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Zahraniční študenti a výskumníci sú dôležitou zbraňou v boji o globálne 
znalosti – a Dánsko je pripravené vstúpiť do boja. Týmito slovami začína 
Inge Kjærgaardová svoj príspevok Think Play Participate v publikácii Focus 
Denmark 3/2009, venovanej tomu, ako Dánsko priťahuje zahraničných študentov.
Od roku 2001, keď sa dánska vláda zamerala na túto oblasť, sa počet zahraničných 
študentov v Dánsku zvýšil. Kým v roku 2001 študovalo v dennom štúdiu v Dánsku 
3 432 cudzincov a výmenné pobyty absolvovalo 3 725 cudzincov, v akademickom 
roku 2007/2008 to už bolo 8 063 cudzincov v dennom štúdiu a 7 202 absolvovalo 
výmenné pobyty. Počet cudzincov v doktorandskom štúdiu za toto obdobie vzrástol 
z 870 na 1 631. 

(Údaje podľa článkov Think Play Participate  
a Denmark is attracting more foreign students, shows study)

Ak uvažujete o vysokoškolskom štúdiu v Dánsku, v tejto príručke nájdete 
základné informácie o možnostiach vysokoškolského štúdia v krajine, ktorej 
najstaršia univerzita bola založená v roku 1479 v Kodani. V Dánsku má dlhoročnú 
tradíciu mimoškolské vzdelávanie, typicky dánskou inštitúciou sú tzv. ľudové školy 
internátneho typu (højskolerne). Jeho základy položil v 1. polovici 19. storočia 
teológ, historik a básnik Nikolaj Frederik Severin Grundtvig (1783 – 1872). 
Je rozdiel, či chcete absolvovať časť štúdia, alebo celé štúdium. Mobilite 
študentov napomáha Bolonská deklarácia o vytvorení európskeho 
vysokoškolského priestoru o zjednotení európskeho systému vysokého školstva. 
Dánsko pristúpilo k Bolonskej deklarácii v roku 1999, v nasledujúcich rokoch 
postupne zaviedlo systém trojstupňového vysokoškolského štúdia. Od roku 2007 
sú nové a existujúce študijné programy dánskych vysokoškolských inštitúcií 
akreditované v súlade s medzinárodnými štandardmi. 

Pred niekoľkými rokmi pri dánskom ministerstve vedy, technológií a inovácií 
vznikla agentúra Universitets- og Bygningsstyrelsen (DUPA – Danish University 
and Property Agency), ktorej snahou je vytvárať také vzdelávacie a výskumné 
prostredie, vďaka ktorému budú dánske univerzity nielen atraktívne pre 
študentov a výskumníkov, ale sa aj zaradia medzi najlepšie univerzity sveta. 
Agentúra vypracúva rôzne analýzy a podklady pre tvorbu legislatívy či 
financovanie vzdelávania a výskumu.
V septembri 2010 zverejnila v rámci projektu Eurostudent.eu výsledky prieskumu, 
z ktorého vyplýva, že štúdium na dánskej univerzite je „práca na plný úväzok“.
Dánski študenti venujú priemerne týždenne štúdiu 34 hodín, z toho 20 hodín je 
výučba (prednášky, semináre, laboratórne práce...) a 14 hodín samoštúdium.

(Správa o prieskume je zverejnená na stránke agentúry  
http://www.ubst.dk/en/eurostudent)

Pri zostavovaní príručky sme vychádzali z informácií spracovaných akademickým informačným  
centrom SAIA, n. o., ako aj zverejnených na webových stránkach uvedených v publikácii. 

