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Katolícka univerzita v Ružomberku (ďalej len „KU“ alebo „univerzita“) sa hlási k tradícii 
katolíckych univerzít s cieľom ochraňovať a podporovať ľudskú dôstojnosť, formovať 
jednotlivcov v zrelé a zodpovedné osobnosti a odpovedať na výzvy súčasnosti. 

Stratégia internacionalizácie určuje hlavné línie smerovania zahraničnej spolupráce 
univerzity, jej fakúlt i súčastí. S cieľom ďalšieho rozvoja členov akademickej obce, 
skvalitnenia podmienok pre prijímanie zahraničných poslucháčov/kolegov a vytvorenie 
zázemia na spoločnú vedeckú, výskumnú a umeleckú spoluprácu v medzinárodnej 
komunite. 

Medzinárodná spolupráca je dôležitou súčasťou vzdelávaco–formačného života členov 
akademickej obce KU, zakotvená v Dlhodobom zámere KU na roky 2018-2023 a v Erasmus 
charte pre vysokoškolské vzdelávanie pridelená na príslušné programové obdobie. 
 

VÝCHODISKÁ 

Stratégia internacionalizácie vychádza z aktuálneho a plánovaného smerovania rozvoja 
univerzity v oblasti medzinárodných vzťahov a je v súlade s európskou politikou rozvoja 
vzdelávania. 

Základnými premisami smerujúcimi k skvalitneniu a rozvoju KU v oblasti medzinárodných 
vzťahov sú: 

1) podpora mobilít jednotlivcov (vysielaných a prijímaných),  

2) internacionalizácia vzdelávania, 

3) internacionalizácia vedy, výskumu a ďalších tvorivých činností, 

4) členstvo v medzinárodných organizáciách a sieťach. 
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1 Podpora mobilít jednotlivcov (vysielaných a prijímaných)  

KU dlhodobo podporuje zahraničné mobility študentov i zamestnancov s cieľom rozvoja ich odborných 
a osobnostných schopností a kvalitnej prípravy absolventov.  

Ciele: 

  Podporovať medziinštitucionálnu, medzisektorovú, medzinárodnú mobilitu študentov 
a zamestnancov KU (s dôrazom na podporu jednotlivcov zo znevýhodneného 
prostredia a jednotlivcov so špecifickými potrebami).  

  Osobitne podporiť mobility študentov študujúcich cudzie jazyky a mobility 
doktorandov. Podporiť dvojité vedenie doktorandov (domáci a zahraničný školiteľ).  

  Zabezpečiť inováciu existujúcich a prípravu nových predmetov poskytovaných 
v cudzích jazykoch v jednotlivých študijných programoch, vrátane medzinárodnej 
spolupráce na online vzdelávaní, tvorbe digitálneho obsahu a jeho sprístupňovaní 
študentom. 

  Zlepšiť proces uznávania študentských mobilít (plné uznanie všetkých úspešne 
absolvovaných predmetov, plné uznanie úspešne realizovanej stáže). 

  Zvýšiť kvalitu poskytovaných služieb zahraničným študentom/zamestnancom 
(efektívne komunikačné prostredie minimálne v anglickom jazyku na všetkých 
pracoviskách fakúlt a rektorátu, v nastaveniach akademicko-informačných systémov, 
webového sídla a ostatných komunikačných nástrojov). 

  Zvýšiť počet zahraničných študentov na KU a marketing KU organizovaním 
medzinárodných letných/zimných škôl prezenčnou/dištančnou formou fakultami.  

Ukazovatele 

  Podiel vyslaných študentov na mobility do zahraničia z celkového počtu študentov. 
  Podiel doktorandov na mobilitách v zahraničí v príslušnom akademickom roku. 
  Počet prijatých študentov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku. 
 Počet vyslaných učiteľov a iných zamestnancov do zahraničia v príslušnom 

akademickom roku. 
 Počet prijatých učiteľov a iných zamestnancov  zo zahraničia v príslušnom 

akademickom roku. 
  Počet a kvalita kurzov poskytovaných v cudzom jazyku. 
  Počet spokojných zahraničných študentov so službami pracovísk KU. 
  Počet a kvalita zorganizovaných medzinárodných letných a zimných škôl. 
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2 Internacionalizácia vzdelávania  

Zdokonaľovanie kompetencií vo všetkých oblastiach univerzitného života vytvára predpoklady pre 
posilnenie konkurencieschopnosti KU v národnom i medzinárodnom vysokoškolskom prostredí. 

Ciele: 

 Zvýšiť počet a podiel zahraničných študentov na celkovom počte študentov KU. 

 Zaviesť spoločné študijné programy so zahraničnými univerzitami a akreditované 
študijné programy v cudzom jazyku. 

 Zvýšiť jazykové a interkultúrne kompetencie učiteľov a ostatných zamestnancov KU. 

 Zvýšiť počet pozvaných zahraničných odborníkov a pedagógov na KU. 

 Zviditeľniť KU pre potenciálnych vysokoškolských učiteľov zo zahraničia, pokiaľ je to 
relevantné zverejňovať ponúkané pracovné pozície aj na zahraničných portáloch.  

 Zabezpečiť pravidelnú účasť na medzinárodných veľtrhoch vzdelávania s cieľom 
propagácie ponúkaných študijných programov. 

