Your Erasmus Policy Statement should reflect how you intended to implement Erasmus after
the award of the ECHE. Should you wish to add additional activities in the future, you will
need to amend your Erasmus Policy Statement and inform your Erasmus National Agency.
What would you like to achieve by participating in the Erasmus Programme? How does your
participation in the Erasmus Programme fit into your institutional internationalisation and
modernisation strategy?
(Please reflect on the objectives of your participation. Please explain how you expect the
participation in Erasmus to contribute towards modernising your institution, as well as on the
goal of building a European Education Area1 and explain the policy objectives you intend to
pursue).
Original language (and translation into EN, FR or DE if the EPS is not in one of these
languages)
Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre plne podporuje agendu modernizácie a
internacionalizácie Európskej únie v oblasti vysokoškolského vzdelávania. Erasmus charta
pre vysokoškolské vzdelávanie je neoddeliteľnou súčasťou na realizáciu našich
inštitucionálnych plánov a stratégií.
Jedným z našich významných cieľov je myšlienka posilnenia prepojenia medzi výučbou,
výskumom, inováciami a prenosom poznatkov, a tiež samozrejme podpora mobility a
zvýšenie kvality a excelentnosti v oblasti vzdelávania a výskumu. Našou víziou je pokračovať
v snahách byť modernou európskou univerzitou, ktorá uspokojí potreby a požiadavky novej
generácie Európanov.
Sme presvedčení, že vysokoškolské vzdelávanie podporuje správne smerovanie jednotlivcov,
keď vo svojej podstate pre nich predstavuje významný ekonomický, intelektuálny a kultúrny
prínos. Zaviazali sme sa k budovaniu inštitúcie medzinárodnej kvality, a to podieľaním sa na
excelentnej výskumnej činnosti a vysoko kvalitným, inšpiratívnym vyučovacím procesom
v prostredí inkluzívnej akademickej kultúry.
Tieto základné hodnoty vyjadrené v našej inštitucionálnej stratégii prenikajú do nášho
prístupu k medzinárodnej spolupráci. Kľúčom k dosiahnutiu vízie medzinárodnej univerzity sú
výsledky vyplývajúce zo spolupráce. Naše medzinárodné partnerstvá v programových a
partnerských krajinách uľahčujú a podporujú mobilitu zamestnancov a študentov, nábor
študentov, vývoj vo výučbe a vzdelávaní, spoločný výskum a budovanie kapacít.
Rozvíjame viacrozmerné a strategické partnerstvá: svoje neotrasiteľné miesto v našom
zmýšľaní majú cielené, špecifikované a celkom konkrétne spolupráce, kde prostredníctvom
projektov napĺňame naše ciele.
Zároveň je pre nás prirodzené podporovať v oblasti rovnosti príležitostí všetkých tých, ktorí
pochádzajú zo znevýhodneného prostredia, majú znevýhodnené podmienky. Máme
uzatvorené dohody s partnerskými inštitúciami, prostredníctvom ktorých umožňujeme
študentom so zdravotným postihnutím zúčastňovať sa výmenných pobytov Erasmus. Celkovo
vychádzame a staviame na našich skúsenostiach v oblasti internacionalizácie s cieľom
posilniť a rozvíjať inkluzívne politiky a postupy týkajúce sa všetkých jej aspektov.
Mobility vo všeobecnosti sú významným predpokladom úspešného riadenia partnerských
vzťahov, podpory projektov spolupráce, štúdia, stáží, odbornej prípravy, výučby a rozvoja
programov. Vo všetkých našich medzinárodných aktivitách si uvedomujeme dôležitosť
pravidelného monitorovania a hodnotenia, aby sme prostredníctvom získaných informácií
mali možnosť formovať a ovplyvňovať naše budúce plány, politiku a stratégiu.
V spolupráci s vysokými školami v zúčastnených krajinách sa budeme snažiť ďalej rozvíjať
náš prínos k budovaniu kapacít pre vysokoškolské vzdelávanie.
Naše hlavné priority sú:
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For more information on the priorities of the European Education Area, such as recognition, digital skills,
common values and inclusive education, please consult the following website:
https://ec.europa.eu/education/education-in-the-eu/european-education-area_en

1. Zvyšovanie úrovne dosiahnutého vzdelania pre potreby absolventov a výskumných
pracovníkov v Európe.
Budeme naďalej rozvíjať náš záväzok podieľať sa prostredníctvom programov a projektov,
našich prístupových politík a postupov na zlepšovaní medzinárodnej stratégie
a prostredníctvom nich poskytovať cielenú finančnú pomoc na jej rozvoj s cieľom
minimalizovať všetky prekážky rozvoja.