Informácie a internetové adresy (v texte naznačené modrou farbou) použité v publikácii boli  
aktuálne v čase jej zostavovania (jeseň 2010).

http://www.netpublikationer.dk/um/9517/html/chapter04.htm
http://www.netpublikationer.dk/um/9517/html/chapter04.htm
http://www.netpublikationer.dk/um/9517/html/chapter04.htm
http://www.investindk.com/visNyhed.asp?artikelID=22343
http://www.ubst.dk/en/eurostudent/Eurostudent4DK%20-%20Analysis%20note%201%20on%20study%20intensity.pdf
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Dánsko v skratke

Dánske kráľovstvo (Kongeriget Danmark) patrí medzi krajiny Škandinávie. 
Jeho celková rozloha je 43 094 km2, krajina leží na Jutskom polostrove a vyše 
400 ostrovoch, z ktorých necelých sto je trvalo obývaných. K najväčším patria 
Sjaelland, Fyn, Lolland, Falster, Langeland, Als a Bornholm. 
Počet obyvateľov: 5,4 mil. (2008)
Úradný jazyk: dánčina, na Faerských ostrovoch aj faerský jazyk, v Grónsku aj 
inuitský jazyk 
Mena: dánska koruna (dansk krone, DKK) 
Hlavné mesto: Kodaň (København/Copenhagen) 
Administratívne územné členenie: 5 regiónov (Severné Jutsko/Nordjylland, 
Stredné Jutsko/Midtjylland, Južné Dánsko/Syddanmark, Hovedstaden, 
Sjaelland) + dve samosprávne územia (Faerské ostrovy a Grónsko)
Internetová doména: .dk

Zdroj: http://sk.wikipedia.org/wiki/Súbor:Map_DK_Regions2.png



       ŠTÚDIUM V ZAHRANIČÍ                         DÁNSKO

VYSOKOŠKOLSKÉ VZDELÁVANIE 

V roku 2007 sa v Dánsku uskutočnila reorganizácia univerzitného  
a výskumného sektora, počas ktorej sa 25 univerzít a výskumných ústavov 
zlúčilo do 8 univerzít a 3 výskumných ústavov.

Vysokoškolské vzdelávanie v Dánsku je trojstupňové (bakalársky, magisterský 
a doktorandský stupeň). Poskytujú ho verejné a súkromné vysokoškolské 
inštitúcie. Dánske vysokoškolské inštitúcie využívajú kreditný systém ECTS 
(European Credit Transfer System), 60 kreditov zodpovedá jednému roku štúdia. 
Akademický rok sa člení na 2 semestre. Jesenný trvá od septembra do konca 
decembra a jarný od januára do mája.

Vysokoškolský systém sa skladá z univerzitného a neuniverzitného sektora. 

Univerzitný sektor tvorí 8 univerzít (pod gesciou ministerstva pre vedu, 
technológiu a inovácie).

Neuniverzitný sektor tvorí 16 umeleckých škôl a ďalších inštitúcií 
vysokoškolského vzdelávania (pod gesciou ministerstva kultúry), 8 odborných 
vysokých škôl a 2 vyššie technické školy (ktoré sa spoja s ďalšími vysokými 
školami do konca roka 2014; pod gesciou ministerstva školstva) a 10 akadémií 
odborného vysokoškolského vzdelania (pod gesciou ministerstva školstva).

Podľa obsahu, formy a zamerania vzdelávania sa vysoké školy delia na univerzity, 
odborné vysoké školy a akadémie.

Univerzity (Universitet)
- ponúkajú bakalárske, magisterské a doktorandské programy vo všetkých 
akademických oblastiach. 
Bakalárske programy (BSc/BA) sú trojročné, magisterské (candidatus; MSc/MA) 
sú dvojročné a doktorandské programy sú trojročné.

Zoznam univerzít a linky na ne sú uverejnené na portáli Dánskej agentúry pre 
medzinárodné vzdelávanie: 
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/
universities, 
na portáli Dánske univerzity http://dkuni.dk, ako aj na 6. strane tejto príručky.

Odborné vysoké školy (Professionshøjskoler)
- ponúkajú profesne orientované troj- až štvorročné bakalárske štúdium  
v oblastiach ako obchod, vzdelávanie, strojárstvo, zdravotníctvo, sociálna práca. 
Súčasťou štúdia je aj prax.

