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Štipendijný program EHP Slovensko
Európsky hospodársky priestor (EHP) tvorí 30 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 prispievateľských 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. Príspevok pre
Slovenskú republiku v programovom období 2009 – 2014 je viac ako 80 mil.  EUR
(bližšie informácie nájdete na www.eeagrants.org a www.eeagrants.sk).
Štipendijný program EHP Slovensko, ako jeden z deviatich programov
financovaných z Grantov EHP a Nórskych grantov na Slovensku, je jedinečným
nástrojom pre zvýšenie mobility študentov, doktorandov a akademických
pracovníkov vysokých škôl ako aj nástrojom na rozvoj bilaterálnych
a multilaterálnych vzťahov medzi vysokými a strednými školami na Slovensku
a partnerskými organizáciami v donorských štátoch Nórsku, Islande
a Lichtenštajnsku.
Štipendijný program EHP Slovensko je financovaný z Grantov EHP (85  %) a štátneho
rozpočtu Slovenskej republiky (15  %), v celkovej výške 2  255  882  EUR.
Samotná realizácia programu sa predpokladá od marca 2014 do februára
2017. V rokoch 2014 a 2015 bude počas dvoch kôl zverejnených spolu 6 výziev
na predkladanie žiadostí.
Správcom tohto programu je SAIA,  n.  o., ustanovená na základe výsledkov
verejného obstarávania Úradom vlády SR, ako Národným kontaktným bodom
pre Granty EHP.

Prípravné návštevy a stretnutia
Cieľom prípravných návštev a stretnutí je nadviazanie novej spolupráce alebo
obnovenie predchádzajúcich inštitucionálnych kontaktov. Účelom stretnutí
by malo byť naplánovanie spoločného projektu a/alebo pripravenie podmienok
pre ďalší rozvoj spolupráce, predovšetkým pripravenie projektového zámeru
pre jedno z ďalších opatrení Štipendijného programu EHP Slovensko.
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Oprávnenými žiadateľmi sú právnické osoby (nie jednotlivec), a to vysoké alebo
stredné školy so sídlom na Slovensku, v Nórsku, na Islande a v Lichtenštajnsku.
V rámci tohto opatrenia sa môže realizovať niektorá z dvoch hlavných aktivít:
a) Prípravná návšteva
b) Organizácia stretnutia
Oprávnený žiadateľ zo Slovenska musí mať minimálne 1 oprávneného
partnera so sídlom v Nórsku, na Islande alebo v Lichtenštajnsku (vysokú alebo
strednú školu), ktorý prijme zástupcov žiadateľa, resp. vyšle svojich zástupcov
na organizované stretnutie na Slovensku.
Oprávnený žiadateľ z donorských štátov musí mať minimálne 1 oprávneného
partnera so sídlom na Slovensku (vysokú alebo strednú školu), ktorý prijme
zástupcov žiadateľa, resp. vyšle svojich zástupcov na organizované stretnutie
v domovskej krajine žiadateľa.
Trvanie prípravnej návštevy alebo stretnutia je maximálne 5 dní, vrátane cesty.
Minimálna výška grantu nie je určená, maximálna výška grantu však nesmie
presiahnuť 4  500  EUR (použitie maximálnej sumy sa predpokladá pri organizácii
multilaterálnych stretnutí).
Celková alokácia finančných prostriedkov na Prípravné návštevy a stretnutia
je 25  380  EUR. Pri dodržaní finančných limitov sa spolufinancovanie žiadateľa
nevyžaduje.
Oprávnené výdavky sú:
a) Cestovné náklady
b) Cestovné poistenie
c) Pobytové náklady
Cestovné náklady a cestovné poistenie spolu maximálne vo výške 700  EUR
na osobu sú preplácané na základe skutočne vynaložených výdavkov. Pobytové
náklady (ubytovanie, stravné, miestna doprava, nevyhnutné vedľajšie výdavky)
sa vypočítavajú a preplácajú na základe paušálnych súm, určených podľa dĺžky
pobytu v zahraničí. Denné pobytové náklady sú nasledovné:
> Pobyt v niektorom z donorských štátov: 210  EUR na osobu a deň;
> Pobyt na Slovensku: 100  EUR na osobu a deň.
Počas trvania programu sa plánujú vyhlásiť dve výzvy na predkladanie žiadostí
o projekt, s časovou nadväznosťou na ostatné opatrenia programu. Žiadosť o projekt
je potrebné predložiť minimálne 6 týždňov pred plánovanou návštevou/stretnutím
a to elektronicky prostredníctvom on‑line systému na podávanie žiadostí.
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> 1. výzva bude otvorená minimálne 3 mesiace, od apríla 2014 do júla 2014.
Na túto výzvu bude alokovaných 60  % prostriedkov na opatrenie.

> 2. výzva bude otvorená minimálne 3 mesiace, od októbra 2014 do januára

2015. Na túto výzvu budú použité všetky zvyšné prostriedky – minimálne 40  %
prostriedkov na opatrenie.

Hodnotenie a výber prebieha priebežne do 4 týždňov od predloženia žiadosti,
na základe posúdenia kritérií administratívnej zhody, kritérií oprávnenosti a kritérií
vecného hodnotenia.

Mobilitné projekty medzi vysokými školami
Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie medzinárodnej mobility študentov, doktorandov
a akademických pracovníkov vysokých škôl, prostredníctvom nasledovných aktivít:
a) Dlhodobá mobilita študentov a doktorandov
(3 – 12 mesiacov, resp. 1 – 12 mesiacov v prípade doktorandov)
b) Mobilita akademických pracovníkov – výučbové pobyty
(3 dni – 6 týždňov, minimálne 5 hodín výučby za pobyt)
Oprávneným žiadateľom je vysoká škola so sídlom na Slovensku podľa Zákona
č.  131/2002 Z.  z. o vysokých školách, ktorá je držiteľom platnej Erasmus charty pre
vysokoškolské vzdelávanie (ECHE). Za partnera musí mať minimálne 1 vysokú školu
z Nórska, Islandu alebo Lichtenštajnska, ktorá je rovnako držiteľom platnej ECHE.
Každá vysoká škola môže v rámci výzvy predložiť 1 žiadosť za celú organizáciu.
Zoznam organizácií, ktoré získali Erasmus Chartu pre vysokoškolské vzdelávanie
je zverejnený na stránke: https://eacea.ec.europa.eu/erasmus-plus/funding/erasmuscharter-for-higher-education-2014-2020_en
Celkovo je na toto opatrenie alokovaných 600  000  EUR, pričom minimálny
a maximálny grant na jeden projekt je 25  000 až 80  000  EUR. Pri dodržaní
finančných limitov sa spolufinancovanie žiadateľa nevyžaduje.
Oprávnené výdavky sú:
a) Cestovné náklady a poistenie – vo výške do 700  EUR na osobu. Tieto výdavky sú
preplácané na základe skutočne vynaložených nákladov.
b) Štipendiá a denné pobytové náklady (stravné, ubytovanie, miestna doprava,
nevyhnutné vedľajšie výdavky) na základe stanovených paušálnych sadzieb.
c) Organizácia mobility – paušálna suma vo výške 10  % z celkových priamych
nákladov na mobilitu. Táto suma je prerozdelená medzi prijímateľa
a projektového partnera na základe ich Partnerskej dohody.
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Počas trvania programu sa plánujú vyhlásiť dve výzvy na predkladanie žiadostí
o projekt.
> Projekty predložené v rámci 1. výzvy, ktorá bude otvorená minimálne 2 mesiace
medzi júnom 2014 a augustom 2014, môžu byť realizované od septembra 2014
do 29. februára 2016. Trvanie projektov je maximálne 18 mesiacov. Na túto
výzvu bude alokovaných 60  % prostriedkov na opatrenie.
> Projekty predložené v rámci 2. výzvy, ktorá bude otvorená minimálne 2 mesiace
medzi novembrom 2014 a januárom 2015, môžu byť realizované od marca 2015
do 30. septembra 2016. Trvanie projektov je maximálne 20 mesiacov. Na túto
výzvu budú použité všetky zvyšné prostriedky – minimálne 40  % prostriedkov
na opatrenie.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on‑line systému na podávanie
žiadostí ako aj v tlačenej forme a vyberajú po uzatvorení výzvy, na základe
posúdenia kritérií administratívnej zhody, kritérií oprávnenosti a vecného
hodnotenia. Žiadosti sú schvaľované správcom programu na základe odporučenia
výberovej komisie.