2. Zlepšenie kvality a relevantnosti vysokoškolského vzdelávania
Vo všetkých našich programoch, či už ide o priame vyučovanie alebo jeho dištančnú formu,
budeme inovatívne využívať nové informačné a komunikačné technológie na obohatenie
výučby a zlepšenie prínosu pre študentov. Budeme aktívne propagovať výhody osobného a
profesionálneho rozvoja medzinárodnej mobility pre študentov a zamestnancov. Pozornosť
potenciálnych zamestnávateľov upriamime na posilnené zručnosti a kompetencie, ktoré sú
zvyčajne spojené s touto skúsenosťou (napríklad medzikultúrna komunikácia a zlepšenie
jazykových kompetencii).
3. Posilnenie kvality prostredníctvom mobility a cezhraničnej spolupráce
V spolupráci s našimi partnermi v partnerských aj tretích krajinách budeme rozširovať naše
vedomosti a skúsenosti z iných vzdelávacích systémov, aby sme uľahčili prijímanie, postup,
uznávanie, výmenu a spoluprácu pri vývoji jednotlivých programov. Budeme sa snažiť
ponúkať svojim zamestnancom a študentom rozmanitejšie príležitosti na mobility, a tiež
začleniť účasť na mobilite ako neoddeliteľnú či voliteľnú súčasť do čoraz vyššieho počtu
študijných programov.
4. Zabezpečenie fungovania znalostného trojuholníka
Spolupráca s priemyselnými odvetviami predpokladá posilnenie výskumu inovácií, ktoré sa
budú podieľať na formovaní nášho sveta, riešiť globálne výzvy a meniť naše životy. Budeme
rozvíjať našu výskumnú spoluprácu s priemyslom a verejným sektorom a budeme sa usilovať
o zvýšenie príležitostí na integráciu priemyselných skúseností do študijných programov.
5. Zlepšenie spravovania a financovania
Pri pokračujúcej diverzifikácii našich zdrojov financovania v celom rozsahu našich aktivít
bude našou prioritou opätovné investovanie do akademického poslania a strategickej vízie
univerzity.
The Slovak University of Agricultural in Nitra supports the EU modernisation and
internationalisation agenda for higher education, and the Erasmus Charter for higher
education is integral to the realisation of our institutional plans, strategies and aspirations.
The idea of strengthening the link between teaching, research, innovation and knowledge
transfer, encourage mobility and enhance the high quality and excellence in education and
research is our most important aim. Our vision is to continue to be a modern European
university satisfying needs and requirements of the new generation of Europeans.
We believe that higher education is a power for good and makes a significant economic,
intellectual and cultural contribution to the world. We are committed to international
excellence through the creation of world-changing research and high quality, inspirational
teaching within an inclusive academic culture.
These core values expressed in our institutional strategy permeate our approach to
international engagement. Central to the achievement of our vision of an international
university are the benefits derived from working collaboratively. Our international
partnerships in programme and partner countries facilitate and support staff and student
mobility, student recruitment, developments in teaching and learning, collaborative research
and capacity-building.
We develop partnerships which are multi-dimensional and strategic, we also recognise the
place of specialist, focussed partnerships for specific purposes.
At the same time we demonstrate our strong institutional commitment to equality of
opportunity, to those from disadvantaged backgrounds. We have successfully made

arrangements with partner institutions to enable students with disabilities to participate in
Erasmus exchange. We build on our experience to enhance and develop inclusive polices
and practice in regard to all aspects of internationalization.
Mobilities in general are a priority for effective partnership relationship management, support
of co-operation projects, studying, traineeships, professional training, teaching and
programme development. In all our international activities we recognise the importance of
regular monitoring and evaluation, in order to inform and influence our future practice, policy
and strategy.
We will seek to develop further, in co-operation with HEIs in participating countries, our
contribution to capacity-building for higher education.
Our main priorities are:
1. Increasing attainment levels to provide the graduates and researchers Europe needs.
We will develop our commitment to widening participation and inclusivity, through our
outreach programmes and projects, our admissions policies and practice, and in our policy to
provide targeted financial assistance to minimise barriers to entry, progression and mobility.
2. Improving the quality and relevance of higher education
Across all our programmes, both distance learning and campus-based, we will make
innovative use of new information and communications technologies to enrich teaching and
enhance the student experience. We will actively promote to students and staff the personal
and professional development benefits of international mobility and highlight to prospective
employers the transferable skills and competences typically associated with this experience,
such as cross-cultural communication and language skills.
3. Strengthening quality through mobility and cross-border collaboration
Working with our partners in participating and non-participating countries, we will expand our
knowledge and experience of other education systems and qualifications to facilitate
admission, progression, recognition, exchange and co-operation in programme development.
We will seek to offer more diverse mobility opportunities to our staff and students, and to
include mobility as an integral or optional element of an increasing number of study
programmes.
4. Making the knowledge triangle work
Working with industry translates research into innovations that shape our world, tackling
global challenges and transforming lives. We will develop our research collaboration with
industry and the public sector, and will seek to increase opportunities for integration of
industrial experience into degree programmes.
5. Improving governance and funding
As we continue to diversify our funding sources across the range of our activities, our priority
will be re-investment in the academic mission and strategic vision of the University.