Zoznam odborných vysokých škôl a linky na ne sú uverejnené na portáli 
Dánskej agentúry pre medzinárodné vzdelávanie: 
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/university-
colleges
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http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/universities
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/universities
http://dkuni.dk/
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/university-colleges
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/university-colleges
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Akadémie (Erhvervsakademier)
- ponúkajú profesionálne programy (tzv. AP degree; academy profession)  
v rôznych oblastiach, ako napríklad poľnohospodárstvo, potravinárstvo, služby, 
cestovný ruch, financie, marketing, informačné technológie. Ide spravidla  
o dvojročné programy. Výučba pozostáva z teoretickej prípravy, väčší dôraz sa 
však kladie na praktickú stránku odboru.  
V niektorých odboroch je možné študovať 3 a pol roka a získať bakalársky titul. 

Zoznam akadémií a linky na ne sú uverejnené na portáli Dánskej agentúry pre 
medzinárodné vzdelávanie:
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/
academies-of-professional-higher-education,
ako aj na stránke http://www.erhvervsakademierne.dk
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Podmienky na prijatie
Základnou podmienkou prijatia na bakalársky stupeň je ukončené stredoškolské 
vzdelanie (12 rokov školskej dochádzky) – maturita alebo dánsky ekvivalent 
maturity (studentereksamen; højere forberedelseseksamen; højere 
handelseksamen; højere teknisk eksamen) a ovládanie vyučovacieho jazyka. 
Väčšina bakalárskych programov sa vyučuje v dánčine. 

Podmienkou prijatia na vyšší stupeň je ukončenie nižšieho stupňa 
vysokoškolského vzdelávania. 

Prihlášky sa podávajú spravidla do 15. marca na štúdium začínajúce sa  
v auguste alebo v septembri a do 1. septembra na štúdium začínajúce sa  
v januári alebo vo februári. Formulár prihlášky školy spravidla zverejňujú dva 
mesiace pred termínom uzávierky.

Na doktorandské štúdium je termín prihlasovania rôzny, v závislosti od 
programu. Odporúča sa kontaktovať vybranú univerzitu.

Školné
Študenti z krajín EÚ spravidla neplatia školné, rovnako ani účastníci výmenných 
programov. Okrem verejných škôl sa to týka aj mnohých súkromných. Všetci 
ostatní študenti od roku 2006 musia platiť školné (to sa pohybuje od  
6 000 do 16 000 eur za rok). 

Životné náklady 

Mesačné životné náklady študenta sa v Dánsku pohybujú od 650 do 800 eur.

http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/academies-of-professional-higher-education
http://en.iu.dk/education-in-denmark/danish-education-institutions/academies-of-professional-higher-education
http://www.erhvervsakademierne.dk/
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DÁNSKE UNIVERZITY A ICH WEBOVÉ STRÁNKY

Aalborg Universitet – AAU – www.aau.dk
Aarhus Universitet – AU – www.au.dk
Copenhagen Business School – CBS – www.cbs.dk
Danmarks Tekniske Universitet – DTU – www.dtu.dk
IT-Universitetet i København – ITU – www.itu.dk
Københavns Universitet – KU – www.ku.dk
Roskilde Universitet – RUC – www.ruc.dk
Syddansk Universitet – SDU – www.sdu.dk

Stručný popis všetkých univerzít je stránke agentúry Universitets- og Bygningsstyrelsen
http://www.ubst.dk/en/universities-in-denmark

              

      


  


   
    

 






















Zdroj: Choose a Danish University. http://dkuni.dk/internationalt/publications_in_english/

www.aau.dk
www.au.dk
www.cbs.dk
www.dtu.dk
www.itu.dk
www.ku.dk
www.ruc.dk
www.sdu.dk
http://www.ubst.dk/en/universities-in-denmark
http://dkuni.dk/internationalt/publications_in_english/
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Počet študentov a zamestnancov univerzít v roku 2009