Projekty inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami
Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej
inštitucionálnej spolupráce medzi vysokými školami na Slovensku a v donorských
štátoch. Prioritou je podporiť vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne)
na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo spolupráce
všetkých zúčastnených strán.
Oprávneným žiadateľom je vysoká škola so sídlom na Slovensku podľa
Zákona č.  131/2002 Z.  z. o vysokých školách. Oprávnený žiadateľ musí mať
aspoň 1 partnera, vysokú školu z aspoň jednej z krajín Nórsko, Island alebo
Lichtenštajnsko. Nad rámec tohto partnerstva môžu byť partnermi slovenská
vysoká škola alebo slovenská externá vzdelávacia inštitúcia oprávnená na výučbu
doktorandov, ako aj ostatné subjekty oprávnené na poskytovanie vysokoškolského
vzdelávania v donorských štátoch. Medzinárodná spolupráca vysokých škôl
so súkromným alebo neziskovým sektorom zo Slovenska a z krajín donorov je
oprávnená formou pozvania expertov z týchto sektorov na vysokoškolské inštitúcie
a formou stáží, odbornej prípravy študentov a doktorandov na týchto inštitúciách.
Tento typ organizácií pôsobí ako asociovaní partneri v projekte. Asociovanými
partnermi môžu byť aj vysoké školy z krajín, ktoré pokrýva Štipendijný program
z Grantov EHP/Nórskych grantov.
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Oprávnené aktivity sú:
a) Spolupráca akademických pracovníkov medzi inštitúciami na Slovensku
a v donorských štátoch s cieľom založenia dlhodobej spolupráce. Nástrojmi
pre takúto spoluprácu môžu byť napr. študentské výmeny, príprava spoločných
kurikúl a spoločných študijných programov.
b) Vytváranie spoločných študijných modulov s cieľom poskytovania spoločných
študijných programov v budúcnosti. Takéto moduly musia pokrývať aspoň 30 ECTS.
c) Príprava nových učebných pomôcok a metód výučby (predovšetkým so
zameraním na vzdelávanie s využitím IKT) na základe zdieľania skúseností.
d) Intenzívne kurzy pre študentov a doktorandov: krátke kurzy v trvaní 2 týždne
(14 dní) – 4 týždne v rámci určitého odboru. Účastníkom by sa absolvovanie
takéhoto kurzu malo uznávať ako súčasť štúdia formou započítania ECTS kreditov.
e) Príprava spoločných odborných článkov, publikácií ako výsledok spoločného
projektu.
f ) Organizácia konferencií, seminárov, školení, workshopov, letných škôl
ako súčasť projektu. Letné školy musia trvať minimálne 7 dní.
g) Stáže, odborná prax, odborná príprava študentov a doktorandov
vo výskumných organizáciách, nemocniciach, podnikoch, neziskových
organizáciách a v iných organizáciách praxe spolupracujúcich s akreditovanými
vzdelávacími inštitúciami – na 1., 2. a 3. stupni vysokoškolského vzdelávania
v trvaní 2 týždne (14 dní) – 8 týždňov.
Podmienkou je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi,
resp. naopak. Mobilita sa musí uskutočniť počas jedného akademického roka
(od augusta/septembra do júla/augusta)
h) Krátkodobá mobilita študentov a doktorandov z organizácie žiadateľa
a oprávneného partnera s cieľom získania odborných poznatkov a skúseností
(napr. príprava záverečnej práce, účasť na konferenciách, súťažiach, letných
školách, workshopoch, školeniach, jazykových kurzoch – zameraných
predovšetkým na rodné jazyky donorských štátov a Slovenska, a pod.). Mobility je
možné uskutočniť v trvaní 3 dni až 6 týždňov.
Podmienkou je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi,
resp. naopak. Vnútrozemská/domáca mobilita a mobilita vzťahujúca sa na účasť
asociovaných partnerov z ostatných krajín realizujúcich Štipendijné programy
z Grantov EHP/Nórskych grantov je v odôvodnených prípadoch povolená.
i) Krátkodobá mobilita akademických pracovníkov z organizácie žiadateľa
a oprávneného partnera s cieľom výmeny odborných poznatkov a skúseností
(napr. výučbové pobyty v trvaní minimálne 5 hodín výučby na pobyt, účasť na
konferenciách, seminároch, workshopoch alebo iných vzdelávacích podujatiach,
job shadowing, výskumná spolupráca, a pod.). Mobility je možné uskutočniť
v trvaní 3 dni až 6 týždňov.
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Podmienkou je medzinárodná (obojsmerná) mobilita medzi Slovenskom
a donorskými štátmi. Vnútrozemská/domáca mobilita a mobilita vzťahujúca sa
na účasť asociovaných partnerov z ostatných krajín realizujúcich Štipendijné
programy z Grantov EHP/Nórskych grantov je v odôvodnených prípadoch
povolená.
j) Krátkodobá mobilita expertov z výskumných organizácií, nemocníc,
podnikov, neziskových organizácií a iných organizácií praxe spolupracujúcich
s akreditovanými vzdelávacími inštitúciami s cieľom zdieľania odborných
poznatkov a skúseností s vysokými školami a vzájomnej spolupráce. Mobility je
možné uskutočniť v trvaní 3 dni až 6 týždňov. Túto aktivitu je možné využiť aj na
realizáciu iných aktivít tohto opatrenia.
Podmienkou je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom a donorskými štátmi,
resp. naopak. Vnútrozemská/domáca mobilita a mobilita vzťahujúca sa na účasť
asociovaných partnerov z ostatných krajín realizujúcich Štipendijné programy
z Grantov EHP/Nórskych grantov je v odôvodnených prípadoch povolená.
k) Krátkodobá mobilita vedúcich predstaviteľov a administratívnych
pracovníkov vysokých škôl s cieľom rozvoja inštitucionálnych vzťahov, výmeny
skúseností o manažmente organizácie a stratégiách rozvoja. Trvanie mobility
môže byť 3 dni až 2 týždne.
Podmienkou je medzinárodná (obojsmerná) mobilita medzi Slovenskom
a donorskými štátmi. Vnútrozemská/domáca mobilita a mobilita vzťahujúca sa
na účasť asociovaných partnerov z ostatných krajín realizujúcich Štipendijné
programy z Grantov EHP/Nórskych grantov je v odôvodnených prípadoch
povolená.
Každý projekt musí zahŕňať minimálne 1 aktivitu z a) – d) a 2 aktivity z g) – k).
Je potrebná mobilita minimálne 2 študentov/doktorandov v rámci aktivít g) a h)
a mobilita minimálne 2 zamestnancov VŠ v rámci aktivít i) a k).
V rámci projektu je potrebné kombinovať rôzne typy aktivít tak, aby tvorili ucelený
projektový zámer. Tematické zameranie projektov nie je definované.
Na projekty inštitucionálnej spolupráce je alokovaných 1  357  176  EUR, pričom
do toho spadajú projekty spolupráce nielen vysokých, ale aj stredných škôl.
Minimálna a maximálna výška grantu pre projekty medzi vysokými školami je
50  000 až 120  000  EUR. Výška projektového grantu nepresiahne 90  % celkových
oprávnených výdavkov a teda spolufinancovanie žiadateľa je minimálne 10  %
celkových oprávnených výdavkov.
Počas trvania programu sa plánujú vyhlásiť dve výzvy na predkladanie žiadostí
o projekt.

