionálnych skúseností pedagógov, študenti sa zoznámili so starými zručnosťami. Prakticky si precvičili jazykové schopnosti.
Výsledky projektu sa odrážajú v záujme študentov o vlastnú históriu. Študenti ako predstavitelia generácie budúcnosti budú schopní udržať staré remeslá živé, sprostredkovávať ich budúcim generáciám, rozvíjať ich pomocou nových technológií.
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Demokratické vládnutie a diferenciácia v Európe
– Univerzita Komenského v Bratislave
SK06-IV-02-010
Prijímateľ:

Univerzita Komenského v Bratislave, Filozofická fakulta
Gondova 2, 811 02 Bratislava
prof. Jozef Bátora, MPhil., PhD., koordinátor projektu
jozef.batora@gmail.com, www.teritoria.sk

Partner:

Universitetet i Oslo, ARENA Senter for europaforskning
Univerzita v Oslo, ARENA – Centrum európskych štúdií, Sognsveien 68,
0855 Oslo, Nórsko
prof. John Erik Fossum, kontaktná osoba
j.e.fossum@arena.uio.no, www.usn.no

Čerpaný projektový grant: 54 103,27 €
Realizácia projektu: 5. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Cieľom projektu bolo dosiahnuť užšiu bilaterálnu
spoluprácu medzi Univerzitou Komenského v Bratislave a Centrom európskych štúdií ARENA v Oslo.
Hlavnými prínosmi boli posilnenie bilaterálnych
vzťahov a nové praktiky, ktoré boli vytvorené a budú udržané na Univerzite Komenského v Bratislave. Partnerstvo dosiahlo posilnenie spolupráce vo
výskume a vzdelávaní o diferencovanom vládnutí
a krízach v EÚ.
Počas realizácie projektu bolo pre slovenských
doktorandov zorganizovaných 10 výskumných seminárov, na ktorých sa zúčastnili okrem 3 nórskych
aj akademici zo širšieho medzinárodného akademického prostredia. Zorganizované boli 2 dvojtýždňové intenzívne kurzy pre doktorandov, kde mali
prednášky a konzultácie aj profesori z partnerskej
organizácie. 2 slovenskí doktorandi a 2 akademickí pracovníci absolvovali krátky pobyt na ARENA.
V Osle sa uskutočnil celodenný workshop, ktorý
umožnil stretnutie a vedecký dialóg medzi poprednými akademikmi spolupracujúcimi
s obomi partnerskými pracoviskami za účelom prípravy spoločnej vedeckej publikácie.
Bol vypracovaný analytický rámec pre knihu a predbežné koncepty jednotlivých kapitol.
V spolupráci s UNESCO centrom pre výchovu k ľudským právam na Univerzite Komenského v Bratislave projekt pripravil a zrealizoval súťaž o najlepšiu esej a odbornú diskusiu
pre slovenských stredoškolských študentov na jar roku 2016. Táto aktivita zahŕňala vyše
30 vybraných študentov v rámci celého Slovenska. V júni 2016 bola realizovaná letná
škola pre doktorandov, ktorej sa zúčastnilo 19 slovenských doktorandov a 11 prednášajúcich, z toho 3 z ARENA. Doktorandi mali možnosť oboznámiť sa s najnovšími výskumný-
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mi zisteniami a trendmi v oblasti skúmania demokratického vládnutia a vývoja politického usporiadania EÚ.
Projekt bol potrebný, pretože doktorandské štúdium na
Slovensku je málo internacionalizované a práve prínosy
projektu pomohli zlepšiť situáciu v odbore politológia.
Výsledky budú udržateľné vo
forme nadchádzajúcich spoločných workshopov, spoločnej publikácie, a praktík ako napr. výskumných seminárov na Univerzite Komenského
v Bratislave, ktoré sa budú realizovať v najbližších rokoch.
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Posilnenie spolupráce medzi UVLF v Košiciach a UiN v Bodø –
Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
SK06-IV-02-012
Prijímateľ:

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach
Komenského 73, 041 81 Košice
prof. MVDr. Zita Faixová, PhD., koordinátorka projektu
zita.faixova@uvlf.sk, ehp2.uvlf.sk