Univerzita

počet

študentov
zamestnancovbakalárskeho  

a magisterského štúdia
doktorandského 

štúdia

Aalborgská univerzita
Aalborg Universitet 10 972 629 2 281

Aarhusská univerzita
Aarhus Universitet 29 550 1 194 6 428

Kodaňská obchodná škola
Copenhagen Business School 12 864 168 1 214

Dánska technická univerzita
Danmarks Tekniske Universitet 6 170 798 4 182

Univerzita informačných 
technológií v Kodani
IT-Universitetet i København

1 039 43 149

Kodaňská univerzita
Københavns Universitet 37 796 2 168 8 069

Roskildská univerzita
Roskilde Universitet 7 340 246 865

Univerzita južného Dánska
Syddansk Universitet 14 252 544 2 794

Zdroj: http://www.ubst.dk/en/universities-in-denmark

Rôzne štatistiky o dánskych vysokých školách sú na stránke  
http://www.ubst.dk/uddannelse-og-forskning/uddannelsesstatistik

Propagovať dánske univerzity je cieľom portálu Danske Universiteter http://dkuni.dk

http://www.ubst.dk/uddannelse-og-forskning/uddannelsesstatistik
http://dkuni.dk/
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Kodaňská univerzita vznikla  
v roku 1479. V súčasnosti má na  
8 fakultách 37-tisíc študentov,  
z nich vyše 2 300 je zahraničných. 
Okrem toho každoročne prichádza 
na univerzitu okolo 1 800 
študentov na výmenné pobyty  
a ako hosťujúci študenti. 
V rámci zlučovania dánskych 
univerzít sa jej súčasťou v roku 
2007 stali Kráľovská veterinárna  
a poľnohospodárska univerzita  
a Dánska farmaceutická univerzita. 
KU sa tak stala jedným z najvýznamnejších európskych výskumných centier v oblasti 
biológie a medicíny.                                                       Bližšie informácie: www.ku.dk

Aarhusská univerzita vznikla  
v roku 1928 ako Universitetsunderv
isningen i Jylland. Začínala so  
64 študentmi. Od roku 1933 
používa súčasný názov, do roku 
1970 pôsobila ako súkromná 
inštitúcia. V súčasnosti je druhou 
najväčšou dánskou univerzitou, má 
vyše 35-tisíc študentov.  
V rámci zlučovania dánskych 
univerzít sa s ňou v roku 2007 
zlúčili Dánsky národný výskumný 

ústav životného prostredia, Dánsky inštitút poľnohospodárskych vied, Aarhusská 
obchodná škola a Dánska pedagogická univerzita.       Bližšie informácie: www.au.dk
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NAJLEPŠIE DÁNSKE UNIVERZITY V ROKU 2010

V dvoch najznámejších svetových rankingoch, Akademickom rankingu svetových 
univerzít (Academic Ranking of World Universities, ARWU) a v Rankingu univerzít sveta 
QS (QS World University Ranking), sa v roku 2010 umiestnili 4 dánske univerzity: 

Univerzita/Poradie v... ...ARWU ...QS

Kodaňská univerzita/Københavns Universitet 40 45

Aarhusská univerzita/Aarhus Universitet 98 84

Dánska technická univerzita/Danmarks Tekniske Universitet 151 – 200 141

Univerzita južného Dánska/Syddansk Universitet 301 – 400 298

Zdroje: http://www.arwu.org, http://www.topuniversities.com

www.ku.dk
www.ku.dk
www.au.dk
www.au.dk
http://www.arwu.org/rank2008/EN2008.htm
http://www.topuniversities.com/worlduniversityrankings/results/2008/regional_rankings/top_european_universities/
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Dánska technická univerzita patrí 
medzi vedúce technické univerzity 
severnej Európy a medzi najlepšie 
techniky sveta. Jej základy položil 
v roku 1829 Hans Christian Ørsted 
založením polytechniky (Den Polytekniske 
Læreanstalt). Súčasný názov používa 
univerzita od roku 1994. Od počiatkov jej 
cieľom bolo využiť vedecký pokrok pre 
rozvoj spoločnosti a stavať mosty medzi 
akademickým svetom a priemyslom. 
V súčasnosti má univerzita vyše tristo 
partnerstiev s rôznymi spoločnosťami. 

