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Stratégia internacionalizácie Vysokej školy Danubius definuje základné zámery v oblasti 

medzinárodnej spolupráce prostredníctvom východísk, cieľov a nástrojov. Vychádza z 

dlhodobého zámeru Vysokej školy Danubius, pričom internacionalizácia predstavuje jednu z 

hlavných priorít. 

 

Priority internacionalizácie Vysokej školy Danubius vychádzajú: 

- z dlhodobých zámerov rozvoja Vysokej školy Danubius, vrátane rozvoja 

internacionalizácie európskeho univerzitného školstva, 

- z doterajších a prevládajúcich trendov v oblasti rozvoja mobilít študentov,  

pedagogických a výskumných zamestnancov, 

- z aktuálnych trendov vedy v Európskej únii (a svete), s cieľom zabezpečiť ich väčšiu 

systematickosť a realizovanie medzinárodných aktivít. 

 

Ciele internacionalizácie Vysokej školy Danubius: 

Hlavným strategickým cieľom na poli internacionalizácie a zahraničnej politiky Vysokej 

školy Danubius je budovanie strategických partnerstiev s primeraným počtom 

partnerských škôl a inštitúcií v EÚ (ako napr. Česká republika, Poľsko, Maďarsko, 

Rakúsko, Rumunsko, Bulharsko, ale aj inými) a v štátoch mimo EÚ (ako napr. Ukrajina, 

Ruská federácia, Turecko a iné). 

Tie vytvoria predpoklad na uskutočňovanie partnerstva na jednotlivých úrovniach: študentská / 

pedagogická / nepedagogická mobilita, spolupráca v oblasti doktorandského štúdia a výskumu, 

výmena pedagogických, výskumných, umeleckých a publikačných skúseností a vzájomná 

podpora v študijných programoch a spoločné študijné programy. 

 

Cieľ 1. Internacionalizácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania 

Hlavným cieľom Vysokej školy Danubius pri internacionalizácii v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania je jeho poskytovanie v kvalite, ktorá zodpovedá európskym a medzinárodným 

štandardom, aj pomocou zapojenia sa do medzinárodnej spolupráce pri poskytovaní 
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vysokoškolského vzdelávania (mobilita študentov a učiteľov), a zabezpečenie záujmu 

zahraničných študentov o štúdium na Vysokej škole Danubius. 

 

Nástroje: 

- využívanie medzinárodných štandardov pri tvorbe a fungovaní vnútorného systému 

zabezpečovania kvality vysokoškolského vzdelávania, 

- podpora obojstrannej mobility študentov a učiteľov v oblasti vysokoškolského 

vzdelávania, 

- vytváranie priateľského prostredia na Vysokej škole Danubius pre zahraničných 

študentov a zahraničných učiteľov, 

- podporovať prílev zahraničných študentov na vysokú školu Danubius (aj dostatočne 

širokou ponukou študijných programov poskytovaných v cudzom jazyku a informačnou 

kampaňou o možnostiach štúdia zahraničných študentov na Vysokej škole Danubius). 

 

Cieľ 2. Internacionalizácia (excelentnosť) v oblasti vedy a výskumu  

Hlavným cieľom Vysokej školy Danubius pri internacionalizácii (excelentnosti) v oblasti vedy 

je podpora vedeckých činností vo všetkých oblastiach pôsobenia Vysokej školy Danubius na 

medzinárodne akceptovateľnej úrovni, a rovnako tak zapojenie sa do medzinárodnej spolupráce 

v oblasti vedy, aj pomocou účasti odborníkov z Vysokej školy Danubius vo výskumných tímoch 

a projektoch a organizovanie medzinárodných vedeckých podujatí. 

 

Nástroje: 

- podpora realizácie vedeckých aktivít s cieľom dosahovať výsledky na európskej a 

medzinárodne akceptovateľnej úrovni (aj prezentáciou na medzinárodne uznávaných 

fórach, publikovanie v periodikách evidovaných vo svetových citačných databázach  

(najmä WOS, SCOPUS), 

- podpora zapájania zamestnancov Vysokej školy Danubius do kolektívov, dosahujúcich 

výsledky na európskej a medzinárodne akceptovanej úrovni (aj pomocou účasti v 



4 

 

riešiteľských tímoch, na európskych alebo medzinárodných projektoch, popr. pomocou 

dohôd o medziuniverzitnej spolupráci), 

- podpora mobility zainteresovaných pracovníkov Vysokej školy Danubius s cieľom 

nadväzovania kontaktov, ktoré majú nezastupiteľnú úlohu pri zapájaní sa do 

medzinárodnej spolupráce, 

- podpora napredovania doktorandského štúdia na Vysokej škole Danubius ako 

kľúčového prvku na zabezpečenie trvalého rozvoja výskumu a vývoja (aj výstupmi v 

renomovaných periodikách sledovaných v renomovaných databázach), 

- podpora podpisovania bilaterálnych dohôd a memoránd o spolupráci s univerzitami a 

výskumnými pracoviskami nielen v Európe, ale aj v štátoch mimo Európy. 

 

Implementácia a revízia stratégie internacionalizácie Vysokej školy Danubius  

Implementáciu a revíziu stratégie internacionalizácie Vysokej školy Danubius metodicky riadi 

a koordinuje rektorát Vysokej školy Danubius pod vedením príslušného prorektora. V 

implementačnom tíme sú zastúpení príslušní prodekani z fakúlt Vysokej školy Danubius a 

vedúci zamestnanci a koordinátori mobilít. Návrh Stratégie internacionalizácie Vysokej školy 

Danubius na roky 2020-2026 prešiel všeobecným pripomienkovým konaním. Návrh Stratégie 

internacionalizácie Vysokej školy Danubius prerokovalo vedenie Vysokej školy Danubius       

dňa  21. 4. 2020. 

 

 

prof. Ing. Peter Plavčan, CSc. 
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