Partner:

Nord Universitet, Fakultet for biovitenskap og akvakultur
Severná univerzita, Fakulta bioscience a akvakultúry, Mørkvedtrakket 30,
8049 Bodø, Nórsko
prof. Grete Lysfjord, kontaktná osoba
grete.lysfjord@nord.no, www.nord.no

Čerpaný projektový grant: 93 605,78 €
Realizácia projektu: 1. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Hlavným dôvodom a zároveň cieľom projektu bolo zvýšenie úrovne bilaterálnej
inštitucionálnej spolupráce medzi oboma
univerzitami prostredníctvom tvorby spoločného doktorandského študijného programu, inovatívnej vyučovacej metódy,
intenzívnych kurzov pre študentov a doktorandov a recipročných mobilít.
Výstupom 4 pracovných stretnutí a intenzívnej spolupráce univerzít je návrh akreditačného spisu vrátane príloh v zmysle
požiadaviek Akreditačnej komisie pre nový
spoločný doktorandský študijný program „Zdravie a welfare vodných živočíchov“. Nový
3-ročný študijný program zaradený do študijných odborov „Hygiena chovu zvierat a životné prostredie“ a „Hygiena potravín“ bude vyučovaný v anglickom jazyku.
Slovenská akademická pracovníčka v spolupráci s technickým pracovníkom nórskej univerzity pripravili novú e-learningovú vyučovaciu metódu, ktorá bola zavedená do existujúceho predmetu „Biofyzika“ vyučovaného na nórskej univerzite v rámci spoločného
bakalárskeho študijného programu „Náuka o živočíchoch“. Pozostáva z 51 videozáznamov slúžiacich na lepšie pochopenie učiva a súboru 116 otázok (vrátane testových)
a príkladov. Nová metóda výučby sa plánuje zaviesť aj do iných predmetov, resp. vzdelávacích aktivít.
4 slovenskí študenti absolvovali dvojtýždňový intenzívny kurz na partnerskej univerzite
zameraný na oblasť akvakultúry, ktorého súčasťou boli okrem teoretickej časti aj praktické cvičenia a exkurzia do firmy, ktorá sa zaoberá chovom sladkovodného štádia lososa
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atlantického a navštívili nielen niekoľko fjordov, kde
sa chovajú lososy v morskej vode, ale aj tzv. lososie
rieky.
3 nórski doktorandi sa zúčastnili dvojtýždňového intenzívneho kurzu na Slovensku, v oblasti výživy zvierat, fyziológie, imunológie a patológie. Teoretickú časť
dopĺňali hlavne praktické cvičenia v laboratórnych
technikách a 2-dňová exkurzia do Veterinárneho a potravinového ústavu v Dolnom Kubíne a rybochovného
zariadenia v Bielom Potoku.
Počas trvania projektu absolvovalo mobilitu 9 akademických a 8 vedúcich predstaviteľov a administratívnych pracovníkov zo Slovenska a 6 akademických
a 8 vedúcich predstaviteľov a administratívnych pracovníkov z Nórska. Obaja partneri sa na projekte podieľali v rovnakej miere, a to v rámci každej aktivity.
Projekt výrazne obohatil vzťahy partnerských univerzít na inštitucionálnej aj osobnej úrovni, čo je aj jeho
hlavným prínosom. Výsledkom je pevnejšie partnerstvo oboch univerzít a perspektíva budúcej spolupráce
počas implementácie projektových výstupov.
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Sociálne služby vo vzdelávaní sociálnych pracovníkov na Slovensku
a v Nórsku – Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
SK06-IV-02-014
Prijímateľ:

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici, Pedagogická fakulta
Ružová 13, 974 11 Banská Bystrica
PhDr. Michaela Šavrnochová, PhD., koordinátorka projektu
michaela.savrnochova@umb.sk

Partner:

Høgskolen i Lillehammer, Avdeling for pedagogikk og
sosialfag
Vysoká škola v Lillehameri, Odbor školstva a sociálnej práce,
Gudbrandsdalsvegen 350, 2604 Lillehammer, Nórsko
Hans Jørgen Wallin Weihe, kontaktná osoba
H-J.Wallin.Weihe@hil.no, www.hil.no

Čerpaný projektový grant: 46 478,60 €
Realizácia projektu: 5. 9. 2015 – 31. 8. 2016
Projekt reagoval na potrebu rozvíjať
vzdelávanie sociálnych pracovníkov a reagovať v ňom na aktuálne problémy
praxe v medzinárodnom kontexte. Ciele projektu boli zamerané na zvýšenie
kvality vzdelávania sociálnych pracovníkov na Slovensku a v Nórsku, posilnenie
interdisciplinárneho vzdelávania a vytvorenie predpokladov pre dlhodobú
a udržateľnú spoluprácu medzi partnermi. Zámerom projektu bolo tiež prispieť k zvýšeniu kvality služieb sociálnej práce v praxi.
Zo spolupráce 5 slovenských a 3 nórskych akademických pracovníkov vznikla vysokoškolská učebnica v slovenskom a nórskom jazyku s názvom „Sociálna práca a súčasnosť.
Slovensko-nórske perspektívy“. Svojím zameraním môže významným spôsobom prispieť
k zvýšeniu kvality študijných programov v oboch krajinách, nakoľko zahŕňa jedinečnú
bázu poznatkov pre obe participujúce strany. Vydané boli aj 2 spoločné odborné články.
Ťažiskom projektu bola organizácia spoločnej 2-dňovej medzinárodnej konferencie
„Perspektívy ochrany detí a mládeže v kontexte sociálnej práce na Slovensku, v Nórsku
a iných krajinách“. Súčasťou konferencie boli 4 hlavné prednášky a 18 odborných workshopov. Z konferencie boli vydané 2 zborníky a odborné články, ktoré sú dostupné na
webovej stránke projektu.
3 slovenskí študenti absolvovali týždenný pobyt na partnerskej inštitúcii, kde sa okrem
prednášok zúčastnili aj exkurzií v zariadeniach sociálnych služieb. Následne o svojich
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skúsenostiach informovali akademickú i ostatnú verejnosť na medzinárodnej vedeckej konferencii.
Výstupom projektu je tiež návrh
spoločného výskumného projektu, ktorý je základom pre ďalšiu
spoluprácu a uzatvorenie zmluvy
Erasmus+ pre mobility učiteľov
a študentov od akademického roka
2016/2017. Výskumný projekt sa
zameriava na životné situácie migrantov a ich každodenný život
s cieľom hlbšieho porozumenia ich potrieb, problémov a výziev a následne nastavenia
intervenčných programov smerom k ich úspešnej integrácii do spoločnosti.
Projekt posilnil spoluprácu nielen medzi dvoma vysokoškolskými inštitúciami, ale aj medzi ďalšími vysokými školami a medzi akademickou pôdou a praxou (prioritne prostredníctvom konferencie). Výstupy sú využiteľné nielen v procese vzdelávania, ale aj praxe
sociálnej práce v oboch krajinách pri zvyšovaní kvality jej služieb. Prínosom projektu je
tiež zlepšenie vzájomného poznania oboch kultúr a kontextu, v ktorom sa rozvíja sociálna práca a vysokoškolské vzdelávanie.
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Zoznam stredných a vysokých škôl zapojených do projektov
Slovensko
názov inštitúcie

strana

Ekonomická univerzita v Bratislave, projekt SK06-II-01-001

8

Gymnázium Grösslingová, Bratislava, projekt SK06-V-01-003

21

Gymnázium J. B. Magina, Vrbové, projekt SK06-V-02-001

29

Gymnázium Leonarda Stöckela, Bardejov, projekt SK06-V-02-005

33

Prešovská univerzita v Prešove, projekt SK06-II-01-002

10

Slovenská technická univerzita v Bratislave, projekt SK06-II-01-004
Fakulta architektúry, projekt SK06-IV-02-004
Fakulta elektrotechniky a informatiky, projekt SK06-IV-01-001

