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SPU v Nitre má za cieľ napĺňať myšlienku internacionalizácie vo vzdelávacom aj výskumnom procese 

a prispôsobiť svoje pôsobenie napĺňaniu cieľov stratégie, ktorá to zabezpečí. Jednotlivé ciele sú 

definované a realizované nástrojmi, ktorých implementácia je monitorovaná prostredníctvom 

definovaných merateľných ukazovateľov. Internacionalizácia je jednou z priorít vyplývajúcich 

z Dlhodobého zámeru Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 - 2022 a jeho 

aktualizácií. 

 

Internacionalizácia preto prebieha: 

 v súlade s trendami, ktoré sú pozorovateľné naprieč spektrom univerzít, výskumných 

a vedeckých inštitúcií a pracovísk v EÚ, ako aj v širšom medzinárodnom meradle; 

 v súlade s relevantnými politikami Európskej únie a zásadami Bolonského procesu. 

 

 

Ciele 
 

1. Rozvoj medzinárodnej spolupráce na všetkých úrovniach vzdelávacieho a výskumného 

procesu. 

 

ČO:   mobility, spoluprácu, workshopy, výskum 

PRE KOHO:  študenti, pedagogickí, nepedagogickí pracovníci 

KDE:   univerzita, fakulty, pracoviská, administratívne a organizačné zázemie 

PREČO:  konkurencieschopnosť univerzity, rozhľad, pestrosť, flexibilita, otvorenosť, 

integrácia, bezbariérovosť 

 

Nástroje: 

 mobility, programy, projekty, individuálne aktivity, 

 tvorba finančných zdrojov  na realizovanie medzinárodných aktivít. 

 

Ukazovatele: 
 počet mobilít študentov, pedagógov, výskumníkov, nepedagogických pracovníkov, 

 projekty, programy a aktívna účasť univerzity na ich realizácii, 

 podpora zo strany univerzity, vytváranie príležitostí na rozvoj internacionalizácie. 

 

2. Nadobudnutie a posilnenie medzinárodných vplyvov v celom spektre činnosti univerzity, 

presahy v celom dianí univerzitného života, partnerská spolupráca 

 

Nástroje: 
 tvorba konzorcií, 

 individuálne kontakty, 

 participácia na podujatiach, 

 účasť na veľtrhoch, prezentáciách, v médiách na zahraničných inštitúciách, 

 kurzy, e-learning. 

http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=6319;download=19502
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Ukazovatele: 
 spoločné projekty, 

 spoločné výstupy, 

 prax, stáže, jobshadowing, 

 spoločné kurzy, e-learning, výučba, 

 voľnočasové aktivity, dobrovoľnícka činnosť, 

 povedomie. 

 

V akademickom prostredí je cieľom dosiahnuť celkovú podporu medzinárodnej atmosféry na 

univerzite, s integráciou zahraničných lektorov, vyučujúcich, výskumníkov a hosťujúcich pracovníkov.  

Pre domácich študentov vytvoriť inšpiratívne prostredie, ktoré svojimi možnosťami presiahne úroveň 

národného rámca a zároveň vytvorí príležitosti pre záujem a účasť študentov na dianí na univerzite zo 

zahraničia. 

Cieľom stratégie je aj budovanie a posilňovanie značky univerzity, budovanie povedomia a stability 

medzi SPU v Nitre a partnerskými inštitúciami. 

 

Teritoriálne vymedzenie a priority: 

 krajiny V4, 

 oblasti obývané Slovákmi žijúcimi v zahraničí, 

 krajiny EÚ, 

 krajiny Európy, 

 partnerské krajiny v Ázii, Severnej a Južnej Amerike, ďalších kontinentoch. 

 

 

Nástroje na podporu a realizáciu stratégie 
 

Finančné nástroje: 

 rozpočet univerzity, 

 mimoriadne štipendiá, postdoktorandské štipendiá, 

 realizácia projektov a programov. 

 

Infraštruktúrne nástroje: 

 rektorka,  

 prorektori, 

 Kancelária zahraničných vzťahov a medzinárodných vzdelávacích programov, 

 Kancelária projektových a transferových činností, 

 dekani fakúlt,  

 prodekani pre zahraničné vzťahy,  

 fakultní koordinátori Erasmus+, 

 výskumné centrum AgroBioTech, 

 fakultné zahraničné a projektové centrá, 

 Erasmus Student Network, 
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 pracoviská zabezpečujúce ubytovanie a stravovanie. 

 

Vnútorné predpisy: 

 Študijný poriadok SPU, 

 Dlhodobý zámer Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre na roky 2016 - 2022, 

 Smernice o mobilitách Erasmus+ : 

o Smernica č. 6/2016 o zriadení a pôsobnosti komisie pre výber uchádzačov o mobility 

študentov/absolventov SPU v Nitre v rámci programu ERASMUS+ a komisií na príslušných 

fakultách pre výber uchádzačov o mobility študentov/absolventov v rámci programu 

ERASMUS +, 

o Smernica č.7/2016 o zriadení a pôsobnosti komisií pre výber uchádzačov o mobility 

zamestnancov SPU v Nitre na výučbu a mobility zamestnancov SPU v Nitre na školenie v 

rámci programu ERASMUS+, 

o Usmernenie rektora č. 1/2016 pre prípravu a realizáciu mobility študentov na štúdium a 

mobility študentov/absolventov na stáž v rámci programu ERASMUS+ na Slovenskej 

poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 

o Usmernenie rektora č. 2/2016 pre prípravu a realizáciu mobility zamestnancov na výučbu a 

školenie v rámci programu ERASMUS+ na Slovenskej poľnohospodárskej univerzite v Nitre, 

 Smernica rektora SPU v Nitre č. 3/2017 Zásady realizácie a administrácie projektov 

podporených zo ŠF EÚ na SPU v Nitre. 

 

http://is.uniag.sk/dok_server/slozka.pl?id=6319;download=19502

