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Institution's international (EU and non-EU) 
overall strategy 

 

International cooperation is a prerequisite for the development of major activities of Žilinská 

univerzita v Žiline (further the University) - education, scientific research and art. In 

particular, cooperation in the international programs is affected mostly by the ability of the 

University to engage in the international contests and competitions to receive funding from 

the EU’s Programs.  

Under the new internationalization strategy for 2014-2020, University will strive to strengthen 

its ompetitiveness at an international level. 

The development of international cooperation in the field of education will concern: 

- Continuation of efforts on involvement in the international educational projects, 

- Support for the establishment and accreditation of international joint study programs and 

activities leading to double/multiple or joint degrees, 

- Together with international partners to carry out multiple educational activities, such as 

mutual leadership theses, reports, study and exchange of educational and research materials, 

- Further support and develop international mobility of students of all grades of study 

University of Zilina under various mobility programs, 

- Further promote international contacts and short-term placements of students, both within 

and 

outside of the EU framework of mobility programs, for example in cooperation with the 

DAAD, OAD, CIMO, CEEPUS, 

- Promote the improvement of conditions at the university, aiming to recruit more EU and 

non-EU international students, either within the mobility programs of study or by 

comprehensive curriculum by providing support for quality teaching in English language, 

ensuring appropriate information resources and study support materials, accommodation for 

incoming students and teachers, in collaboration with student organizations, 

-Support activities aimed at development of new international partners’ contacts and the 

conclusion of bilateral agreements in the EU and beyond, 

-Create a system of support and stimulation of all university staff for their international 

mobility and increasingly invite foreign experts to lecture stays at the University, as well as 

other professional staff from foreign partner institutions. 

 

An essential part of the international cooperation of the University in scientific and artistic 

activities are joint ventures with foreign partners, activities in the EU Framework programs 

for research and development, bilateral cooperation and participation in major international 

networks and teams. The priority of the university is the support and recognition of the 

academic staff participation in international research projects and cooperation with relevant 

international governmental and non-governmental institutions. 

An important strategic objective for 2014-2020 is to build a University science park and 

Science centre, further 

development of its under ESF support established Centres of excellence, Centres of 

competence and institutes based on interdisciplinary teams, with strong involvement of 

bachelor, master and PhD degrees students and postdocs. Its successful operation cannot be 

imagined without the participation of foreign researchers and collaboration with foreign 

university and non-university institutions. 
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For the enhancement of international cooperation, the university will encourage and support 

the development of language skills of its staff and implement additional measures (such as 

bilingual labelling), so that the whole environment of the university becomes more attractive 

and friendly for foreign students, teachers and other international visitors. 

When choosing partners for international cooperation, University in the new programming 

period will focus mainly on long-term, by practice proven partners, which in the past led to a 

successful cooperation, whether in the field of student and teacher mobility, related 

educational programs, and joint training and scientific research programs. These include 

mainly traditional - transport, communications and engineering technology-oriented partners, 

located mainly in EU12 countries, but also the relatively more recent partners from EU15, 

with similar educational programs, or with the programs aimed at the recently developed 

fields, such as humanities, safety and security and with partner institutions outside of Europe, 

with established relationships over the past years, e.g. in South Korea, China, USA, Canada 

and Brazil. 

An essential part of international cooperation is the collaboration with the practice, which 

provides guidelines for the efforts to increase students' readiness for the global labour market. 

It has a major influence on scientific research and innovation activities of the University. As a 

part of this strategy, it will further develop the successful collaboration with global 

companies, such as Siemens, Scheidt und Bachman, Samsung, Volkswagen, IBM and 

GEFCO and put strong efforts to forge links with other institutions to establish mutually 

beneficial cooperation. 
 

Institution's strategy for the organisation and implementation of international 

(EU and non-EU) cooperation projects in teaching and training in relation to projects 

implemented under the Programme. 
 

The University approach to the international cooperation projects in the past was often 

random, using any opportunity to participate in both, the EU and non-EU programs.  