8

Štipendijný program EHP Slovensko

> Projekty predložené v rámci 1. výzvy, ktorá bude otvorená minimálne 2 mesiace
medzi májom 2014 a júlom 2014, môžu byť realizované od septembra
2014 do 31. decembra 2015. Trvanie projektov je minimálne 9, maximálne
16 mesiacov. Táto výzva bude spoločná aj pre projekty inštitucionálnej
spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní a bude na ňu alokovaných 60  %
prostriedkov na inštitucionálne spolupráce.
> Projekty predložené v rámci 2. výzvy, ktorá bude otvorená minimálne 2 mesiace
medzi januárom 2015 a marcom 2015, môžu byť realizované od septembra
2015 do 31. augusta 2016. Trvanie projektov je minimálne 9, maximálne
12 mesiacov. Táto výzva bude spoločná aj pre projekty inštitucionálnej
spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní a budú na ňu použité všetky zvyšné
prostriedky – minimálne 40  % prostriedkov na inštitucionálne spolupráce.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on‑line systému na podávanie
žiadostí ako aj v tlačenej forme a vyberajú po uzatvorení výzvy, na základe posúdenia
kritérií administratívnej zhody, kritérií oprávnenosti a vecného hodnotenia. Každú
žiadosť posudzujú min. 2 nezávislí odborní hodnotitelia. Žiadosti sú schvaľované
správcom programu na základe odporučenia výberovej komisie.

Projekty inštitucionálnej spolupráce v stredoškolskom vzdelávaní
Cieľom tohto opatrenia je zvýšenie bilaterálnej alebo multilaterálnej
inštitucionálnej spolupráce medzi strednými školami na Slovensku a v donorských
štátoch. Prioritou je podporiť vyvážené partnerstvá (bilaterálne aj multilaterálne)
na báze reciprocity uskutočnených aktivít, záujmu a prospechu zo spolupráce
všetkých zúčastnených strán.
Oprávneným žiadateľom je stredná škola so sídlom na Slovensku podľa Zákona
č.  245/2008 Z.  z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon). Oprávnený žiadateľ musí
mať aspoň 1 partnera, strednú školu z aspoň jednej z krajín Nórsko, Island alebo
Lichtenštajnsko. Nad rámec tohto partnerstva môžu byť partnermi slovenská
stredná škola alebo slovenská vysoká škola, ako aj subjekty oprávnené na
poskytovanie vysokoškolského vzdelávania v donorskom štáte. Medzinárodná
spolupráca stredných škôl so súkromným alebo neziskovým sektorom zo Slovenska
a z krajín donorov je možná formou stáží, odbornej praxe študentov a učiteľov na
týchto inštitúciách. Tento typ organizácií pôsobí ako asociovaní partneri v projekte.
Asociovanými partnermi môžu byť aj stredné školy z krajín, ktoré pokrýva
Štipendijný program z Grantov EHP/Nórskych grantov.

Štipendijný program EHP Slovensko

9

Oprávnené aktivity sú:
a) Podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní medzi strednými školami
na Slovensku a v donorských štátoch zahrňujúc aktivity zamerané na študentov,
učiteľov a ďalších zamestnancov stredných škôl.
b) Podpora inštitucionálnej spolupráce vo vzdelávaní medzi strednými školami
na Slovensku a v donorských štátoch pri riešení tém spoločného záujmu.
c) Príprava nových učebných pomôcok a metód výučby predovšetkým
so zameraním na vzdelávanie s využitím IKT.
d) Organizácia vedomostných súťaží pre študentov (dištančne a/alebo vzájomnou
návštevou v trvaní 3 – 13 dní).
e) Organizácia letných environmentálnych škôl v trvaní 1 – 3 týždne.
f ) Organizácia exkurzií a intenzívnych kurzov pre študentov súvisiacich
s vyučovacím procesom v trvaní 6 – 13 dní.
g) Stáž, odborná prax študentských skupín alebo učiteľov v nemocniciach,
podnikoch, neziskových organizáciách a v iných organizáciách praxe
spolupracujúcich so vzdelávacími inštitúciami. Mobility je možné uskutočniť
v trvaní 1 – 3 týždne. Podmienkou je medzinárodná mobilita medzi Slovenskom
a donorskými štátmi, resp. naopak.
h) Mobilita študentov s cieľom účasti na jednej z aktivít navrhnutých vyššie
(a, d – g).
i) Spolupráca študentov na diaľku na spoločných zadaniach medzi partnerskými
inštitúciami s využitím IKT na témy súvisiace s vyučovacím procesom a/alebo
medziodborové témy.
j) Organizácia a účasť na odborných seminároch zameraných na problematiku
súvisiacu s vyučovacím procesom a výučbou stredoškolskej mládeže
pre pracovníkov škôl v trvaní 6 – 13 dní.
k) Mobilita učiteľov s cieľom rozvoja odborného vedenia predmetov vrátane
prípravy učebných pomôcok a pomôcok s využitím IKT v trvaní 2 – 4 týždne.
l) Mobilita pracovníkov škôl zameraná na zlepšenie manažmentu stredných škôl
v trvaní 6 – 13 dní.
Každý projekt musí zahŕňať minimálne 1 aktivitu z a) – c) a 3 aktivity z a) – l).
Je potrebná mobilita minimálne 2 zamestnancov.
Súčasťou programu partnerských návštev aj dištančnej spolupráce môže byť aj
prezentácia národných zvykov a kultúry zapojených krajín ako nástroj posilnenia
národnej identity v kontexte multikultúrnosti a spoznávania krajín. Hlavnou
témou spolupráce študentov by mal byť rozvoj poznatkov a zručností v študijných
predmetoch, medzipredmetových vzťahoch s cieľom zlepšenia perspektívy ich
ďalšieho vzdelávania a uplatnenia na trhu práce. Učiteľská spolupráca by sa mala
zameriavať na profesijný odborný rast formou výmeny skúseností a príkladov dobrej
praxe s cieľom skvalitnenia vyučovacieho procesu.
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Na projekty inštitucionálnej spolupráce je alokovaných 1  357  176  EUR, pričom
do toho spadajú projekty spolupráce nielen stredných, ale aj vysokých škôl.
Minimálna a maximálna výška grantu pre projekty v stredoškolskom vzdelávaní
je 30  000 až 100  000  EUR. Výška projektového grantu nepresiahne 90  % celkových
oprávnených výdavkov a teda spolufinancovanie žiadateľa je minimálne
10  % celkových oprávnených výdavkov.
Počas trvania programu sa plánujú vyhlásiť dve výzvy na predkladanie žiadostí
o projekt.
> Projekty predložené v rámci 1. výzvy, ktorá bude otvorená minimálne 2 mesiace
medzi májom 2014 a júlom 2014, môžu byť realizované od septembra 2014
do 31. decembra 2015. Trvanie projektov je minimálne 9, maximálne
16 mesiacov. Táto výzva bude spoločná aj pre projekty inštitucionálnej
spolupráce medzi vysokými školami a bude na ňu alokovaných 60  % prostriedkov
na inštitucionálne spolupráce.
> Projekty predložené v rámci 2. výzvy, ktorá bude otvorená minimálne 2 mesiace
medzi januárom 2015 a marcom 2015, môžu byť realizované od septembra
2015 do 31. augusta 2016. Trvanie projektov je minimálne 9, maximálne
12 mesiacov. Táto výzva bude spoločná aj pre projekty inštitucionálnej
spolupráce medzi vysokými školami a budú na ňu použité všetky zvyšné
prostriedky – minimálne 40  % prostriedkov na inštitucionálne spolupráce.
Žiadosti sa predkladajú elektronicky prostredníctvom on‑line systému na podávanie
žiadostí ako aj v tlačenej forme a vyberajú po uzatvorení výzvy, na základe
posúdenia kritérií administratívnej zhody, kritérií oprávnenosti a vecného
hodnotenia. Každú žiadosť posudzujú min. 2 nezávislí odborní hodnotitelia.
Žiadosti sú schvaľované správcom programu na základe odporučenia výberovej
komisie.
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Prípravné návštevy
a stretnutia
EEA/EHP‑SK06‑I‑01