Bližšie informácie: www.dtu.dk
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Univerzita južného Dánska vznikla 
zlúčením viacerých vysokoškolských 
inštitúcií v roku 1998. Jej najstaršou 
súčasťou bola Univerzita v Odense, 
ktorá vznikla v roku 1966 a patrila 
medzi prvé tri univerzity, ktoré vznikli 
v Dánsku medzi rokmi 1966 a 1974 
s cieľom znížiť tlak na Kodaňskú 
univerzitu spôsobený nárastom počtu 
študentov. V súčasnosti má 5 fakúlt.

Bližšie informácie: www.sdu.dk

POBYT V DÁNSKU

Dánsko je členským štátom Európskej únie, občania Slovenska teda nepotrebujú 
na vstup víza, stačí im občiansky preukaz (identifikačná karta) alebo pas. Ak však
chcú v Dánsku študovať dlhšie ako 3 mesiace, musia sa registrovať na príslušnom 
dánskom úrade (Regional State Administration) podľa miesta bydliska. 

Bližšie informácie:
www.newtodenmark.dk  
– stránka Dánskeho imigračného úradu 
(Udlændingeservice)
www.ambbratislava.um.dk  
– stránka Veľvyslanectva Dánskeho 
kráľovstva v SR (Konzulárne služby/
Štúdium v Dánsku)

www.dtu.dk
www.dtu.dk
www.sdu.dk
www.sdu.dk
www.newtodenmark.dk
www.ambbratislava.um.dk
www.newtodenmark.dk
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ŠTIPENDIÁ

 DÁNSKA AGENTÚRA PRE MEDZINÁRODNÉ VZDELÁVANIE 
 Študijné a výskumné pobyty 
     uzávierka: spravidla vo februári, bližšie informácie: http://en.iu.dk
Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov  
a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku  
a kultúre, alebo štúdiu oblastí súvisiacich s Dánskom. 

 Letné kurzy dánskeho jazyka a kultúry 
     uzávierka: spravidla v marci, bližšie informácie: http://en.iu.dk
Štipendiá sú určené pre vysokokvalifikovaných postgraduálnych študentov  
a mladých výskumníkov, ktorí sa chcú hlbšie venovať dánskemu jazyku  
a kultúre.

 VZDELÁVACIE KURZY NA ĽUDOVÝCH ŠKOLÁCH (HØJSKOLERNE) 
uzávierka: 1. jún a 1. december (každoročne),  
zoznam škôl a ponúkaných kurzov: www.hojskolerne.dk

Dánske ľudové školy (højskolerne), neformálne vzdelávacie inštitúcie, 
ponúkajú kurzy v odboroch ako dejiny, umenie, hudba, šport, filozofia,
divadlo, fotografia atď. Kurzy sú väčšinou v anglickom jazyku.  
Školné je 750 – 1 400 DKK na týždeň, v čom je zahrnuté ubytovanie 
a strava. Študenti môžu získať finančnú podporu v maximálnej výške  
600 DKK na týždeň. 
Záujemcovia o štipendium musia spĺňať vekovú hranicu minimálne 
17,5 roka (na niekoľkých školách 16,5 roka). Minimálna dĺžka kurzu pre 
záujemcov o štipendium je 12 týždňov. Žiadosť o štipendium podáva za 
študenta dánska vzdelávacia inštitúcia. 

