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Hlavné témy prezentácie

• O projekte To dá rozum

• Koľko študentov absolvuje mobility a ako ich táto skúsenosť
ovplyvňuje?

• Aké sú podľa študentov hlavné problémy spojené s mobilitami?

• Čo sú hlavné bariéry pre príchod väčšieho počtu zahr.študentov?

• Vzdelávajú sa naši študenti spolu so zahraničnými?



Cieľ: príprava komplexnej zmeny vzdelávacieho systému na 
Slovensku naprieč všetkými úrovňami vzdelávania

Analýza zistení o stave školstva na Slovensku
• 173 individuálnych rozhovorov v rámci vysokého školstva 

(vrátane prorektorov/prodekanov pre mobility a 
medzinárodné vzťahy, zástupcov agentúr pre mobility)

• 16 skupinových rozhovorov so študentmi na 1. a 2. 
stupni štúdia, doktorandmi a VŠ učiteľmi

Odporúčania pre skvalitnenie školstva budú predstavené 
na konferencii 27.2.2020 v Bratislave 

!!! SAVE THE DATE !!!

Projekt “To dá rozum”



Medzinárodné mobility študentov a absolventov VŠ
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• Častejšie vnímali, že boli štúdiom rozvíjaní v schopnosti 
komunikovať v angličtine, čitateľskej gramotnosti a v 
prezentačných zručnostiach

• Boli kritickejší (napr. v hodnotení metód a foriem výučby)

• Boli aktívnejší (napr. častejšie popri štúdiu pracovali) 

• Častejšie videli svoju budúcnosť po skončení štúdia v 
zahraničí (štúdium, práca)

Absolvovanie mobility malo na študentov viacero 
dopadov



•

Problémy spojené s mobilitami

Čo sú/boli pre vás NAJVÄČŠIE problémy spojené so zahraničnou mobilitou? 
(výber všetkých relevantných odpovedí)

Skúsenosť s 
mobilitou

Bez absolvovanej 
mobility

Všetci respondenti

Nutnosť dohnať študijné povinnosti 
po návrate

51.5% 33.1% 34.9%

O mobilitu sa nezaujímam 2.0% 30.5% 27.7%

Administratívna náročnosť 46.0% 19.0% 21.6%

Nedostatočné štipendium na pokrytie 
nákladov

39.6% 16.3% 18.5%

Nemám dostatočnú znalosť cudzieho 
jazyka

10.0% 17.7% 17.0%

Nedostatok informácií zo strany mojej 
školy

22.0% 14.4% 15.1%

Nič 9.1% 17.2% 16.4%

Spolu respondentov 371 3464 3835

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018



Problémy spojené s mobilitami (pokr.)

• Nutnosť dohnať povinnosti po návrate, ako aj strach z 
predlžovania štúdia, boli často spomínané aj respondentmi 
počas skupinových rozhovorov s vysokoškolákmi

• Výhoda roku štúdia navyše v ČR

• Iné bariéry: neatraktívna ponuka škôl, dvojodborové štúdium, 
nesamostatnosť/strach študentov

• Odstránenie niektorých z týchto bariér môže viesť k zvýšeniu 
záujmu študentov o mobilitu 



Bariéry príchodu zahraničných študentov

• Málo informácii o Slovensku a našich vysokých školách

• Nízka atraktivita slovenských VŠ

• Chýbajúce programy/kurzy v angličtine

• Nepresné, neaktualizované, ťažko dohladateľné informácie o 
možnostiach štúdia

• Nedostatok financií (pri štúdiu na celý stupeň)

• Migračná politika Slovenska (pre študentov z tretích krajín)



•

Vysokoškoláci sa stretávajú so zahraničnými študentmi 
málo

Ako vnímate zahraničných študentov vo Vašej škole? 
(výber všetkých relevantných odpovedí)

Nevzdelávame sa so zahraničnými študentmi 39,8 %

Majú ľahšie štúdium 24,2 %

V komunikácii s nimi si zlepšujem cudzí jazyk 17,5 %

Nemáme zahraničných študentov 15,9 %

Zvyšujú kvalitu vzdelávania pre všetkých 10,6 %

Iné 8,8 %

Rušia ma pri práci a odpočinku 5,8 %

Zaberajú miesto slovenským študentom 5,3 %

Majú lepšie predmety 2,4 %

Spolu respondentov 3835

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018



Záver

• Respondenti, ktorí absolvovali zahraničnú mobilitu, sa cítili 
štúdiom viac rozvíjaní, boli kritickejší, aktívnejší a uvažujú nad 
budúcnosťou v zahraničí

