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Správa o výsledkoch zahraničných vzťahov FEŠRR 2020 analyzuje najvýznamnejšie 

kvantitatívne a kvalitatívne ukazovatele zahraničných vzťahov na FEŠRR (ďalej fakulta) v roku 

2020. Je potrebné zdôrazniť, že v sledovanom období boli aktivity v oblasti zahraničných 

vzťahov výrazne ovplyvnené pandémiou Covid 19. 

 

Obsahom správy je: 

1. stav zahraničných vzťahov na fakulte v roku 2020; 

2. zhodnotenie medzinárodnej projektovej činnosti a jej prínosov pre fakultu v roku 2020; 

3. identifikovanie silných a slabých stránok ako aj ohrození a príležitostí zahraničných 

vzťahov na fakulte v roku 2020; 

4. stanovenie dlhodobých cieľov v oblasti zahraničných vzťahov na fakulte. 

 

 

1. ZAHRANIČNÉ VZŤAHY NA FAKULTE V ROKU 2020  

 

Zahraničné vzťahy sa na fakulte v roku 2020 realizovali v rámci nasledovných aktivít: 

I. Medzinárodná projektová činnosť. 

II. Mobility študentov a učiteľov v rámci medzinárodných projektov, ktoré sú 

centrálne riadené a sledované Rektorátom SPU v Nitre (KA103, KA107). Oblasť 

mobilít študentov a učiteľov je dôležitou súčasťou zahraničných vzťahov a bola 

podrobne analyzovaná v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

III. Mobility študentov a učiteľov v rámci medzinárodných projektov a bilaterálnych 

zmlúv realizovaných a riadených fakultou. Táto oblasť bola podrobne analyzovaná 

v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

IV. Výučba študijných programov v anglickom jazyku. Táto oblasť bola súčasťou 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti. 

V. Členstva učiteľov fakulty v medzinárodných organizáciách, vedeckých radách 

zahraničných univerzít a v edičných radách zahraničných vedeckých a odborných 

časopisoch ako aj členstva zahraničných učiteľov v edičných radách našich 

časopisov. Táto oblasť je súčasťou Správy o výskumnej činnosti. 

 

Hlavnou organizačnou a administratívnou zložkou v činnosti zahraničných vzťahov na 

fakulte bolo Centrum medzinárodných programov (CMP). 

Administratívnou a organizačnou zložkou  pri mobilitách študentov a učiteľov v rámci 

mobilít KA103 a KA107, ktoré sú centrálne riadené Rektorátom SPU v Nitre bolo Študijné 

oddelenie fakulty.  

 

 

2. MEDZINÁRODNÁ PROJEKTOVÁ ČINNOSŤ NA FAKULTE V ROKU 2020 

 

Projektová činnosť sa na fakulte realizovala v rámci medzinárodných výskumných a 

medzinárodných vzdelávacích programov. Z výskumných medzinárodných programov sa 

projekty realizovali v rámci programu HORIZONT 2020 a programu Jean Monnet jej 

výskumnej  časti.  



 

Zo vzdelávacích programov sa projekty realizovali v rámci programu ERASMUS+ a jeho 

kľúčových akcií KA1, KA2 a v rámci programu Jean Monnet.  

2.1. Podané medzinárodné výskumné  a vzdelávacie  projekty  

V roku 2020  bolo na fakulte podaných spolu 18 medzinárodných projektov, pričom 

z uvedeného počtu bolo 6 výskumných a 12 vzdelávacích projektov. Z podaných projektov sme 

boli úspešní v 2 výskumných a v 4 vzdelávacích projektoch. (Príloha 1 a Príloha 2) 

V prípade 2 vzdelávacích projektoch sa ešte nerozhodlo o výsledku . (Príloha 1) 

Pri procese prípravy a podávania všetkých projektov administratívne (vo vybraných prípadoch 

aj odborne) aktívne spolupracovali pracovníci CMP. 

 

2.2. Aktuálne riešené medzinárodné výskumné a vzdelávacie projekty  

V sledovanom roku 2020 bolo na fakulte riešených 14 medzinárodných projektov, z toho bolo  

5 medzinárodných projektov výskumných (Príloha 4) a 9 medzinárodných projektov 

vzdelávacích (Príloha 3)  . 