The new long-term strategy for internationalisation for 2014-2020  is oriented towards clear 

definition of University and Faculty level objectives for their participation, selecting priority 

areas and subjects in its rather broad spectrum of domains (transport, communications, 

economics, electronics, ICT, humanities, ...), its intended role and the results to be achieved. 

 

Participation in these projects will be assessed by the Faculty/University boards and co-

financing and support will be given only to those projects fulfilling the defined objectives 

resulting from the specific needs analysis. The foreseen results of participation in these 

projects will be assessed for their sustainability, balance and the expected benefits. 

 

The University will re-evaluate existing agreements and make decisions about the strategic 

partnerships it wants to continue or intends to form, by taking into account geographical 

priorities (regional cross-border cooperation among the consortium PROGRES3 members- 

institutions located in the Poland-Czech Republic-Slovakia triangle) and subject area 

priorities, in which the University has the institutional capacity to participate actively and 

implement their outcomes. 

 

The University undertakes to support fully students and staff participating in the projects by 

co-financing selected project and support them with the provision of access to its equipment, 

means and administrative support. The visibility of project activities and exploitation of 

reached results will be ensured by provision of adequate space on the University website.  
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Maximisation of the efficiency will be reached through the dissemination of the information 

on the results within the University and outside, through the University partnerships. 

Formation of spin-offs will be supported through the University Science and Technology 

Park. 

Priority 1: 

Thanks to Program, the University is able to provide under the given conditions access to the 

international mobility to almost all of the interested students, making the Higher Education m 

ore attractive. Increased funding could lead to higher attractiveness and increased 

participation. The possibility to increase the grant by special supplement to physically 

impaired or socially weaker students provides rare opportunity to strengthen the social 

dimension of Higher Education. The University policy on mobility is gender-neutral, 

providing equal opportunity and will remain so.  

Program provides an opportunity for a large number of staff and students. Intercultural 

experience and its dissemination, possibility to compare and to improve the operation based 

on the gained experience help to raise the awareness and improve the understanding of the 

social responsibility, which are spread through the community outreach activities-WWW, 

workshops, conferences to the external community. 

 

Priority 2: 

Training placements have strong positive effect for the bold few, who dare to venture abroad. 

More students should be encouraged to have the experience of working abroad, which can be 

reached by improved language proficiency. Improved monitoring and assessment of the 

providers should lead to increased efficiency. 

Thanks to Program, the University has an opportunity to reward teaching excellence, invest 

into staff development and support emerging disciplines by responsible selection of staff 

mobility. 

 

Priority 3: 

Publication of relevant information on mobility opportunities will lead to increased awareness 

of the opportunities. Mobility is perceived as a tool for quality improvement in the University 

internationalisation strategy. The recognition criteria are at present set on the 

faculty/department level. Efforts will be made to develop unified criteria, supporting wider 

recognition of achievements. Priority to cooperation within regional PROGRES 3 consortium 

will strengthen the cross-border cooperation. 

 

Priority 4: Knowledge Alliances: 

Support for international cooperation provides an opportunity to search for the best practice 

linking education, research and business. Formation of the alliances on the base of bilateral 

and multilateral agreements, as a result of previous contacts based on the staff mobility 

support in the Program and common projects, proved to be very beneficial. 

 

Priority 5: Improving governance and funding 

Support from EU and national structures and transparent rules of the Program enable its 

seamless implementation on the international, national, university and faculty levels provide 

and for improved governance. Financial support for the project participation and staff and 

students mobility lead to real EU-added value, with a positive influence to all. Improved 

funding could lead to the increased ability for more staff and students mobility participation, 

raising its attractiveness and targeted projects to remove the obstacles. 
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Dlhodobá stratégia medzinárodnej spolupráce 

Žilinskej univerzity v Žiline 

Medzinárodná spolupráca je nevyhnutným predpokladom na rozvoj hlavných činností - 

Žilinskej univerzity (ďalej ŽU)  – vzdelávacej, vedeckovýskumnej a umeleckej. Dotýka sa 

najmä spolupráce v rámci medzinárodných programov, schopnosti zapojiť sa do 

medzinárodných súťaží a výberových konaní s cieľom získavať finančné prostriedky zo 

zdrojov Európskej únie.  