apríl
2014

júl
2014

15 228

Inštitucionálna
spolupráca SŠ a VŠ
EEA/EHP‑SK06‑IV‑V‑01

máj
2014

júl
2014

Mobilitné projekty
EEA/EHP‑SK06‑II‑01

jún
2014

Prípravné návštevy
a stretnutia
EEA/EHP‑SK06‑I‑02

Predpokladané
ukončenie
realizácie
projektov

Predpokladaný
začiatok
realizácie
projektov

Alokácia
(EUR)

Dátum
uzatvorenia
výzvy

Dátum
vyhlásenia
výzvy

Indikatívny harmonogram výziev

máj
2014

august
2014

814 306

september
– október
2014

31. december
2015

august
2014

360 000

september
– október
2014

29. február
2016

október
2014

január
2015

10 152

november
2014

28. február
2015

Mobilitné projekty
EEA/EHP‑SK06‑II‑02

november
2014

január
2015

240 000

marec
2015

30. september
2016

Inštitucionálna
spolupráca SŠ a VŠ
EEA/EHP‑SK06‑IV‑V‑02

január
2015

marec
2015

542 870

september
2015

31. august
2016

Ďalšie informácie
V rámci mobilitných projektov a projektov inštitucionálnej spolupráce sa pri mobilite
vyplácajú štipendiá alebo pobytové náklady (stravné, ubytovanie, miestna doprava,
nevyhnutné vedľajšie výdavky) na základe definovaných paušálnych sadzieb.
Mesačné štipendiá:
> pobyt na Slovensku
– študenti a doktorandi: 600  EUR/mesiac
– zamestnanci: 1  000  EUR/mesiac
> pobyt v donorských štátoch
– študenti a doktorandi: 1  125  EUR/mesiac
– zamestnanci: 2  100  EUR/mesiac
Na kratšie mobility (spravidla do 7 – 10 dní) sa vzťahujú denné sadzby vo výške:
> pobyt na Slovensku
– študenti a doktorandi: 80  EUR/deň
– zamestnanci: 100  EUR/deň
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> pobyt v donorských štátoch

– študenti a doktorandi: 150  EUR/deň
– zamestnanci: 210  EUR/deň

S cieľom podporiť sociálnu inklúziu osôb so zdravotným postihnutím, umožňuje
program pre tieto osoby navýšiť štipendium, resp. denné náhrady o 40  %, pričom
však maximálna výška požadovaného projektového grantu nesmie byť prekročená.
Bližšie informácie o všetkých opatreniach, výzvach a spôsobe predkladania a výberu
žiadostí nájdete na webovej stránke Štipendijného programu EHP Slovensko
www.spehp.saia.sk v slovenčine, resp. na stránke www.eeasp.saia.sk v angličtine.
Stránky partnerov programu
> www.aiba.llv.li – lichtenštajnská Národná agentúra pre záležitosti medzinárodného
vzdelávania (Agentur für Internationale Bildungsangelegenheiten, AIBA)
> www.rannis.is – Islandské centrum pre výskum (Rannsóknamiðstöð Íslands, Rannís)
> www.siu.no – nórske Centrum pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní
(Senter for internasjonalisering av utdanning, SIU)

Kontakt
SAIA, n. o., Sasinkova 10, 812 20 Bratislava 1
Mgr. Žofia Gulášová, administrátorka programu
Ing. Simona Želinská, finančná manažérka projektov
PaedDr. Karla Zimanová, PhD., manažérka programu
tel.: 02/59 30 47 00, 59 30 47 11
fax: 02/59 30 47 01
e‑mail: spehp@saia.sk
webová stránka: www.spehp.saia.sk, resp. www.eeasp.saia.sk
www.saia.sk

Štipendijný program EHP Slovensko
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NÓRSKO

Vzdelávací systém v Nórsku

oficiálny názov:
Nórske kráľovstvo (Kongeriket Norge)
štátne zriadenie:
konštitučná monarchia
hlavné mesto: Oslo
rozloha: 385  186 km2
počet obyvateľov: 5  063  709
hustota obyvateľstva: 13,15 obyv./km2
úradný jazyk: Bokmål (85  %),
Nynorsk (12  %) – oba druhy nórčiny sú
rovnocenné, v severných oblastiach
Lapončina (Sami)
mena: nórska koruna (NOK)

Nórsko

14

Štipendijný program EHP Slovensko

Povinná školská dochádzka
V Nórsku je 10‑ročná povinná školská
dochádzka, vo veku 6 – 16 rokov.
Je rozdelená do dvoch stupňov, prvý
stupeň 1. – 7. trieda, 2. stupeň 8. – 10.
trieda. Za základné a nižšie stredné
školstvo zodpovedá samospráva
na úrovni obcí.
Základné školy
(Grunnskole, Barneskole)
> vek 6 – 13 rokov
> prvý stupeň, 7 ročníkov (1. – 7.)
Nižšie stredné školy
(Grunnskole, Ungdomsskole)
> vek 13 – 16 rokov
> druhý stupeň, 3 ročníky (8. – 10.)
Niektoré školy poskytujú základné aj nižšie
stredné vzdelanie, iné sa zameriavajú
iba na jeden z týchto stupňov.
Vyššie stredoškolské vzdelávanie
Každý kto ukončil povinnú školskú
dochádzku má nárok na vyššie stredné
vzdelanie. Vyššie stredné školstvo
poskytuje prípravu na vysokoškolské
vzdelávanie alebo vedie k získaniu
odbornej alebo učňovskej kvalifikácie
a je spravidla určené pre študentov vo
veku od 16 do 19 rokov. Vyššie stredné
vzdelanie sa získava zväčša po 3 rokoch
štúdia v škole (11. – 13. ročník štúdia)
alebo 2 rokoch štúdia v škole a 2 rokoch
odbornej praxe v podniku.

