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 Klesajúci počet SK študentov 

◦ Hrozí, že nebude pre koho mať toľko 

vysokých škôl => zostrovanie konkurenčného 

prostredia 

 

 Ekonomická/hospodárska kríza 

◦ Šetriť, kde sa dá... 

 

 Stagnujúca kvalita vzdelávania a výskumu 

 

 

Súčasné výzvy 



Ako čeliť negatívam? 

... alebo využiť, čo ponúka 

„internacionalizácia“ 



 Pozrime sa na paralely: 

◦ VŠ potrebuje zdroje na svoju činnosť  

 (finančné, materiálne, a najdôležitejšie – ľudské 

zdroje) 

◦ VŠ vytvára „produkty“ = výsledky jej činnosti  

 (študijné programy, patenty, výskumné výsledky...) 

◦ VŠ potrebuje „predávať produkty“, a teda sa 

starať aj o ich marketing  

 (mať študentov, ktorým odovzdá vedomosti, 

publikovať články tak, aby sa ďalej využívali výsledky 

vedeckej činnosti, predávať patenty, ktoré sa budú 

aplikovať v praxi...) 

 

Vysoká škola ako firma? 



◦ Vysoká škola musí „zisky“ investovať do rozvoja 
produktovej ponuky 
 udržať a zvyšovať kvalitu existujúcich produktov 

 zisťovať potreby „trhu“, v ktorom pôsobí 

 investovať do nových produktov 

 investovať do distribúcie nových produktov... 

 

 Na dosahovanie výsledkov a udržateľného 
rozvoja treba „biznis plán“ 
◦ VŠ má v zmysle zákona povinnosť vypracovať  

na 6 rokov „dlhodobý zámer vysokej školy“ 

◦ VŠ musí vyhodnocovať činnosti a aktualizovať 
svoje zámery 

 

Vysoká škola ako firma? 



 Východisková situácia: 

◦ Kríza = problémy s financovaním verejnej 

vysokej školy z verejných zdrojov 

◦ Klesajúci počet študentov = hrozba 

nedostatočného záujmu o konkrétnu VŠ = 

hrozba zániku študijných programov 

 

 Cieľ: 

◦ Stabilita a rozvoj študijnej ponuky 

Príklad plánovania... 



 Ako dosiahnuť hlavné ciele? 

◦ získaním nových zdrojov príjmov vysokej školy 

◦ získaním nových záujemcov o ponuku 

◦ ... 

 

 Čo treba spraviť? 

◦ upraviť študijné programy, aby boli aktuálne a 
atraktívne, 

◦ upútať záujem absolventov zo SŠ z SK, 

◦ upútať nových záujemcov zo zahraničia na celé 
štúdium (a to najmä platiacich) 

◦ ... 

Príklad plánovania... 



 

 Cieľom internacionalizácie nemajú  

byť čísla mobilít alebo počtov zmlúv  

s partnermi v zahraničí 

 

 Internacionalizácia je nástroj na 

dosahovanie cieľov organizácie, musí 

byť integrálnou a centrálnou súčasťou 

dlhodobých zámerov 

 

 

Kde v procesoch je 

internacionalizácia? 



 upraviť študijné programy,  aby boli aktuálne a atraktívne, 

◦ spoločné študijné programy so zahraničnými školami 

◦ možnosť využitia grantových zdrojov na ich vytvorenie a pilotné 
rozbehnutie 

 upútať záujem absolventov zo SŠ z SK, 

◦ profilovať  VŠ ako medzinárodnú inštitúciu s atraktívnymi 
zahraničnými partnerstvami a s podporou pobytov študentov v 
zahraničí – minimalizovať prekážky v mobilite a v uznávaní štúdia 
zo zahraničia 

 upútať nových záujemcov zo zahraničia na celé štúdium (a to 
najmä platiacich) 

◦ vytvorenie študijných programov v cudzích jazykoch 
 dôraz na kvalitu 

◦ nábor študentov (propagácia v zahraničí) 

◦ podpora študijných pobytov zahraničných študentov 
 motivácia:  ak sa VŠ zapáči počas pobytu v BA stupni, môže študent 

absolvovať MA štúdium ako platiaci 

 ... 

Vráťme sa k plánovaniu „Čo 

treba spraviť?“... 



Plánovanie rozvoja vedy, výskumu, 

vývoja a internacionalizácia... 



 Zameriavajú sa na procesy internacionalizácie  

a dávajú ich do vzťahov s všeobecnými/ 

čiastkovými cieľmi VŠ 

 

 Pomôžu uvedomiť si prepojenie plánov VŠ  

s aktivitami na poli internacionalizácie 

 

 Skúsené evalvačné tímy môžu upriamiť 

pozornosť aj na také oblasti medzinárodných 

aktivít, ktoré VŠ doteraz opomínala/resp. 

nevidela v nich prínos pre vlastný rozvoj 

Úloha auditov 

internacionalizácie... 



Ďakujem za pozornosť... 

 

... a poďme sa pozrieť na 

tie audity podrobnejšie 

 

Michal Fedák 

michal.fedak@saia.sk 

www.saia.sk 