• Za najväčšie problémy spojené s mobilitou považovali nutnosť 
dohnať povinnosti po návrate, administratívnu náročnosť a 
nedostatočné štipendium

• Veľká časť našich študentov sa vzdeláva oddelene od 
zahraničných študentov. Štvrtina si myslí, že majú ľahšie 
štúdium.



Stav internacionalizácie  z hľadiska doktorandov a 
akademikov na VŠ

• Slovenské VŠ sú pomerne uzavreté, ako problém to 
nevnímame

• Čo sú dôležité ingrediencie pre internacionalizáciu

• Ako sa doktorandi (ne)pripravujú na internacionalizované 
VŠ

• Ako vyzerá internacionalizácia u akademikov

• Vplyv pobytu akademikov v zahraničí na vedeckú
a pedagogickú činnosť a na účasť na spravovaní VŠ



Sme relatívne uzavretí voči svetu a nevnímame to ako problém

• Slovensko v H2020 na chvoste (s 0,3 % podielom z H2020 
prostriedkov 2014 - 2016)

• V publikačných a umeleckých výstupoch je medzinárodne 
viditeľná len časť našich akademikov

Veda a umenie nemajú hranice, naše VŠ sú však uzavreté

– 6 % zamestnancov na VŠ má iné ako slovenské občianstvo vs. 
najlepšie VŠ na svete MIT #1 (56 %), Oxford #4 (48 %), ETH 
#6 (73 %) 

– Akademici v zahraničí, ktorí povedali, že by uprednostnili návrat 
do ČR – až 65 % z nich kvôli medzinárodnejšiemu prostrediu

• Malú otvorenosť VŠ nevnímame oproti zahraničiu ako problém: 43 
% akademikov v zahraničí vs. 10 % u nás, pokračovať na PhD na 
rovnakej škole je negatívne; pri zamestnaní sa po PhD: 66 % 
vonku vs. 16 % na Slovensku



Dôležité ingrediencie internacionalizácie 

Aby sme boli súčasťou medzinárodnej vedeckej a umeleckej komunity 
musíme:

• Mať v zahraničí kontakty a na to potrebujeme:

• Chodiť do zahraničia na pobyty/mobility

• Aktívne sa zúčastňovať dôležitých konferencií v danom odbore na 
čo potrebujeme:

–vedieť jazyk 

– na konferencie aj vedieť prezentovať 

• byť súčasťou kľúčových profesijných organizácií

• publikovať v prestížnych časopisoch

Vo všetkých týchto oblastiach sú problémy u doktorandov aj u 
akademikov



Ako sa doktorandi (ne)pripravujú na internacionalizovanú vedu

Výber doktorandov je uzavretý proces (72 % pokračuje na rovnakej VŠ) a 
zároveň si len časť doktorandov rozvíja potrebné zručnosti:

V ktorých oblastiach Vás doktorandské štúdium pripravuje na vedeckú/umeleckú 
činnosť? Vyberte všetky relevantné odpovede.

Schopnosť prezentovať svoju vedeckú/umeleckú činnosť 57%

Schopnosť publikovať v prestížnych 
časopisoch/vydavateľstvách/konferenčných zborníkoch

48%

Schopnosť anglicky písomne a ústne komunikovať vo svojom 
vednom/umeleckom odbore

37%

Kontakty v zahraničí 24%

Schopnosť získavať peniaze v medzinárodných grantových schémach 7%

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov:  614 doktorandov



Doktorandi chodia najmä na lokálne konferencie
Doktorandi chodia najviac na konferencie na Slovensku 54 % a na konferencie 
organizované školou alebo ľuďmi zo školy 48 % z denných a 38 % z externistov
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odpovedí
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Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 337 doktorandov v dennej a 223 v externej forme 
štúdia, ktorí uviedli, že chodia na konferencie



Motivácia doktorandov ísť na mobilitu

42 % z denných doktorandov nebolo na mobilite a ani sa nechystá ísť

Čo bolo/je Vašou motiváciou ísť na mobilitu? Výber všetkých relevantných možností.