Odborné vzdelávanie a príprava sú profesijne zamerané a sú ukončené certifikátom
odbornej spôsobilosti (v remesle/živnosti) alebo bez neho, trvajú 3 – 5 rokov.
Študenti môžu absolvovať doplnkový študijný program na získanie všeobecného
certifikátu na prijatie na VŠ.
Všeobecné zameranie zdôrazňuje teoretické vedomosti a je ukončené všeobecným
certifikátom na prijatie na VŠ.
Vyššie stredné vzdelávanie a príprava obsahuje 12 vzdelávacích programov:
3 všeobecného zamerania a 9 odborného zamerania. V prvom ročníku si študenti
vyberajú jeden z týchto programov a v ďalších ročníkoch si volia špecifickú oblasť
daného programu:
Všeobecné zameranie:
> Šport a telesná výchova
> Hudba, tanec, herectvo
– hudba
– tanec
– herectvo
> Všeobecné štúdium
– umenie, remeslá a dizajn
– prírodné vedy a matematika
– spoločenské vedy a ekonómia
– jazyky
Odborné zameranie:
> Stavebníctvo
> Dizajn, umenie, remeslá
> Elektrikárstvo a elektronika
> Zdravotníctvo a sociálna starostlivosť
> Médiá a komunikácia
> Poľnohospodárstvo, rybolov a lesníctvo
> Hotelierstvo a potravinárstvo
> Služby a doprava
> Technická a priemyselný výroba
V druhom a treťom ročníku sa vyučujú špecializované pokročilé kurzy I a II
(Advanced courses I and II); pri odbornom štúdiu sa pokročilý kurz II môže nahradiť
2‑ročnou praktickou výučbou/odbornou praxou v podniku. Záverečná skúška
pri odbornej príprave je rovnaká bez ohľadu na to, či posledný ročník prebiehal
v škole alebo v podniku. Študenti absolvujúci odborné vzdelávanie majú príležitosť
si doplniť kvalifikáciu potrebnú na vyššie vzdelávanie.
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Vyššie stredné školy (Videregående Skole)
Vyššie stredné vzdelanie sa získava najčastejšie na vyšších stredných školách.
Vyššie stredné školy patria pod samosprávu krajov. Ponúkajú všeobecné aj odborné
zameranie (priemyselné, umelecké a i.). Často jedna stredná škola poskytuje
vzdelávanie vo viacerých/rôznych odboroch.
Ľudové vyššie školy (Folkehøyskole)
Ľudové vyššie školy sú vzdelávacie inštitúcie, ktoré sa môžu študovať pred, počas,
ale aj po vyšších stredných školách. Ponúkajú širokú škálu odborov a všetky študijné
programy trvajú 1 rok. Štúdium nie je ukončené žiadnym oficiálnym titulom,
v priebehu štúdia sa neabsolvujú žiadne skúšky, po skončení štúdia študent dostane
osvedčenie o absolvovaní štúdia. Dôraz sa kladie na praktické otázky študovaného
odboru, komunikáciu, spoluprácu. Väčšina študentov má 18 – 25 rokov. Každá škola
má určitý počet povinných predmetov a ostatné predmety sú voliteľné.
Terciárne odborné štúdium
Terciárne odborné štúdium má za cieľ poskytnúť ďalšie vzdelanie – teoretické
aj praktické, ako aj podporiť osobný aj profesijný rast v určených študijných
oblastiach. Terciárne odborné štúdium poskytuje nezávislé, odborné a ucelené
vzdelanie. Ide o 2‑ročné štúdium, ktoré nadväzuje na certifikát odbornej
spôsobilosti (v remesle/živnosti) alebo na ekvivalentnú 3‑ročnú odbornú školskú
prípravu.
Vysokoškolské vzdelávanie (Høyere utdanning)
Vyššie vzdelávanie poskytuje v rámci súkromného i verejného sektora 8 univerzít,
9 špecializovaných univerzitných inštitúcií (specialised university institutions),
2 univerzitné centrá, 19 štátnych vysokých škôl (state university colleges),
2 národné umelecké inštitúcie (national institues of the arts), 2 štátne vysoké
školy so zameraním na obranu a 16 súkromných vysokých škôl s inštitucionálnou
akreditáciou alebo akreditáciou študijného programu.
Nórske VŠ štúdium má 3 stupne: bakalárske štúdium (3 roky) + magisterské (2 roky)
+ PhD. (3 roky). Výnimkou v dĺžke štúdia sú tzv. profesijne orientované odbory
ako medicína, psychológia, teológia a veterinárstvo.
Väčšina vysokoškolských vzdelávacích inštitúcií je pod správou štátu okrem
niektorých súkromných vysokých škôl.
Akademický rok prebieha od polovice augusta do polovice júna, je rozdelený
na dva semestre: jesenný (od polovice augusta do polovice decembra) a jarný
(od januára do polovice júna).
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Univerzity (Universitet)
poskytujú širokú škálu študijných odborov na bakalárskej, magisterskej, ako aj
doktorandskej úrovni. Realizujú základný výskum a školia budúcich výskumných
pracovníkov počas doktorandského štúdia.
Špecializované univerzitné inštitúcie (Vitenskapelige høgskole)
poskytujú študijné programy v špecializovaných odboroch ako napr. hudba. šport,
teológia, veterinárstvo, ekonómia a architektúra a dizajn.
Vysoké školy (University college – Høgskole)
ponúkajú zväčša bakalárske a magisterské študijné programy so zameraním na prax
a špecifickú profesiu (príprava učiteľov, zdravotníctvo, sociálna práca, žurnalistika,
a i.); bakalárske programy bývajú zamerané aj na všeobecné teoretické odbory.
Niektoré vysoké školy poskytujú aj doktorandské štúdium v špecializovaných
predmetoch a približujú sa univerzitám.
Používa sa kreditový systém ECTS (European Credit Transfer System). Výučba sa
uskutočňuje v nórčine, časť programov (najmä magisterských) je aj v angličtine.