Ukazovatele:  

  Počet a podiel zahraničných študentov zapísaných na štúdium na KU. 
  Geografická štruktúra zahraničných študentov zapísaných na štúdium na KU.  
  Počet zahraničných študentov KU – absolventov.  
 Počet akreditovaných a uskutočňovaných študijných programov poskytovaných 

v inom ako slovenskom jazyku.  
 Počet akreditovaných a uskutočňovaných spoločných študijných programov so 

zahraničnými univerzitami. 
 Počet a podiel vysokoškolských učiteľov zo zahraničia na KU.  
 Počet a kvalita medzinárodných veľtrhov vzdelávania na ktorých sa zúčastnili 

zástupcovia KU.  
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3 Internacionalizácia vedy, výskumu a ďalších tvorivých činností  

Zameranie sa na pozíciu KU v rámci európskeho i globálneho vedeckého, výskumného a umeleckého 
priestoru a sledovanie úrovne kvality výstupov jej činností v medzinárodnom meradle. Významné je 
zvýšenie miery zapojenia tvorivých pracovníkov KU do riešenia medzinárodných výskumných 
projektov a iných projektov tvorivej činnosti, zvýšenie úspešnosti KU pri získavaní medzinárodných 
vedeckých projektov a zvýšenie príjmov KU zo zahraničných zdrojov na výskum a iné tvorivé aktivity.  

Ciele: 

  Podporovať kvalifikačný rast vedeckých a vedecko-pedagogických pracovníkov 
(kritériá pre habilitácie a inaugurácie, vedecké kvalifikačné stupne, publikačné výstupy 
v renomovaných zahraničných periodikách, databázach). 

  Vytvoriť výskumné spoločenstvá na jednotlivých fakultách a podporovať ich pri 
zapájaní sa do spoločných projektových a publikačných aktivít so zahraničnými 
kolegami. 

 Podporovať mobility pracovníkov v oblasti vedy, výskumu a umenia s cieľom rozvíjať 
ich sociálne, odborné a vedecké kontakty a dosahovať výsledky na medzinárodne 
uznávanej úrovni. 

Ukazovatele: 

 Počet zahraničných výskumných projektov získaných na KU.  
 Počet zahraničných projektov tvorivej činnosti získaných na KU.  
 Podiel tvorivých pracovníkov zapojených do riešenia medzinárodných projektov 

z celkového počtu tvorivých pracovníkov.  
 Príjem zo zahraničných výskumných projektov a z iných zahraničných projektov. 
 Množstvo výstupov tvorivej činnosti a ohlasov na tieto výstupy v bibliometrických 

a citačných databázach, registroch evidencie publikačnej a umeleckej činnosti, alebo 
v iných vyhľadávacích systémoch (napr. Web of Science, SCOPUS). 

 Počet a podiel mobilít pracovníkov v oblasti vedy, výskumu a umenia. 
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4 Členstvo v medzinárodných organizáciách a sieťach 

Spolupráca so spoľahlivými zahraničnými partnermi a členstvo v organizáciách posilňujú 
medzinárodné akademické spoločenstvo. Úzke prepojenie inštitúcií umožňuje rozvíjať odbornosť 
nielen osôb participujúcich v projektoch, ale aj ostatných členov.  

Ciele: 

 Nadviazať aktívne členstvo v ďalších medzinárodných vysokoškolských organizáciách 
a sieťach. 

 Posilniť postavenie KU v sieti katolíckych univerzít. 

 Rozšíriť spoluprácu KU s organizáciami v zahraničí pre prepojenie vzdelávania 
s praxou (napr.: vzdelávacie, zdravotnícke inštitúcie, komerčný sektor…). 

 Rozšíriť spoluprácu s existujúcimi partnerskými vysokoškolskými inštitúciami o nové 
študijné programy a nadviazať spoluprácu s novými renomovanými zahraničnými 
univerzitami. 

 Nadviazať na doterajšiu spoluprácu s partnerskými univerzitami v Európe, na 
Ukrajine, v Gruzínsku, Albánsku a rozšíriť partnerstvá v Ázii (kde aktuálne prebiehajú 
diskusie o spolupráci) a v Amerike s vysokoškolskými inštitúciami s rovnakými 
hodnotami a vzdelávacím zameraním (zdôrazňujúc vedecké poznatky, tvorivosť 
v kritickom myslení, multidisciplinárne vzdelávanie a inovácie). 

 Podporovať rozvoj projektov Erasmus+ KA103 a KA107.  

 Začleniť KU do ďalších projektov Erasmus+ (centralizovaných i decentralizovaných). 

 Zapojiť KU do ďalších mobilitných a vzdelávacích schém.  

Ukazovatele:  

 Aktivita členstva KU v medzinárodných alianciách, konzorciách a sieťach. 
 Počet aktívnych bilaterálnych/multilaterálnych zmlúv a memoránd o spolupráci. 
 Geografická štruktúra aktívnych bilaterálnych zmlúv a memoránd o spolupráci. 
 Počet projektov v rámci jednotlivých mobilitných a grantových schém. 
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Implementáciu stratégie metodicky riadi a koordinuje Referát pre zahraničné vzťahy 
a mobility KU pod vedením príslušného prorektora za úzkej spolupráce s príslušnými 
prodekanmi na fakultách a koordinátormi mobilít na katedrách. Vo všeobecnosti platí, že 
každý pracovník je zodpovedný za medzinárodnú dimenziu aktivít, ktoré vykonáva 
v súlade so svojou pôsobnosťou v rámci univerzity. Na fungovanie systému 
internacionalizácie je na univerzite potrebné vyčleniť dostatočné personálne, finančné 
a materiálne zdroje, ktoré zodpovedajú veľkosti univerzity a rozsahu uskutočňovaných 
vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností. 
 

 

 

 

                                                                                           doc. Ing. Jaroslav Demko, CSc.  
                                                                                                            rektor KU 

 