Nadviazanie kontaktov pre budúcu spoluprácu 66%

Zdokonalenie sa v cudzom jazyku 52%

Konzultovanie mojej dizertačnej práce 36%

Podieľanie sa na špičkovom výskume/umeleckej tvorbe v mojej oblasti 35%

Zber/výskum špecifických dát relevantných pre môj výskum nedostupných na Slovensku 26%

Prístup k prístrojovo-materiálnemu vybaveniu nedostupnému na mojej škole 26%

Prístup k literatúre nedostupnej na mojej škole 22%

Získanie extra času a peňazí na dokončenie mojej dizertácie 15%

Iné 8%

Bez odpovede 4%

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov:  614 doktorandov



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 358 doktorandov v dennej forme štúdia. Respondenti mohli 
vyberať neobmedzene z 9 možností.

Problémy spojené s mobilitou u denných doktorandov 
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po návrate

Čo sú/boli najväčšie problémy spojené so zahraničnou 

mobilitou?
(vybrané odpovede)



Účasť na mobilitách znižuje u akademikov nedostatok peňazí, času 
a znalosti jazyka

• Aktívna vzorka až 34 % bolo vonku na mesiac a viac a 38 % na menej 
ako mesiac (podľa štatistík 19 % populácie VŠ učiteľov, i keď môže to 
byť menej)

• Čo im bráni ísť na mobilitu: 

– Respondenti, ktorí boli vonku častejšie ako tí čo neboli vnímali ako 
problém nedostatok peňazí (31 % vs. 17 %)

– Tí, ktorí neboli vonku častejšie uvádzali nedostatočnú znalosť jazyka 
(16 % vs. 8 %)

– Obe skupiny: množstvo pracovných povinností (40 %)

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 852 VŠ učiteľov 
a vedecko/umelecko-pedagogických pracovníkov.



Chýbajú peniaze na aktivity podnecujúce medzinárodnú spoluprácu 
a internacionalizáciu

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 852 VŠ učiteľov a vedecko/umelecko-
pedagogických pracovníkov. Respondenti mohli vyberať neobmedzene z 14 možností.

• Väčšia časť tých, ktorí boli vonku, než z tých, ktorí neboli (43 % vs. 35 %) pociťovala 
nedostatok peňazí na konferencie a podujatia v zahraničí

• Toto sú problémy nielen u začínajúcich akademikov, ale aj u tých, ktorí na VŠ pôsobia 
dlhšie – dôvod je v dlhodobom podfinancovaní vedy: u nás vynakladáme na R&D 0,88 
HDP vs. 2.07 % HDP v EÚ, špeciálne vedeckých grantov 

• Bez peňazí sa nedá robiť výskum, bez výskumu nie sú kvalitné publikácie

Čo Vám bráni podávať kvalitnejšie vedecké/umelecké výkony? Vybrané odpovede.

Nedostatok prostriedkov na publikovanie v zahraničných časopisoch/u renomovaných 
vydavateľov

43%

Nedostatok prostriedkov na účasť na konferenciách/podujatiach v zahraničí 41%

Nedostatok prostriedkov na zaplatenie členského a účasti na aktivitách profesijných 
organizácií

26%



Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 852 VŠ učiteľov a vedecko/umelecko-pedagogických 

pracovníkov pôsobiacich na Slovensku a 197 akademikov pôsobiacich v zahraničí

Akademici bez zahraničnej skúsenosti menej spolupracujú 
s kolegami v zahraničí

S kým najviac Vaše pracovisko spolupracuje v oblasti vedeckej/umeleckej činnosti? 
Vyberte najviac 3 odpovede.