Zoznamy škôl
Univerzity
> Nórska univerzita prírodných vied a techniky
(Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet – NTNU) www.ntnu.edu
> Nórska univerzita vied o živej prírode (life sciences)
(Universitetet for miljø‑og biovitenskap – UMB) www.nmbu.no
> Univerzita v Agderi (Universitetet i Agder – UiA) www.uia.no
> Univerzita v Bergene (Universitetet i Bergen – UiB) www.uib.no
> Univerzita v Nordlande (Universitetet i Nordland – UiN) www.uin.no
> Univerzita v Osle (Universitetet i Oslo – UiO) www.uio.no
> Univerzita v Stavangeri (Universitetet i Stavanger – UiS) www.uis.no
> Univerzita v Tromsø – nórska arktická univerzita
(Universitetet i Tromsø – UiT Norges arktiske universitet) www.uit.no
Špecializované univerzitné inštitúcie
> Vysoká škola v Molde – vysoká škola logistiky
(Høgskolen i Molde – Vitenskapelig høgskole i logistikk) www.himolde.no
> Nórska hudobná akadémia (Norges musikkhøgskole – NMH) www.nmh.no
> Nórska vysoká škola ekonómie a obchodu (Norges Handelshøyskole – NHH)
www.nhh.no
> Nórska vysoká škola športu (Norges idrettshøgskole – NIH) www.nih.no
> Vysoká škola architektúry a dizajnu v Oslo
(Arkitektur‑og designhøgskolen i Oslo – AHO) www.aho.no
Štipendijný program EHP Slovensko
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Súkromné špecializované univerzitné inštitúcie
> Nórska vysoká škola manažmentu (BI Handelshøyskolen – BI) www.bi.edu
> Nórska vysoká škola teológie (Det teologiske Menighetsfakultet – MF) www.mf.no
> Misijná a teologická vysoká škola (Misjonshøgskolen – MHS) www.mhs.no
Univerzitné centrá
> Univerzitné centrum na Svalbarde
(University Centre in Svalbard – UNIS) www.unis.no
> Univerzitné postgraduálne centrum v Kjelleri
(Universitetsstudiene på Kjeller – UNIK) www.unik.no
Národné umelecké inštitúcie
> Akadémia umenia a dizajnu v Bergene
(Kunst‑ og designhøgskolen i Bergen – KHiB) www.khib.no
> Národná akadémia umení v Osle (Kunsthøgskolen i Oslo – KHiO) www.khio.no
Štátne vysoké školy
> Sámijská (laponská) vysoká škola (Samisk Høgskole) www.samiskhs.no
> Vysoká škola Stord/Haugesund (Høgskolen Stord/Haugesund) www.hsh.no
> Vysoká škola v Ålesunde (Høgskolen i Ålesund) www.hials.no
> Vysoká škola v Bergene (Høgskolen i Bergen) www.hib.no
> Vysoká škola v Buskerude (Høgskolen i Buskerud) www.hibu.no
> Vysoká škola v Gjøviku (Høgskolen i Gjøvik) www.hig.no
> Vysoká škola v Harstade (Høgskolen i Harstad) www.hih.no
> Vysoká škola v Hedmarku (Høgskolen i Hedmark) www.hihm.no
> Vysoká škola v Lillehammeri (Høgskolen i Lillehammer) www.hil.no
> Vysoká škola v Narviku (Høgskolen i Narvik) www.hin.no
> Vysoká škola v Nesne (Høgskolen i Nesna) www.hinesna.no
> Vysoká škola v Nord‑Trøndelagu (Høgskolen i Nord‑Trøndelag) www.hint.no
> Vysoká škola aplikovaných vied v Osle a Akershuse
(Høgskolen i Oslo og Akhershus) www.hioa.no
> Vysoká škola v Østfolde (Høgskolen i Østfold) www.hiof.no
> Vysoká škola v Sogne a Fjordane (Høgskolen i Sogn og Fjordane) www.hisf.no
> Vysoká škola v Sør‑Trøndelagu (Høgskolen i Sør‑Trøndelag) www.hist.no
> Vysoká škola v Telemarku (Høgskolen i Telemark) www.hit.no
> Vysoká škola vo Vestfolde (Høgskolen i Vestfold) www.hive.no
> Vysoká škola vo Volde (Høgskulen i Volda) www.hivolda.no
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Ostatné štátne vysoké školy
> Policajná akadémia (Politihøgskolen – PHS) www.phs.no
> Nórska vysoká škola obrany (Høgskolene i Forsvaret)
http://hogskolene.forsvaret.no/Sider/hogskolene.aspx
Súkromné vysoké školy s inštitucionálnou akreditáciou
> Teologická a misijná vysoká škola Ansgar (Ansgar Teologiske Høgskole)
www.ansgarhogskole.no – v nórčine www.ansgarhs.no/sider/tekst.asp?side=7
– v angličtine
> Vysoká škola Diakonhjemmet (diakonská) (Diakonhjemmet Høgskole)
www.diakonhjemmet.no/DUC
> Vysoká škola pre diakonky Haraldsplass v Bergene
(Haraldsplass Diakonale Høgskole – HDUC)
www.haraldsplass.no/hogskole/haraldsplass-deaconess-university-college
> Diakonská vysoká škola Lovisenberg (Lovisenberg diakonale høgskole)
www.ldh.no/internasjonalisering/exchange-students
> Nórska vysoká škola informačných technológií
(Norges Informasjonsteknologiske Høgskole – NITH) www.nith.no
> Nórska akadémia pre učiteľov (pedagogických a náboženských štúdií)
(Norsk Lærerakademi – NLA) www.nla.no
> Vysoká škola manažmentu v Osle (Markedshøyskolen – MH) www.mh.no
> Vysoká škola kráľovnej Maud pre učiteľky v materskej škole
(Dronning Mauds Minne Høgskole for barnehagelærerutdanning) www.dmmh.no
Súkromné vysoké školy s akreditáciou študijných programov a kurzov
> Hudobný inštitút Barratt Due (Barratt Due musikkinstitutt) www.barrattdue.no
> Bergenská škola architektúry (Bergen Arkitekt Skole – BAS) www.bas.org
> Diakonská vysoká škola Betanien (Betanien diakonale høgskole)
www.betaniensykepleierhogskole.no
> Vysoká škola Bjørknes (Bjørknes Høyskole) www.bjorkneshoyskole.no
> Nórska vysoká škola poľnohospodárstva a rozvoja vidieka
(Høgskulen for landbruk og bygdeutvikling – HLB) www.hlb.no
> Nórska tanečná vysoká škola
(Den Norske Ballethøyskole/Norges Dansehøyskole – DNBH) www.dnbh.no
> Nórska vysoká škola eurytmie (Den norske Eurytmihøyskole) www.eurytmi.no
> Vysoká škola Rudolfa Steinera – pedagogická (Rudolf Steinerhøyskolen)
www.rshoyskolen.no
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Ostatné súkromné vysoké školy
> Zdravotnícka vysoká škola Atlantis (Atlantis Medisinske Høgskole)
www.amh.no – len v nórčine
> Medzinárodná vysoká škola Fjellhaug teologická a misijná (Fjellhaug skoler)
www.fjellhaug.no – výučba len v nórčine a dánčine, len časť informácií
v angličtine
> Vysoká škola Diakonova pre zdravotné sestry (Høyskolen Diakonova)
www.diakonova.no
> Vysoká škola riadenia a teológie (Høyskolen for Ledelse og Teologi – HLT)
www.hoyskolen.org
> NKI Dištančné vzdelávanie (NKI Fjernundervisning) www.nki.no
> Nórsky inštitút Gestaltovej terapie (Norsk Gestaltinstitutt)
www.gestalt.no – iba v nórčine
> Vysoká škola umenia v Osle – Nordický inštitút pre scénografiu a štúdio
(Nordisk Institutt for Scene og Studio – NISS)
www.niss.no/About-NISS – časť informácií v angličtine
> Nórska vysoká škola holistickej terapie/alternatívnej medicíny
(Norsk Høgskole for Helhetsterapi) www.helhet.no – len v nórčine
> Spisovateľská akadémia v Hordalande (Skrivekunst‑akademiet i Hordaland)
www.skrivekunst.no – len v nórčine

