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Ciele workshopu

• zdieľanie praxe účastníkov workshopu pri prijímaní zahraničných študentov 
na celé štúdium na Slovensku

• spoločne zmapovanie šírenia informácií o možnostiach štúdia, 
• zisťovanie, či je trendom skôr výber alebo aktívny nábor talentovaných 

študentov
• nastavovanie prijímacieho konania (podmienky, priebeh a jeho prezentácia 

smerom k zahraničným uchádzačom) 

Cieľom workshopu nie je poskytnúť jediné správne riešenie, ale zmapovať si 
súčasný stav a vzájomne sa inšpirovať ako robiť veci inak, jasnejšie, 
transparentnejšie, a teda v konečnom dôsledku získať na slovenské inštitúcie 
kvalitných študentov zo zahraničia.



Získanie študentov zo zahraničia – fázy 
procesu z pohľadu študenta

• Zaujatie pozornosti

• Prvý kontakt 

• Prvý záväzný krok – podanie prihlášky

• Prijímacie konanie

• Rozhodnutie o prijatí

• Druhý záväzný krok – akceptácia prijatia študentom

• Tretí záväzný krok – nástup na štúdium



Zaujatie pozornosti

• Interaktívna časť cez Mentimeter:

Prečo by si cudzinec mal vybrať 
slovenskú vysokú školu/štúdium 

na Slovensku?









Zaujatie pozornosti

• Interaktívna časť cez Mentimeter:

Ktorú skupinu cudzincov-
záujemcov chcete zaujať?





Zaujatie pozornosti

• dobrá a prehľadná webová stránka

• sociálne siete

• reklama v printových médiách

• vzdelávacie veľtrhy

• šírenie mena cez študentov a absolventov

• iné (?)

Práca v skupinách: Čo sa Vám osvedčilo v daných oblastiach? Čo 
nefungovalo? Na čo dať pozor? Prekvapilo vás vyslovene niečo?



Prvý kontakt

• Interaktívna časť cez Mentimeter

Kde je u Vás miesto prvého 
kontaktu pre cudzincov?





Prvý kontakt

• Prvý kontakt môže byť:
• e-mailom
• cez sociálne siete
• telefonicky
• osobne

• Práca v skupine:
• Čo je zvyčajne u Vás obsahom prvého kontaktu? Venujete sa pri prvom kontakte len 

zodpovedaniu otázky záujemcu alebo rozvíjate proaktívne komunikáciu? Ak to druhé, 
akým spôsobom – čo sa osvedčilo, čo nie?

• Je niečo, čo Vás vyslovene prekvapilo?
• Máte pocit, že kultúra/krajina uchádzača ovplyvňuje jeho záujem o istý typ informácií 

(ak áno, uveďte príklad), alebo je to rovnaké bez ohľadu na background?



Podanie prihlášky a prijímacie konanie
• Práca v skupinách: 

• Môžu záujemcovia-cudzinci využiť u Vás:
• poradenstvo k podkladovým dokumentom a vypĺňaniu prihlášky

• napr. ako uvádzať študijné výsledky z predchádzajúceho štúdia, ako sa dopracovať k oficiálne 
uznanému dokladu o predchádzajúcom štúdiu

• asistenciu pri vybavovaní dokladov potrebných k prihláške

• Ak áno, akou formou? V akom rozsahu?

• Overujete okrem odbornej pripravenosti aj jazykovú vybavenosť uchádzačov? 
Ak áno, akým spôsobom? A ak využívate externé testovanie, aké a akým 
spôsobom?

• Čo sa Vám osvedčilo/neosvedčilo pri prihláškach/prijímacom konaní?



Zahrajme sa na cudzinca...
Predstavte si, že ste končiaci stredoškolák z Južnej Afriky a chcete študovať 
„environmental management“. Dozvedeli ste sa od známeho, že štúdium na Slovensku 
je zaujímavá možnosť, lebo po získaní diplomu tu môžete ostať pracovať bez 
pracovného povolenia, a získať tak prax (keďže nízka nezamestnanosť).

• Úlohy (snažte sa nepoužívať svoje vedomosti, ale vyslovene sa spoľahnite len na vyhľadávanie info na nete):
• Nájdite prostredníctvom internetu aspoň jednu školu, kde sa dá odbor/program študovať a kde 

sa dá jednoznačne zistiť odpoveď aspoň na 3 z nasledujúcich vecí:
• Zistite, v akom jazyku je štúdium na danej škole poskytované (ak nie je poskytované v angličtine, 

viete sa dozvedieť, či sa nejako môžete naučiť po slovensky?)
• Zistite, či sa za dané štúdium platí, a koľko a za čo konkrétne – a ak sa platí, tak kedy (teda či už 

pri prihláške, po prijatí, alebo po nástupe).
• Zistite, kedy sa predkladá prihláška na dané štúdium a čo sú potrebné dokumenty.
• Zistite, aké sú podmienky prijatia a ako prebieha prijímacie konanie (teda či bude treba cestovať, 

alebo či stačí predložiť nejaké certifikáty – aké?).
• Zistite, kedy sa dozviete, či ste prijatí a kedy začína škola (aby ste vedeli, koľko času budete mať 

na presťahovanie a vybavenie formalít s tým spojených).



Ďakujem za spoluprácu...

... a dúfam, že workshop bol prospešný