 PROGRAM CELOŽIVOTNÉHO VZDELÁVANIA EÚ – LLP (Erasmus)  
     Bližšie informácie: Národná agentúra programu (SAAIC) a vysoké školy,  
     ktoré sú zapojené do programu

Program Celoživotného vzdelávania je program Európskej únie na podporu 
projektov v oblasti vzdelávania a vedy. Jeho podprogram Erasmus je 
zameraný na oblasť vysokoškolského vzdelávania.
Erasmus sa zameriava na zvyšovanie kvality vzdelávania a podporu európskej 
dimenzie vysokoškolského vzdelávania prostredníctvom medzinárodnej 
spolupráce univerzít, podporuje európsku mobilitu a zlepšuje transparentnosť 
a úplné uznávanie štúdia a kvalifikácie v krajinách EÚ. 
Program Erasmus podporuje mobility jednotlivcov, a to mobilitu študentov pre 
účely štúdia na vysokoškolskej inštitúcii v inej zúčastnenej krajine, mobilitu 
študentov pre účely odbornej stáže v podnikoch, centrách praktického 
vyučovania, výskumných centrách a iných organizáciách v inej zúčastnenej 

http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/
http://en.iu.dk/grants-and-scholarships/cultural-agreements/
www.hojskolerne.dk
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krajine, mobilitu pedagogických pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií 
alebo pozvaných pracovníkov z podnikov pre účely výučby v inštitúciách 
vysokoškolského vzdelávania v zahraničí, mobilitu pedagogických alebo iných 
pracovníkov z vysokoškolských inštitúcií pre účely školenia v zahraničí, ako aj 
intenzívne jazykové kurzy organizované pre prichádzajúcich študentov  
v zapojených krajinách, kde sa hovorí menej používanými a menej 
vyučovanými jazykmi. 
Počas štúdia môže jednotlivec získať maximálne tri granty z programu 
Erasmus: na študijný pobyt, odbornú stáž a na účasť na magisterskom 
štúdiu Erasmus Mundus. Podrobné informácie o programe sú aj na stránke 
Slovenskej akademickej asociácie pre medzinárodnú spoluprácu SAAIC, ktorej 
časťou je Národná agentúra LLP/Erasmus – www.saaic.sk 

 ŠTIPENDIJNÉ PROGRAMY SLOVENSKÝCH NADÁCIÍ A INŠTITÚCIÍ, 
     ktoré ponúkajú podporu študentov pri štúdiu v zahraničí, bez určenia cieľovej 
     krajiny. Bližšie informácie sú na uvedených webových stránkach:

● Grantový program Nadácie Tatra banky Študenti do sveta 
   www.nadaciatatrabanky.sk
● Štipendijný program Nadácie SPP Hlavička 
   www.nadaciaspp.sk/hlavicka
● Štipendijný program U. S. Steel Košice 
   www.usske.sk/students/stip-s.htm
● Štipendijný program Nadácie pre deti Slovenska Per Aspera ad Astra 
   www.nds.sk 

Informácie o štipendiách a grantoch na www.saia.sk
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www.saaic.sk
www.nadaciatatrabanky.sk
www.nadaciaspp.sk/hlavicka
www.usske.sk/students/stip-s.htm
www.nds.sk
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
http://granty.saia.sk/Pages/ProgramZoznam.aspx
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Ak plánujete štúdium v zahraničí, do prípravy zahrňte aj problematiku uznávania 
dokladov o vzdelaní, ktoré získate. Môže sa stať, že doklad budete potrebovať 
uznať či už na účely výkonu povolania, alebo pokračovania štúdia (uznanie na 
akademické účely). Zistite si vopred, aké podklady budete potrebovať, aby ste ich 
získali skôr, než sa vrátite na Slovensko. 

O uznaní vysokoškolského vzdelania získaného v zahraničí na akademické účely 
rozhoduje vysoká škola, ktorá uskutočňuje vzdelávanie v rovnakých alebo 
príbuzných študijných odboroch, ako je získané vzdelanie. Ak v Slovenskej 
republike takáto vysoká škola nie je, rozhodne Ministerstvo školstva, vedy, 
výskumu a športu SR (Stredisko na uznávanie dokladov o vzdelaní, ktoré je 
súčasťou medzinárodnej siete UNESCO – ENIC a medzinárodnej siete Európskej 
únie – NARIC). Bližšie informácie o stredisku a jeho službách: www.minedu.sk 

Doklad o vysokoškolskom vzdelaní 3. stupňa (PhD.) získaný v členskom štáte 
Európskej únie uzná ministerstvo automaticky.