Štatistické údaje
Počet škôl
Povinné školy
(zákl. a nižšie stredné školy)
Vyššie stredné školy
Vysokoškolské inštitúcie

Počet žiakov/študentov

2 957

614 894

435

200 410

70

245 572
Štatistické údaje z roku 2012
zdroj: www.ssb.no/en/utdanning
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Ďalšie informácie

> www.siu.no – Nórske stredisko pre medzinárodnú spoluprácu vo vzdelávaní
> www.studyinnorway.no – vysokoškolský vzdelávací systém aj zoznam
bakalárskych a magisterských kurzov v anglickom jazyku (v angličtine)

> www.nokut.no/en/ – Nórska agentúra pre zabezpečenie kvality vo vzdelávaní
> www.siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search – vyhľadávanie projektových
>
>
>
>
>
>

partnerov na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni. Databáza zahŕňa inštitúcie
zo všetkých krajín zapojených do Štipendijného programu EHP.
www.vilbli.no – vyššie stredoškolské vzdelávanie a príprava
(v nórčine a v angličtine)
www.utdanning.no – zoznam škôl v nórčine
www.utdanning.no/tema/about_utdanning.no – informácie v angličtine
pre zahraničných záujemcov o štúdium v Nórsku
www.pedlex.no – vzdelávanie, vyhľadávanie škôl na rôznych úrovniach podľa
regiónov (iba v nórčine)
www.utdanningsdirektoratet.no – Nórsky direktoriát pre vzdelávanie a prípravu
www.regjeringen.no/en/dep/kd.html?id=586 – Ministerstvo školstva a výskumu
Nórska

Štipendijný program EHP Slovensko
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ISLAND

Vzdelávací systém na Islande
Predškolská výchova (Leikskóli)
Predškolská výchova je prvý stupeň
vzdelávacieho systému poskytujúci
vzdelávanie pre deti, ktoré ešte
nedosiahli vek 6 rokov, kedy začína
povinná školská dochádzka.
oficiálny názov:
Islandská republika (Lýdveldid Island)
štátne zriadenie:
demokratická republika
hlavné mesto: Reykjavík (Reykjavik)
rozloha: 103  000 km2
počet obyvateľov: 322 930
hustota obyvateľstva: 3,1 obyv./km2
úradný jazyk: islandčina
mena: islandská koruna (ISK)

Island
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Povinná školská dochádzka
(Grunnskóli)
Povinná školská dochádzka je
desaťročná vo veku 6 až 16 rokov.
Na Islande neexistuje rozdelenie na
základné a nižšie stredné vzdelávanie.
Sú súčasťou jednej vzdelávacej úrovne
a často prebiehajú v jednej škole.
Vyučovanie je rozdelené do desiatich
ročníkov.
Najčastejšie sa vyskytujú tri typy škôl:
školy, ktoré pokrývajú všetkých desať
ročníkov, školy, ktoré majú ročníky
1 – 7, školy s ročníkmi 8 – 10. Školy,
ktoré poskytujú 8. – 10. ročník, prijímajú
študentov spravidla z viacerých škôl
pre ročníky 1 – 7 v danej geografickej
oblasti. Veľkosť škôl je rozdielna,
najväčšie školy v hlavnom meste a jeho
okolí môžu mať až 1  200 žiakov; na
vidieku však existujú mnohé malé
školy s 10 žiakmi. Asi polovica škôl
má menej ako 100 žiakov. Školský
rok trvá 9 mesiacov a začína medzi
21. augustom až 1. septembrom a končí
medzi 31. májom až 10. júnom.

Vyššie stredné vzdelávanie (Framhaldsskóli)
Vyššie stredné vzdelávanie nie je povinné, ale každý kto ukončil povinnú školskú
dochádzku má nárok študovať na vyššej strednej škole. Študenti majú zväčša
16 – 20 rokov.
Školský rok trvá 9 mesiacov a je rozdelený na dva semestre, jesenný a jarný.
Dĺžka odborného vzdelávania je rôzna, trvajúca od jedného semestra až po desať
semestrov, prevládajú však štvorročné programy.
Na Islande je približne 34 stredných škôl, pričom ich veľkosť je podobne ako pri
základných školách rôzna, najväčšie môžu mať až 3  000 študentov, najmenšie
menej ako 50.
Hoci sa stredoškolské vzdelávanie delí na akademické, odborné, umelecké
a všeobecné, v mnohých ohľadoch je štúdium organizované jednotne s možnosťami
výberu špecializácie. Často jedna škola poskytuje akademické ako aj odborné
programy.
Hlavné typy vyšších stredných škôl:
Akademické školy (gymnáziá) (Menntaskólar)
Vzdelávanie v akademických programoch ako príprava na vysokú školu je zväčša
4‑ročné vedúce k záverečnej skúške – stúdentspróf (maturite), ktorá zároveň slúži
ako prijímacia skúška na VŠ.
Všeobecné stredné školy (Fjölbrautaskólar)
Všeobecné školy poskytujú akademické programy podobné gymnáziám končiace
maturitou. Tieto školy poskytujú teoretické aj praktické vzdelávanie podobne
ako priemyselné odborné školy a ponúkajú aj iné odborné a umelecké programy.
Priemyselné odborné školy (Iðnskólar)
Ponúkajú teoretické a praktické vzdelávanie v rôznych odboroch, ukončené
so záverečným certifikátom alebo bez neho.
Špecializované odborné školy (Sérskólar)
Príprava na špecializované zamestnania.
Gymnázia používajú formu jednotkového kreditového systému, teda ročník je
rozdelený do vyučovacích jednotiek, z ktorých každá je hodná určitý počet kreditov.
Tento systém používa väčšina vyšších stredoškolských inštitúcií na Islande.

Štipendijný program EHP Slovensko
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Vysokoškolské vzdelávanie (Háskóli)
V súčasnosti na Islande existuje 7 vysokých škôl. Väčšina z nich je štátna; súkromné
školy s podporou štátu sú tri inštitúcie. Vysoké školy sa líšia v rozsahu zapájania sa
do výskumu ako aj v počte študijných programov, ktoré ponúkajú.
Na väčšine VŠ akademický rok trvá od septembra do mája a je rozdelený
do 2 semestrov, jesenný a jarný. Jesenný semester zväčša začína začiatkom
septembra a trvá do konca decembra. Jarný semester prebieha od začiatku januára
do konca mája.