V rámci novej stratégie internacionalizácie pre roky 2014-2020 bude ŽU posilňovať svoju 

konkurencieschopnosť na medzinárodnej úrovni. 

V rámci rozvoja medzinárodnej spolupráce na úseku vzdelávania univerzita bude: 

- naďalej sa zapájať do riešenia medzinárodných projektov zameraných na vzdelávanie, 

- podporovať vznik a akreditáciu medzinárodných spoločných študijných programov a 

aktivít vedúcich k získaniu dvoch diplomov alebo spoločného diplomu, 

- spolu so zahraničnými partnermi vykonávať rôzne pedagogické aktivity, ako vzájomné 

vedenie záverečných prác, posudky, výmenu študijných a výskumných materiálov, 

- rozvíjať medzinárodnú mobilitu študentov všetkých študijných stupňov ŽU v rámci 

rôznych mobilitných programov, 

-     ďalej podporovať medzinárodné kontakty a krátkodobé stáže študentov, v rámci a aj  

 mimo rámca EU mobilitných programov, napr. v spolupráci s DAAD, ÖAD, CIMO, 

 CEEPUS, 

- podporovať rozvoj podmienok na univerzite, zameraných na prijímanie vyššieho počtu 

zahraničných študentov, či už v rámci mobilitných programov alebo štúdia ucelených 

študijných programov prostredníctvom zabezpečenia podpory kvalitnej výučby v 

anglickom jazyku, zaistení vhodných informačných zdrojov a študijnej podpory, 

ubytovania pre prichádzajúcich študentov a pedagógov a pod. a to aj v spolupráci so 

študentskými organizáciami, podporovať aktivity zamerané na nadväzovanie nových 

medzinárodných partnerských kontaktov a na uzatváranie bilaterálnych zmlúv v rámci 

EÚ aj mimo nej, 

- vytvárať systém podpory a stimulácie všetkých zamestnancov univerzity v oblasti ich 

medzinárodnej mobility a vo zvýšenej miere pozývať zahraničných odborníkov na 

prednáškové pobyty na ŽU, ako aj ostatných odborných zamestnancov zahraničných 

partnerských inštitúcií na pracovné pobyty. 

 

Základnou súčasťou medzinárodnej spolupráce ŽU vo vedeckovýskumnej a umeleckej 

činnosti budú spoločné projekty so zahraničnými partnermi, aktivity v oblasti Rámcových 

programov výskumu a vývoja EÚ, samostatné projekty dvojstrannej spolupráce a účasť vo 

významných medzinárodných sieťach a tímoch.  

Do priorít univerzity ďalej patrí účasť akademických zamestnancov na medzinárodných 

projektoch výskumu a spolupráci s významnými medzinárodnými vládnymi aj mimovládnymi 

organizáciami. 

Významným strategickým cieľom na obdobie 2014-2020 je budovanie univerzitného 

vedeckého parku a vedeckého centra, rozvoj centier excelentnosti a kompetenčných centier, 

centier a ústavov na báze interdisciplinárnych tímov, s výrazným zapojením doktorandov a 

študentov univerzity, postdoktorandov. Jeho úspešnú činnosť si nie je možné predstaviť bez 

účasti zahraničných výskumných pracovníkov a spolupráce so zahraničnými univerzitnými aj 

mimouniverzitnými inštitúciami. 

Na skvalitnenie medzinárodnej spolupráce bude univerzita motivovať a podporovať rozvoj 

jazykových znalostí nielen pedagogických a výskumných zamestnancov, ale aj ostatných 
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zamestnancov univerzity a uskutoční aj ďalšie opatrenia (napr. dvojjazyčné označenia) tak, 

aby celé prostredie univerzity bolo pre zahraničných študentov, pedagógov a ďalších 

hostí atraktívne a bezproblémové. 