K žiadosti o uznanie dokladu o vzdelaní vysoké školy spravidla vyžadujú:
- overenú kópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou  
s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- overenú kópiu dodatku k diplomu, ak ho zahraničná vysoká škola vydáva, 
resp. overenú kópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných 
skúškach s úradným prekladom do slovenského jazyka,
- odborné odporúčacie stanovisko Ministerstva školstva vedy, výskumu a športu 
SR, Strediska na uznávanie dokladov o vzdelaní, k stupňu vzdelania a k typu 
vzdelávacej inštitúcie v zahraničí, ktorá doklad o vzdelaní vydala.

Pravosť podpisov a odtlačku pečiatky školy na origináloch dokladov musí byť 
osvedčená orgánom štátu príslušným na jeho osvedčenie alebo notárstvom  
v príslušnom štáte s odtlačkom pečiatky zastupiteľského úradu Slovenskej 
republiky v tomto štáte.

Okrem uvedených dokladov možno od žiadateľa požadovať aj predloženie  
iných dokladov a informácií, ak je to nevyhnutné na posúdenie obsahu  
a rozsahu vzdelania nadobudnutého v zahraničí. Uznávanie dokladu o vzdelaní  
je spoplatnená služba.

Čo sa týka uznávania výsledkov časti štúdia, teda po absolvovaní zahraničného 
študijného pobytu počas riadneho štúdia na Slovensku, tu si stanovuje 
každá vysoká škola vlastné postupy (spravidla v rámci študijného poriadku). 
Odporúčame kontaktovať študijné oddelenie ešte pred nástupom na pobyt  
a dohodnúť si podmienky uznania skúšok, zápočtov, resp. kreditov.

       UZNÁVANIE ČASTI ŠTÚDIA A DOKLADOV O VZDELANÍ
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ZAUJÍMAVÉ WEBOVÉ STRÁNKY

http://www.studyindenmark.dk  
– portál o štúdiu v Dánsku

http://www.iu.dk 
– Dánska agentúra pre medzinárodné 
vzdelávanie (Styrelsen for International 
Uddannelse); informácie o vysokoškolskom 
systéme, štipendiách a grantoch

http://www.uvm.dk  
– ministerstvo školstva  
(Undervisningsministeriet)

http://vtu.dk  
– ministerstvo vedy, technológií a inovácií 
(Ministeriet for Videnskab, Teknologi og 
Udvikling)

http://dkuni.dk
– portál Dánske univerzity (Danske 
Universiteter)

www.newtodenmark.dk  
– stránka Dánskeho imigračného úradu 
(Udlændingeservice)

www.ambbratislava.um.dk  
– portál Veľvyslanectva Dánskeho kráľovstva 
na Slovensku 

www.dansko.sk  
– stránka o Dánsku

http://www.studyindenmark.dk
http://www.iu.dk/
http://www.uvm.dk/
http://vtu.dk/
http://dkuni.dk/
www.newtodenmark.dk
www.ambbratislava.um.dk
www.dansko.sk
http://www.iu.dk/
http://www.studyindenmark.dk
www.ambbratislava.um.dk
www.dansko.sk
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UŽITOČNÉ ADRESY
 
Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu 
Slovenskej republiky
Stromová 1
813 30 Bratislava
www.minedu.sk

SAIA, n. o. 
Bratislava
Námestie slobody 23
812 20 Bratislava 1
tel.: 02/5441 1426
fax: 02/5441 1429 
e-mail: saia@saia.sk 
www.saia.sk

Veľvyslanectvo Dánskeho kráľovstva
Panská 27 
816 06 Bratislava 
e-mail: btsamb@um.dk 
www.ambbratislava.um.dk/sk
 

Veľvyslanectvo Slovenskej republiky 
Vesterled 26-28
2100 Kodaň
Dánsko
e-mail: emb.copenhagen@mzv.sk 
www.mzv.sk/kodan
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www.mzv.sk/kodan
www.ambbratislava.um.dk/sk
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