Zoznamy škôl

> Islandská akadémia umení (Listaháskóli Íslands) (súkromná) www.lhi.is
> Islandská poľnohospodárska univerzita (Landbúnaðarháskóli Íslands)
>
>
>
>
>

www.lbhi.is
Islandská univerzita (Háskóli Íslands) www.hi.is
Univerzita v Akureyri (Háskólinn á Akureyri) www.unak.is
Univerzita v Bifröste (Háskólinn á Bifröst) (súkromná) www.bifrost.is
Univerzita v Reykjavíku (Háskólinn í Reykjavík) (súkromná) www.ru.is
Vysoká škola v Hólare (Hólaskóli, Háskólinn á Hólum) www.holar.is

Nasledujúce dve inštitúcie poskytujú predovšetkým vyššie stredoškolské vzdelanie
ale aj obmedzený počet kurzov v rámci vyššieho vzdelávania.
> Hudobná akadémia v Reykjavíku (Tónlistarskólinn í Reykjavík)
www.tono.is – iba v islandčine
> Škola výtvarného umenia v Akureyri (Myndlistaskólinn á Akyreyri)
www.myndak.is – iba v islandčine

Štatistické údaje
Počet škôl
Povinné školy
(zákl. a nižšie stredné školy)
Vyššie stredné školy
Vysokoškolské inštitúcie

Počet žiakov/študentov

169

43 511

34

29 271

7

18 011
Štatistické údaje z roku 2013
zdroj: eng.menntamalaraduneyti.is
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Ďalšie informácie

> eng.menntamalaraduneyti.is/subjects/institutions – Ministerstvo školstva,

vedy a kultúry Islandu – zoznam a kontaktné informácie všetkých vzdelávacích
inštitúcií na Islande
> www.siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search – vyhľadávanie projektových
partnerov na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni. Databáza zahŕňa inštitúcie
zo všetkých krajín zapojených do Štipendijného programu EHP.
Stránka je vytvorená nórskou organizáciou SIU.
> www.eurydice.org

Štipendijný program EHP Slovensko
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LICHTENŠTAJNSKO

Vzdelávací systém v Lichtenštajnsku
Predškolská výchova
Predškolská výchova je nepovinná
a poskytuje sa pre deti vo veku
5 – 6 rokov.

oficiálny názov:
Lichtenštajnské kniežatstvo
(Fürstentum Liechtenstein)
štátne zriadenie:
kniežactvo
hlavné mesto: Vaduz
rozloha: 160 km2
počet obyvateľov: 36  600
hustota obyvateľstva: 229 obyv./km2
úradný jazyk: nemčina
mena: švajčiarsky frank, lichtenštajnský
frank (len mince), euro sa všeobecne
akceptuje

Lichtenštajnsko
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Povinná školská dochádzka
V Lichtenštajnsku je 9‑ročná povinná
školská dochádzka vo veku 7 až 15 rokov.
Základné školy
(Primarschule)
> 1. – 5. ročník,
> deti vo veku 7 – 11 rokov
Nižšie stredoškolské vzdelávanie
V Lichtenštajnsku sú 3 typy škôl,
ktoré poskytujú nižšie stredoškolské
vzdelanie:
> Oberschule
6. – 9. ročník, príprava na budúce
povolanie, vek 12 – 15 rokov
> Realschule
6. – 9. ročník, praktické zameranie,
ale možná je aj príprava na ďalšie
vzdelávanie na vyššom stupni
gymnázia, odborných, obchodných
vyšších školách, vek 12 – 15 rokov
> Gymnasium
6. – 8. Štúdium je rozdelené
do dvoch stupňov: prvý z nich trvá
3 roky. Vek študentov je medzi
12 – 14 rokov. Cieľom prvého
stupňa je príprava na druhý stupeň
gymnázia alebo iné vyššie stredné
školy.

Voliteľný desiaty rok štúdia
Nadväzuje na povinnú školskú dochádzku a napomáha prechodu študentov
na vyššie stredné školy a prax. Vek študentov je 15 – 16 rokov. Na výber sú
3 zamerania: „Pro Lingua” jazyky a príprava na obchodné školy, sociálne
a zdravotnícke povolania, „Cyberclass/Creative Year“ s ťažiskom na počítačové,
tvorivé zručnosti a dizajn a“Bridge to the Future” zameranie, ktoré slúži
na uľahčenie prechodu zo školy do práce.
Vyššie stredoškolské vzdelávanie
> Gymnasium
Druhý stupeň gymnázia trvá 4 roky. Pred druhým stupňom gymnázia si študenti
vyberajú zameranie (Lingua – latinčina, taliančina; Moderné jazyky; Umenie,
hudba a vzdelávanie; Ekonómia a právo; Matematika a prírodné vedy). Hlavným
cieľom gymnázia je pripraviť študentov na štúdium na vysokej škole. Absolventi
gymnázia získavajú všeobecnú maturitu.

> Stredné odborné školy (Berufsmittelschule)

Poskytujú možnosť doplniť si odborné vzdelanie, získať odbornú maturitu
a pripraviť sa na ďalšie odborné štúdium. Štúdium je dvojročné (4‑semestrálne),
prebieha popri zamestnaní. Študenti si volia zameranie spomedzi nasledujúcich
oblastí: strojárstvo – technológie; obchod; tvorivý dizajn; informačné
a komunikačné technológie. Po odbornej maturite sa môžu študenti uchádzať
o štúdium na VŠ.

Vysokoškolské vzdelávanie
Vysokoškolské vzdelávanie poskytuje v Lichtenštajnsku 1 univerzita a 3 špecificky
zamerané vysokoškolské inštitúcie. Vyučovacím jazykom je nemčina a angličtina.
Akademický rok v Lichtenštajnsku trvá spravidla od začiatku októbra do polovice
júla, ale v závislosti od inštitúcie môže akademický rok začínať od augusta až
do októbra a končiť v polovici júla. Akademický rok je rozdelený do dvoch semestrov
– zimný (október – február), letný (február – jún), pozostáva z 34 týždňov a okolo
32 vyučovacích hodín týždenne.
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Zoznamy škôl

> Lichtenštajnská univerzita (Universität Liechtenstein) www.uni.li – ponúka

bakalárske, magisterské a doktorandské štúdium v oblasti architektúry
a ekonómie/obchodu, bankovníctva, IT a podnikania. Bakalárske programy
trvajú min. 6 semestrov a magisterské 3 až 4 semestre.
> Lichtenštajnský inštitút (Liechtenstein‑Institut)
www.liechtenstein-institut.li – je výskumným a akademickým pracoviskom
pre oblasť histórie, právnych, politických a ekonomických vied.
> Medzinárodná akadémia filozofie (Internationale Akademie für Philosophie)
www.iap.li – je súkromnou vysokoškolskou inštitúciou, ktorá ponúka bakalárske,
magisterské a doktorandské štúdium v odbore filozofia.
> Súkromná vysoká škola Lichtenštajnského kniežatstva
(Private Universität im Fürstentum Liechtenstein) www.ufl.li – umožňuje
postgraduálne štúdium a výskum, v súčasnosti ponúka napr. externé doktorské
štúdium v odbore vedecká medicína a právo.

Štatistické údaje
Základné školy

Počet škôl

Počet žiakov/študentov

13

1 930

Oberschulen

3

377

Realschulen

5

721

Gymnasium

1

415/345

Voliteľný desiaty ročník

1

68

Stredná odborná škola

1

158

Štatistické údaje zo školského roka 2012/2013
zdroj: www.llv.li/amtsstellen/llv‑sa‑amtsgeschaefte‑publikationen/llv‑sa‑amtsgeschaefte‑schulstatistik.htm

Ďalšie informácie

> www.liechtenstein.li
> www.schulnetz.li – Lichtenštajnský školský úrad – všeobecné informácie
o školách, študijných plánoch, štatistiky, a i.

> www.llv.li/amtsstellen/llv-sa-amtsgeschaefte-schulen.htm
– zoznam základných a stredných škôl

> www.siu.no/eng/Front-Page/EEA-Partner-search – vyhľadávanie projektových

partnerov na stredoškolskej i vysokoškolskej úrovni. Databáza zahŕňa inštitúcie
zo všetkých krajín zapojených do Štipendijného programu EHP.
Stránka je vytvorená nórskou organizáciou SIU.
> www.eurydice.org

28

Štipendijný program EHP Slovensko

