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Program Erasmus+  

2014 -2020 
 Prispieva k dosiahnutiu cieľov: 

• stratégia Európa 2020 (zvýšiť mieru dosiahnutia terciárneho 
vzdelania aspoň na úroveň 40 %, SR - 26,9%) 
 

• strategický rámec pre európsku spoluprácu v oblasti vzdelávania a 
odbornej prípravy (ET 2020) 

 (20% absolventov/študovať alebo zúčastniť sa mobility v zahraničí)  
 
• udržateľný rozvoj partnerských krajín v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania  
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Súčasné výzvy EÚ   
• ekonomická kríza a vysoká nezamestnanosť mládeže 
• nedostatok potrebných zručností absolventov 
• rastúce požiadavky po vysokokvalifikovaných zamestnancoch 
• internacionalizácia vzdelávania 
• potreba prepojiť vzdelávanie a svet práce 
• vývoj a potenciál informačných a komunikačných technológií (IKT) 
• prepojenie formálneho, neformálneho vzdelávania  
 a informálneho učenia sa 
• podpora znevýhodnených skupín (vrátane migrantov  

a utečencov) 
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Krajiny zapojené do programu  
 

• Členské štáty EÚ (28) 
• Island, Lichtenštajsko, Nórsko 
• Turecko, Macedónsko 
• Partnerské krajiny (Sprievodca programom) 
• Švajčiarsko ako partnerská krajina 
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 Dve metódy riadenia ... 

Kľúčová akcia 1 

 Štruktúra  Erasmus+ 
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Centralizované 

 
... a dva typy decentralizovaných projektov 

Kľúčová akcia 1: 
Vzdelávacia 

mobilita 
jednotlivcov 

Kľúčová akcia 2 

Kľúčová akcia 3 

+ Jean Monnet  

+ Šport 

Decentralizované 

Kľúčová akcia 2: 
Strategické 
partnerstvá 



Akcie programu Erasmus+ 
KA1 –   Kľúčová akcia1  
Vzdelávacia mobilita jednotlivcov 
KA103   Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi            

 programovými krajinami 
KA107   Vzdelávacia mobilita jednotlivcov medzi programovými a 

 partnerskými krajinami 
Spoločné študijné programy 
• Magisterské študijné programy Erasmus Mundus ponúkané 

konzorciami z EÚ a mimo EÚ 
http://eacea.ec.europa.eu/erasmus_mundus/results_compendia/selec

ted_projects_action_1_master_courses_en.php 
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KA1 – Vzdelávacia mobilita jednotlivcov  

  
Decentralizované aktivity: 
Mobility v oblasti vzdelávania a odbornej prípravy 

• zamestnancov  
• študentov VŠ 

 
Centralizované aktivity: 
Spoločné magisterské študijné programy Erasmus Mundus 
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Akcie programu Erasmus+ 

KA2 – Kľúčová akcia 2 
Spolupráca v oblasti inovácií a výmena 
osvedčených postupov   
 
KA3- Kľúčová akcia 3  
Podpora reformy politiky 
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KA2 - Spolupráca v oblasti inovácií 
a výmena osvedčených postupov 

 
Decentralizovaná aktivita: 
• Strategické partnerstvá  
 

Centralizované aktivity: 
• Znalostné aliancie (VŠ) 
• Aliancie pre sektorové zručnosti - partnerstvá veľkého 

rozsahu medzi svetom práce a inštitúciami vzdelávania                        
a odbornej prípravy 

• Budovanie kapacít v oblasti vysokoškolského 
vzdelávania  
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• podporujú inováciu a kvalitu vo vzdelávaní a odbornej príprave 
• obsahujú zásadné výstupy a disemináciu (nie výmenu 

osvedčených postupov) 
Priority pre VŠ: 
- zlepšovanie kvality a relevantnosti VŠ vzdelávania 
- posilňovanie kvality prostredníctvom mobility a cezhraničnej 

spolupráce 
- zabezpečenie fungovania vedomostného trojuholníka 
- podpora rozvoja nových spôsobov vzdelávania 
- nové technológie vo vzdelávaní a výučbe 

Informačné semináre ku Strategickým partnerstvám: 
Košice: 25.1.2016, Bratislava 27.1.2016 
Možnosť registrácie do 18. januára 2016  11 

Strategické partnerstvá  



Ciele: 
 vytvoriť nové, inovatívne a multidisciplinárne prístupy k výučbe 

a vzdelávaniu, 
 podnietiť podnikateľstvo a podnikateľské zručnosti 

pedagogických zamestnancov vysokých škôl a zamestnancov 
podnikov, 

 uľahčiť výmenu, odovzdávanie a spoločnú tvorbu znalostí. 

 

12 

Znalostné aliancie 
(vysoké školy)  



Ciele: 
 
• podporiť modernizáciu, dostupnosť a internacionalizáciu 

vysokoškolského vzdelávania v oprávnených partnerských 
krajinách, 

• poskytnúť pomoc oprávneným partnerským krajinám pri riešení 
výziev, ktorým čelia ich inštitúcie a systémy vysokoškolského 
vzdelávania, vrátane kvality, relevantnosti, rovnosti prístupu, 
plánovania, poskytovania, riadenia, správy, 

• prispieť k spolupráci medzi EÚ a oprávnenými partnerskými 
krajinami (a medzi oprávnenými partnerskými krajinami). 
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Projekty na budovanie kapacít 
(vysoké školy) 



 
KA3 - Podpora reformy politík  

 
 

 Aktivity zamerané na dosiahnutie cieľov programov európskych 
politík (Stratégia Európa 2020, ET 2020)   

 Spolupráca s medzinárodnými organizáciami (OECD, Rada Európy) 
 Propagácia VŠ vzdelávania vo svete 
 Podpora siete odborníkov na reformu VŠ vzdelávania  

v partnerských krajinách  a medzinárodného združenia absolventov  
 Zlepšovať kvalitu, efektívnosť a rovnosť systémov vzdelávania  

a odbornej prípravy 
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Špecifické akcie/samostatné akcie 
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Jean Monnet 
podpora excelentnosti vo vyučovaní a výskume v oblasti 

európskych štúdií. 
 

Šport 
podpora správneho riadenia v športe 

 
Centralizované akcie riadené 

EACEA -Výkonnou agentúrou v Bruseli 



JEAN MONNET aktivity 

Ciele:  
• Podporiť excelentnosť v štúdiách o európskej integrácii na VŠ 
 
Hlavné aktivity:  
• Výučba a výskum (Katedry, Moduly a Centrá excelentnosti) 
• Politický dialóg s akademickým svetom a výmeny (siete a 

projekty)  
• Podpora aktivít inštitúcií alebo asociácií 
• Vytvorenie značky Jean Monnet 
• Operačné granty pre špecifické inštitúcie 
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Termíny 
KA1 
Mobilita jednotlivcov        2. február 2016/NA 
Spoločné magisterské    
študijné programy     18. február 2016/EACEA 
 
KA2 
Strategické partnerstvá           31. marec 2016/NA 
Budovanie kapacít v oblasti 
VŠ vzdelávania      10. február 2016/EACEA 
Znalostné aliancie    26. február 2016/EACEA 
 
Jean Monnet     25. február 2016/EACEA  
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Ďakujem za pozornosť! 
 
 

www.erasmusplus.sk 
 

http://eacea.ec.europa.eu/index_en.php 
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