Akademici na Slovensku, ktorí 
boli vonku 

Akademici na 
Slovensku bez 

zahraničnej 
skúsenosti

Akademici zo Slovenska pôsobiaci 
v zahraničí

S inými vysokými 
školami na Slovensku

71% 75%
S inými vysokými 
školami v krajine, kde 
pôsobím

57%

S vysokými školami 
a/alebo inými 
výskumnými 
inštitúciami v 
zahraničí

71% 47%

S vysokými školami 
a/alebo s inými 
výskumnými 
inštitúciami v 
zahraničí

76%

S inými výskumnými 
inštitúciami (napr. SAV) 
na Slovensku

41% 39%
S inými výskumnými 
inštitúciami v krajine, 
kde pôsobím

48%



Akademici so zahraničnou skúsenosťou sa javia vedecky aktívnejší a 
kritickejší

• Väčšia časť respondentov, ktorí boli v zahraničí sa venovala 
publikovaniu/umeleckým výstupom, príprave grantov a vedeniu doktorandov 
a z tých čo neboli vonku sa väčšia časť venovala primárne učeniu študentov 
a vedeniu záverečných prác

– Častejšie sa uchádzali o H2020/RP (42 % vs. 26 %)

– Boli kritickejší v tom, prečo sú SK VŠ pri EÚ projektoch menej úspešné
(chýbajúce kontakty so silnými konzorciami 45 % vs. 28 %, skúsenosti s takýmito 
projektmi 41 % vs. 28 % a publikácie 30 % vs. 20 %) a z tých, ktorí neboli vonku 
väčšia časť nevedela prečo sme neúspešní 

– Väčšia časť sa za posledných 5 rokov zúčastnila medzinárodného projektu (62 
% vs. 33 %)

• Vo väčšom podiele vnímali, že sa od nich vyžadujú publikácie v renomovaných 
zahraničných vydavateľstvách, v zahraničných karentových časopisoch aj 
v najvyšších kvartiloch

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 852 VŠ učiteľov 
a vedecko/umelecko-pedagogických pracovníkov.



Akademici so zahraničnou skúsenosťou vyzerajú progresívnejší vo 
výučbe

• Väčšia časť nepožadovala, aby si študenti po návrate z mobility museli 
dorábať ich predmet/jeho časti (66 % vs. 44 %) => mobilita 
učiteľov, tak prináša aj podporu študentskej mobility!

• Väčšia časť z respondentov, ktorí boli v zahraničí, poskytovala rôzne 
formy podpory študentom s nadaním, hlavné rozdiely:

– zapojenie do výskumnej/umeleckej činnosti 72 % vs. 55 %

– možnosť účasti na konferenciách/podujatiach v zahraničí 52 % 
vs. 33 %, 

– poskytnutie kontaktov na excelentných vedcov a umelcov 
v zahraničí 30 % vs. 13 %

– 8 % vs. 16 % uviedlo, že nemá skúsenosť s nadanými študentmi

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 852 VŠ učiteľov 
a vedecko/umelecko-pedagogických pracovníkov.



Akademici, ktorí boli v zahraničí sa javia aktívnejší v spravovaní VŠ

• Väčšia časť z respondentov, ktorí boli na mobilite pravidelne volí do 
akademického senátu (72 % vs. 54 %)

• Vo vedeckých radách sú najčastejšie respondenti, ktorí boli na 
mobilite mesiac alebo kratšie: 45 %, tí ktorí boli na mobilite 
semester a viac: 27 % vs. 11 % z respondentov, ktorí neboli v zahraničí

• V akademických senátoch sú najčastejšie respondenti, ktorí boli na 
mobilite mesiac alebo kratšie: 45 % 

• 62 % respondentov, ktorí neboli na pobyte v zahraničí nepôsobilo 
v žiadnej funkcii (AS, vedenie, VR, SR,...) vs. 33 % tých, ktorí boli na 
nejakom pobyte

Zdroj: Dotazníkový prieskum To dá rozum, 2018. Počet respondentov: 852 VŠ učiteľov 
a vedecko/umelecko-pedagogických pracovníkov.



Záver

• U doktorandov sú rezervy v príprave na internacionalizované 
prostredie

• Na mobility akademikom chýba čas, peniaze aj znalosť cudzích 
jazykov

• Peniaze chýbajú aj pri iných aktivitách podnecujúcich mobilitu

• Akademici na Slovensku, ktorí nemajú zahraničnú skúsenosť málo 
spolupracujú s kolegami v zahraničí

• Pobyt akademikov v zahraničí má pozitívny dopad na ich vedeckú
a pedagogickú činnosť a na účasť na spravovaní VŠ

• Zdieľajte s nami príklady dobrej praxe! Pre viac informácii sledujte 
www.todarozum.sk