14
47
35

Spojená škola, Detva, projekt SK06-V-01-007

27

Stredná odborná škola, Levice, projekt SK06-V-01-002

19

Stredná odborná škola, Senec, projekt SK06-V-01-004

23

Stredná odborná škola služieb a lesníctva, Banská Štiavnica, projekt SK06-V-01-005

25

Súkromné gymnázium, Bratislava, projekt SK06-V-02-003

31

Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky, projekt SK06-IV-01-005 a SK06-IV-01-006
Filozofická fakulta, projekt SK06-IV-02-010
Pedagogická fakulta, projekt SK06-IV-02-006
Prírodovedecká fakulta, projekt SK06-IV-02-007

37, 39
55
49
51

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre, projekt SK06-IV-01-008

41

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici
Ekonomická fakulta, projekt SK06-IV-02-001
Pedagogická fakulta, projekt SK06-IV-02-014

43
59

Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach,
projekt SK06-II-01-003 a SK06-IV-02-012

12, 57

Vysoká škola výtvarných umení v Bratislave, Katedra textilnej tvorby,
projekt SK06-IV-02-008

53

Žilinská univerzita v Žiline
Stavebná fakulta, projekt SK06-IV-02-007,
Výskumný ústav vysokohorskej biológie, Tatranská Javorina, projekt SK06-IV-02-003

51
45
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Nórsko
názov inštitúcie

strana

Bergenská škola architektúry, Bergen, projekt SK06-IV-02-004

47

Nórska univerzita prírodných vied a techniky, Trondheim, projekt SK06-II-01-004
Fakulta sociálnych vied a pedagogiky, projekt SK06-IV-01-006
Prírodovedecká fakulta, projekt SK06-IV-01-005

14
39
37

Severná univerzita, Bodø, projekt SK06-II-01-003
Fakulta bioscience a akvakultúry, projekt SK06-IV-02-012

12
57

Stredná škola Fræna, Elnesvaagen, projekt SK06-V-01-002

19

Stredná škola Charlottenlund, Trondheim, projekt SK06-V-01-007

27

Stredná škola Solør v Sønsterude, projekt SK06-V-01-005

25

Stredná škola Sv. Hallvarda, Drammen, projekt SK06-V-01-003

21

Stredná škola v Åsane, Bergen, projekt SK06-V-01-004

23

Stredná škola v Molde, projekt SK06-V-02-005

33

Škola Løkenåsen, Lorenskog, projekt SK06-V-02-003

31

Univerzita v Bergene
Fakulta psychológie, projekt SK06-IV-02-006
Matematicko-prírodovedecká fakulta, projekt SK06-IV-01-001 a SK06-IV-01-008

49
35, 41

Univerzita v Oslo, ARENA – Centrum európskych štúdií, projekt SK06-IV-02-010

55

Vysoká škola Juhovýchodného Nórska, Kongsberg, projekt SK06-II-01-002
Fakulta humanitných štúdií, športových a vzdelávacích vied, projekt SK06-IV-02-008
Fakulta inžinierstva, prírodných vied a vedy o mori, projekt SK06-IV-02-003

10
53
45

Vysoká škola kráľovnej Maud pre učiteľky v materskej škole, Trondheim,
projekt SK06-II-01-002

10

Vysoká škola Sogn a Fjordane, Sogndal, projekt SK06-IV-02-001

43

Vysoká škola v Lillehameri, Odbor školstva a sociálnej práce, projekt SK06-IV-02-014

59

Island
názov inštitúcie

strana

Islandská univerzita, Reykjavík, projekt SK06-II-01-001
Pedagogická škola, projekt SK06-IV-01-008
Škola technických a prírodných vied, projekt SK06-IV-02-007

8
41
51

Stredná škola Fjölbrautaskóli Vesturlands, Akranes, projekt SK06-V-02-001

29

Univerzita v Akureyri, projekt SK06-II-01-001 a SK06-II-01-002

8, 10

Lichtenštajnsko
názov inštitúcie
Lichtenštajnská univerzita, Vaduz, projekt SK06-II-01-004

strana
14
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