Riešitelia z našej fakulty pracovali na projektoch v 8 medzinárodných konzorciách (v 2 

medzinárodných konzorciách pri riešení výskumných projektov a v 6 medzinárodných 

konzorciách pri riešení vzdelávacích projektov). Naši spoluriešitelia z konzorcií pochádzajú tak 

zo štátov EÚ ako z tretích krajín.  

 

2.3. Prínosy pre fakultu z riešených medzinárodných projektov v roku 2020   

K prínosom, ktoré fakulta získala v sledovanom období projektovou činnosťou patrili: 

 

• Finančné prínosy:  

V roku 2020 získala fakulta finančné prostriedky v rámci medzinárodných projektov 

v celkovej sume 479 570, 68 EUR, z čoho 440 646, 18 EUR  bolo pridelených v rámci  

 dvoch výskumných projektov. V rámci 3 vzdelávacích projektov získala fakulta 

38 924, 50 EUR (Príloha  5).Treba uviesť, že celkové finančné prostriedky za  riešené 

výskumné a  vzdelávacie projekty, ktoré boli  riešené na fakulte v r.2020 sú vyššie, 

avšak finančné prostriedky prišli buď pred začatím projektov, resp. prídu počas riešenia 

projektov, alebo až po ukončení projektov. 

 

• Hmatateľné prínosy: 

- učebné texty pre študentov;  

- publikačná činnosť (vedecké, odborné príspevky a zborníky z konferencií); 

- získanie zahraničného PhD. študenta; 

- vzdelávanie zahraničných študentov. 

 

• Nehmotné prínosy: 

- získanie nových zahraničných  kontaktov; 

- ponuky zo zahraničia na zapojenie sa do nových vzdelávacích a výskumných projektov;  

- propagácia fakulty a univerzity; 

- posilnenie multidisciplinárneho prístupu vo vyučovacom procese cieľovej skupiny 

projektu – študentov doktorandského štúdia; 



- vytvorenie nových interaktívnych  predmetov pre študentov PhD. 

Zahraničné vzťahy z bodov 2, 3, 4 a 5, ktoré sa realizovali na fakulte v roku 2020 sú súčasťou 

Správy o výchovno-vzdelávacej činnosti a Správy o výskumnej činnosti, a preto nie sú 

podrobne spracované v tejto správe.  

 

 

3. SILNÉ, SLABÉ STRÁNKY, OHROZENIA A PRÍLEŽITOSTI ZAHRANIČNÝCH 

VZŤAHOV NA FAKULTE V ROKU 2020 

 

3.1. Silné stránky zahraničných vzťahov v roku 2020: 

- rozvoj zahraničnej  spolupráce patril aj v roku 2020 k  prioritám fakulty;  

- pri danom počte zamestnancov fakulty zaznamenávame vysoký počet riešených 

medzinárodných projektov na učiteľa; 

- dobrá úspešnosť podaných a schválených medzinárodných výskumných projektov; 

- členstvo učiteľov fakulty v medzinárodných organizáciách, vedeckých radách a v 

edičných radách vedeckých časopisov;  

- účasť učiteľov fakulty pri príprave publikácií s medzinárodným autorským kolektívom. 

 

3.2. Slabé stránky zahraničných vzťahov v roku 2020: 

- do podávania a riešenia medzinárodných projektov sa zapája iba určitá skupina 

zamestnancov;   

- problém s predfinancovaním a spolufinancovaním projektov;  

- podávanie  menšieho počtu výskumných než vzdelávacích projektov. 

  

3.3. Ohrozenia: 

- pandémia Covid 19 

- nedostatok finančných prostriedkov na predfinancovanie a spolufinancovanie projektov 

- neúspešnosť projektov  vo výberovom procese 

 

3.4. Príležitosti: 

- využitie zahraničných kontaktov pri začleňovaní sa do nových konzorcií; 

- možnosť využitia skúseností a znalostí pri zapájaní sa do projektov v novom 

programovacom období. 

