Podpora internacionalizácie
vysokých škôl prostredníctvom
profesionalizácie služieb
poskytovaných mobilným
akademickým pracovníkom
Úspešná integrácia zahraničných akademických pracovníkov
je kľúčovým prvkom na vybudovanie skutočne medzinárodných
vysokých škôl. Zahraniční doktorandi a akademickí pracovníci,
ktorí sa stretnú s kvalitnými službami pred, počas, ba dokonca
aj po skončení svojho pobytu, môžu naplno využiť výhody
mobility a výraznejšie obohatiť prijímajúcu katedru či svoj
výskumný tím po pracovnej aj osobnej stránke. Vysoké školy,
ktoré dokážu takéto služby poskytovať, môžu byť schopné
lepšie prilákať a udržať akademické talenty zo zahraničia.

Ako s nami
spolupracovať:
 Mobilní akademickí pracovníci: podeľte sa s nami
o vaše skúsenosti s mobilitou prostredníctvom
špecializovaného prieskumu, ktorý plánujeme spustiť
na jar 2021.
 Administratívni pracovníci a manažéri vysokých
škôl: povedzte nám o vašich vzdelávacích potrebách
a výzvach v sérii rozhovorov naplánovaných na jar 2021.
 Vysokoškolské inštitúcie: otestujete náš rámec
modelových podporných služieb a vyskúšajte
tréningový program určený pre administratívnych
pracovníkov a manažérov vysokých škôl.

uniwelis.saia.sk
uniwelis@saia.sk

 Rôzni aktéri v oblasti vysokoškolského vzdelávania:
pridajte sa k nám na rôznych podujatiach a dozviete sa
o našich kľúčových zisteniach a odporúčaniach.

V posledných desiatich
rokoch mnohé univerzity v strednej
a juhovýchodnej Európe urobili veľký
pokrok v oblasti budovania služieb
a odborných kapacít na podporu
mobility zahraničných študentov.
Avšak služby pre zahraničných
doktorandov a akademikov,
ktorí prichádzajú na strednodobú
či dlhodobú mobilitu, sa rozvíjajú
pomalšie a v menšom rozsahu.
S rastúcou snahou vysokých škôl
v strednej a juhovýchodnej Európe
zvýšiť medzinárodný rozmer výučby
a výskumu je potrebné zaviesť
strategickejší prístup k vytvoreniu
priaznivého inštitucionálneho
prostredia a ku skvalitňovaniu
podporných služieb určených pre túto
cieľovú skupinu.

UniWeliS
Cieľom projektu UniWeliS,
financovaného z programu EÚ
Erasmus+, je vytvoriť praktické
nástroje na uľahčenie rozvoja
podporných služieb pri zohľadnení
konkrétnych inštitucionálnych
podmienok vysokoškolského sektora
v cieľovom regióne, využívajúc pritom
synergie s inými už existujúcimi
podpornými službami poskytovanými
na inštitucionálnej, miestnej alebo
národnej úrovni (napr. sieť EURAXESS,
migračné informačné centrá atď.).
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 Hĺbková analýza súčasných prekážok
a špecifických potrieb zahraničných
doktorandov a akademikov
 Komplexná analýza existujúcich prekážok
pre mobilitu na národnej a inštitucionálnej
úrovni, ktorým čelia domáce vysoké školy
 Identifikácia potrieb vzdelávania
administratívnych pracovníkov
a manažérov vysokých škôl
 Kľúčové zistenia a odporúčania
pre inštitucionálnych lídrov a tvorcov politík

Hlavné prínosy
a aktivity:

Partneri projektu
Do projektu je zapojených šesť
partnerov z piatich krajín. Projektové
konzorcium tvoria tri univerzity,
dve národné agentúry, ktoré
administrujú národné a medzinárodné
štipendijné programy a Európska
federácia národných organizácií
podporujúcich internacionalizáciu
vysokých škôl.

02.

november 2020 — jún 2023

SAIA, n. o., Slovenská
akademická informačná
agentúra, Slovensko
www.saia.sk

Sofijská univerzita
„St. Klimenta
Ohridského“, Bulharsko
www.uni‑sofia.bg

Asociácia pre akademickú
spoluprácu,
Belgicko
https://aca‑secretariat.be

Univerzita Komenského
v Bratislave,
Slovensko
https://uniba.sk

Poľská národná agentúra
pre akademickú výmenu,
Poľsko
https://nawa.gov.pl/en/

Univerzita v Niši,
Srbsko
www.ni.ac.rs
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 Teoretický výskum
 Otvorený prieskum určený
pre zahraničných doktorandov
a akademických pracovníkov
 Rozhovory s administratívnymi
pracovníkmi a manažérmi
vysokých škôl z 10 krajín
strednej a juhovýchodnej
Európy

Strategický rámec modelových podporných služieb
pre zahraničných akademických pracovníkov, príklady
dobrej praxe a online aplikácia na interaktívnu prácu
s navrhnutým rámcom
 Súbor odporúčaných služieb a aktivít
pre skvalitnenie stratégií vysokých škôl
zameraných na zahraničných doktorandov
a akademických pracovníkov, ktoré možno
flexibilne prispôsobiť vlastnému prostrediu
 Intuitívna online aplikácia na interaktívnu
prácu s navrhnutým rámcom
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Trvanie projektu:

Identifikácia prekážok súvisiacich s mobilitou
prichádzajúcich akademických pracovníkov a analýza
inštitucionálnych nedostatkov v oblasti podporných služieb
určených pre túto cieľovú skupinu

 Zber príkladov dobrej praxe
naprieč Európou
 Pilotné testovanie rámca

Komplexný tréningový program vrátane online verzie
 Spracovanie navrhnutých opatrení a aktivít
do komplexného tréningového programu
pre administratívnych pracovníkov
a manažérov vysokých škôl
 Online tréningový program
pre administratívnych pracovníkov
a manažérov vysokých škôl a s voľným
prístupom k tréningovým materiálom

 Medzinárodný pilotný tréning
pre pracovníkov projektového
konzorcia

Workshopy a konferencia
 Národné workshopy pre pracovníkov vysokých škôl a kľúčových hráčov
v oblasti vysokoškolského vzdelávania v Bulharsku, Poľsku a Srbsku
 Medzinárodná konferencia na Slovensku pre pracovníkov vysokých škôl
strednej a juhovýchodnej Európy ako aj európskych aktérov zohrávajúcich
dôležitú úlohu v oblasti propagácie internacionalizácie vysokých škôl