Pri výbere partnerov pre medzinárodnú spoluprácu sa ŽU v novom programovom období 

bude orientovať najmä na dlhodobých, praxou preverených partnerov, s ktorými v minulosti 

dosiahla nejeden úspech, či už na poli študentskej a učiteľskej mobility v rámci príbuzných 

vzdelávacích programov, alebo spoločných vzdelávacích a vedecko-výskumných programov. 

K nim patria najmä tradičné, na dopravu, spoje a strojárenstvo technologicky orientované 

univerzity umiestené prevažne v štátoch EU12, ale aj relatívne novší partneri z EU 15, 

s obdobnými vzdelávacími programami, zameranými aj na novšie rozvíjané obory, ako sú 

humanitné vedy, bezpečnosť a pod. a samozrejme aj partnerské inštitúcie mimo Európy, s 

ktorými sa rozvíjali vzťahy v uplynulom období, napr. z Južnej Kórey, Číny, USA, Kanady a 

Brazílie. 

Nezanedbateľnou súčasťou medzinárodnej spolupráce je aj spolupráca s praxou, ktorá 

významne vplýva na požiadavky na internacionalizáciu vzdelávania, jazykovú a odbornú 

pripravenosť študentov na celoeurópskom a globálnom trhu práce a je významným hýbateľom 

vedecko-výskumných a inovačných aktivít univerzity. V rámci tejto spolupráce je univerzita 

pripravená ďalej rozvíjať úspešnú spoluprácu s globálnymi firmami ako sú Siemens, Scheidt 

und Bachman, Samsung, Volkswagen, IBM, GEFCO a nadväzovať kooperačné kontakty s 

ďalšími firmami a inštitúciami pre nadviazanie obojstranne výhodnej spolupráce. 

 

Prístup ŽU k účasti v medzinárodných projektoch spolupráce v minulosti bolo často náhodný, 

využívajúci akúkoľvek možnosť podieľať sa na EÚ aj mimo EÚ programoch. Nová dlhodobá 

stratégia internacionalizácie na obdobie 2014-2020, je zameraná na jasné vymedzenie 

univerzitných a fakultných cieľov účasti, výberu prioritných oblastí a zamerania vo svojom 

pomerne široká spektra záujmov (doprava, komunikácie, ekonomika, elektronika, 

komunikačné technológie, humanitné vedy, ...), predpokladanej role a výsledkov, ktoré sa 

majú v rámci riešenia dosiahnuť. 

Účasť v týchto projektoch bude posúdená orgánmi fakulty a univerzity, spolufinancovanie a 

podpora budú poskytnuté iba na tie projekty, ktoré spĺňajú definované ciele, vyplývajúce z 

konkrétnej analýzy potrieb. Predpokladané výsledky účasti v týchto projektoch budú 

hodnotené z hľadiska ich udržateľnosti a vyváženosti očakávaných prínosov. 

ŽU prehodnotí existujúce dohody a rozhodne o potrebe strategických partnerstiev, v ktorých 

chce pokračovať, alebo má v úmysle ich vytvoriť, s prihliadnutím ku geografickým prioritám 

(regionálna cezhraničná spolupráca medzi členskými inštitúciami konzorcia PROGRES 3, so 

sídlom v trojuholníku Poľsko - Česká republika - Slovensko) a odborové priority, v ktorých 

má ŽU potrebné inštitucionálne kapacity na aktívnu participáciu a využitie dosiahnutých 

výsledkov. 