 

Bez organizačnej a administratívnej podpory CMP nie je možné zabezpečiť riešenie 

medzinárodných projektov, ale ani podávanie nových návrhov medzinárodných projektov. 

V roku 2020 pracovali na plný úväzok v CMP iba 2 zamestnanci, z ktorých 1 je na dobu určitú.                                        

1 zamestnanec bol až do septembra 2020 na MD a 2 zamestnanci pracovali na skrátený 

pracovný úväzok. 

 

 

4. DLHODOBÝ ZÁMER FAKULTY  V OBLASTI ZAHRANIČNÝCH VZŤAHOV 

 

a) Smerom k medzinárodným projektom bude v budúcnosti potrebné najmä: 



- podporovať spoluprácu fakulty so zahraničnými univerzitami s výhľadom na podávanie 

spoločných projektov a zabezpečenie kvalitného výmenného programu pre študentov 

a zamestnancov; 

- motivovať zamestnancov a kolektívy pre podávanie európskych projektov 

(výskumných aj vzdelávacích); 

- budovať strategické partnerstvá a konzorciá s poprednými zahraničnými univerzitami; 

- posilňovať spoluprácu s fakultami v rámci SPU v Nitre, ale aj s domácimi partnerskými 

akademickými pracoviskami, s orgánmi verejnej správy a so súkromným sektorom; 

- posilniť Centrum medzinárodných programov na fakulte; 

 

b) Smerom k študentom a učiteľom  našej fakulty  a  k zahraničným študentom bude potrebné: 

- systematicky sa venovať študentom  na všetkých stupňoch štúdia a zdôrazňovať význam 

mobilít ako investície do osobného rozvoja a formy reprezentácie fakulty aj krajiny, k 

tomuto účelu je potrebné vypracovať plán práce so študentmi; 

- budovať možnosti štúdia v cudzích jazykoch v hlavných študijných programoch na 

všetkých stupňoch štúdia fakulty; 

- podporovať rozvoj učiteľov: zabezpečovať pedagogický proces v cudzích jazykoch, 

skvalitniť spôsobilosť študentov plnohodnotne študovať v cudzích jazykoch; 

- z dlhodobého hľadiska prijať výlučne učiteľa so znalosťou anglického jazyka; 

- pripraviť doktorandské študijné programy v anglickom jazyku pre samoplatcov; 

- skvalitniť propagáciu štúdia v anglickom jazyku: nevyhnutnou potrebou pre zvýšenie 

záujmu zahraničných študentov o naše študijné programy bude cielené rozširovanie 

informácií o ponúkaných študijných programoch v anglickom jazyku;  

- skvalitnenie a stabilizácia štúdia a predmetov v anglickom jazyku ponúkaných pre 

samoplatcov a zahraničných študentov;  

- rozšíriť portfólio krajín, z ktorých prijímame zahraničných študentov pre štúdium v 

anglickom jazyku tak, aby bola zabezpečená stabilita počtu študentov a rôznorodosť 

zastúpených národností; 

- podporovať aktivity smerujúce k zahraničným mobilitám zamestnancov a študentov 

fakulty.  

- venovať viac pozornosti mobilitám študentov nakoľko pobyt našich študentov na 

obdobnej fakulte na niektorej zahraničnej univerzite počas jedného semestra je v 

prospech fakulty; 

- zracionalizovať ponuku mobilít pre študentov aj zamestnancov s ohľadom na ich 

odborné zameranie; 

- pripraviť podmienky na prijímanie významných vedeckých a pedagogických osobností 

ako hosťujúcich zahraničných profesorov na prednáškové pobyty na fakulte;   

- optimalizovať aparát pre podporu štúdia zahraničných študentov – samoplatcov tak, aby 

mohol byť zabezpečený nábor študentov z rôznych krajín, podpora študentov                       

v procese prípravy materiálov potrebných k vízovému procesu a uznávania predošlého 

vzdelania, starostlivosť o zahraničných študentov v priebehu štúdia a propagácia štúdia 

v anglickom jazyku; 

- zvýšiť počet interných doktorandov a ich zapojenie do výskumných tímov zahraničných 

projektov.  