ŽU sa zaväzuje plne podporiť zapojených študentov a zamestnancov prostredníctvom 

spolufinancovanie vybraných projektov, umožnením prístupu k svojim zariadeniam a 

prostriedkom a administratívnou podporou. Viditeľnosť projektových aktivít a využitie 

dosiahnutých výsledkov bude zabezpečené poskytnutím dostatočného priestoru 

na WWW stránkach ŽU a fakúlt. Maximalizácia účinnosti sa dosiahne prostredníctvom 

šírenia informácií o výsledkoch v rámci ŽU a mimo univerzity, najmä prostredníctvom 

partnerskej spolupráce. Vznik spin-off bude podporovaný prostredníctvom Vedecko-

technologického parku ŽU. 
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Priorita 1: 

 

Vďaka Programu je ŽU schopná zatraktívniť vzdelávanie možnosťou poskytnúť za daných  

podmienok prístup k medzinárodnej mobilite takmer všetkým záujemcom o ňu. Možnosť 

zvýšenia grantu pre fyzicky postihnutých alebo sociálne slabších študentov poskytuje vzácnu 

príležitosť na posilnenie sociálneho rozmeru vzdelávania. Politika mobility na ŽU je a zostane 

rodovo neutrálna, poskytuje rovnaké príležitosti bez ohľadu na rod. 

Program poskytuje príležitosť pre veľký počet pracovníkov a študentov. Získané interkultúrne 

skúsenosti a ich šírenie cez univerzitné a komunitné aktivity, WWW, semináre, konferencie 

povedú k zlepšeniu pochopenia spoločenskej zodpovednosti. Možnosť porovnať a na základe 

získaných skúseností navrhnúť zlepšenie činností ŽU umožní zvýšiť ich kvalitu. 

 

Priorita 2: 

 

Praktické stáže majú silný kladný vplyv na nie mnohých študentov, ktorí sa odvážia 

vycestovať do zahraničia. Aby viacerí získali skúsenosti z práce v zahraničí, je potrebné 

povzbudiť aj ďalších študentov, možnosťou zvýšenia ich jazykových znalosti. Lepšie 

monitorovanie a hodnotenie poskytovateľov stáží povedie k ich vyššej efektívnosti. 

Vďaka účasti v Programe má ŽU možnosť odmeniť vynikajúce výsledky vo výučbe, 

investovať do rozvoja svojich zamestnancov a podporovať rozvíjajúce sa odbory 

zodpovedným výberom mobility pracovníkov. 

 

Priorita 3: 

 

Zverejňovanie informácií o možnostiach mobility povedie k zvýšeniu povedomia o 

príležitostiach. V svojej stratégii internacionalizácie ŽU vníma mobilitu ako nástroj pre 

zvyšovanie kvality. Kritériá pre jej uznávanie zamestnancom sa v súčasnosti nastavujú na 

úrovni fakúlt/katedier. Bude vyvinuté úsilie k zavedeniu jednotných kritérií, podporujúcich 

významnejšie ocenenie dosiahnutých úspechov. Priorita bude daná najmä posilneniu rozvoja 

cezhraničnej spolupráce v rámci regionálneho konzorcia troch susedných krajín PROGRES 3. 

 

Priorita 4: Vedomostné aliancie: 

 

Podpora medzinárodnej spolupráce poskytuje príležitosť na hľadanie najlepšej praxe 

prepojenie vzdelávania, výskumu a podnikania. Vznik vedomostných aliancií na základe 

dvojstranných a mnohostranných dohôd, podporovaný EÚ aj v rámci ďalších programov, ako 

dôsledok predchádzajúcich kontaktov, založených na podpore mobility pracovníkov projektov 

v Programe sa ukázali byť veľmi efektívne a prospešné. 

 

Priorita 5: Zlepšenie riadenia a financovania 

 

Podpora zo strany EÚ a národných štruktúry a transparentné pravidlá Programu umožňujú 

jeho bezproblémovú implementáciu na medzinárodnej, národnej, univerzitnej a fakultnej 

úrovni, umožňujú jeho úspešné riadenie. Finančná podpora účasti na projektoch a mobility 

pracovníkov a študentov vedie ku skutočnej EÚ - pridanej hodnote, s pozitívnym vplyvom na 

všetky aktivity ŽU. Lepšie financovanie by mohlo viesť k poskytnutiu príležitostí pre viac 

pracovníkov a študentov a zvýšenie ich príťažlivosti, ako aj k účasti v projektoch zameraných 

na odstránenie existujúcich problémov. 

 


