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Stratégia internacionalizácie VŠMP ISM
Medzinárodná spolupráca a jej rozvoj boli a sú jednými z hlavných priorít VŠMP ISM.
Internacionalizácia činnosti predstavuje kľúčovú oblasť rozvoja vysokej školy v súvislosti
s členstvom v Európskej únii ale aj z hľadiska budúceho rozvoja. Medzinárodná spolupráca sa
orientuje predovšetkým na štáty EÚ, pričom ale vzhľadom na charakter výučby a vedeckovýskumnej činnosti VŠMP ISM rozvíja primerané vzťahy aj s pracoviskami v ďalších
častiach Európy a sveta. Získanie kvalitných medzinárodných kontaktov prispieva aj k
posilneniu postavenia vysokej školy v rámci Slovenska.
Za dominantné ciele internacionalizácie VŠMP ISM považujeme najmä posilnenie
medzinárodného

postavenia

vysokej

školy

v

medzinárodných

organizáciách,

internacionalizácia všetkých aktivít vysokej školy rozvíjaním doterajšej spolupráce,
rozvíjaním programov a projektov, ktoré Európska únia bude v budúcnosti rozvíjať. K
výraznému rozšíreniu portfólia bilaterálnych zmlúv prispievajú bilaterálne dohody uzatvorené
v rámci programu ERASMUS+. Otváranie priestoru pre medzinárodnú spoluprácu je
nevyhnutné pre napredovanie vysokej školy. Nevyhnutnosť tohto napredovania je zároveň v
súlade so súčasným vývojom vo vzdelávaní v Európe i vo svete.
Neustále sa vyvíjajúce potreby trhu práce na národnej i medzinárodnej úrovni vyžadujú
kvalifikovaných absolventov vysokoškolského

štúdia

s

medzinárodným

presahom.

Integrovanie medzinárodných prvkov do vzdelávania, výmena skúseností a rozvoj jazykových
a

interkultúrnych

zručností

študentov

a

pracovníkov

vysokých

škôl

zvyšujú

konkurencieschopnosť vysokoškolského vzdelávania, zvyšujú úroveň absolventov a posilňujú
kvalitu ľudských zdrojov na vysokých školách. Týmito prvkami chce VŠMP ISM brániť a
zároveň prispievať ku kompenzácii odlivu, najmä mladých ľudí, do zahraničia a podporovať
cirkulácia študentov a vysokoškolských zamestnancov, ktorá zabezpečí kontinuálnu výmenu
najaktuálnejších poznatkov priamo na domácej pôde.
Stratégia internacionalizácie na VŠMP ISM je podmienená súčasnou internacionalizáciou
akademického prostredia, rovnako taj aj všeobecnou globalizáciou, ktorá predstavuje mnoho
neľahkých výzviev, no zároveň aj obrovské vedecké, akademicke, pracovné a ľudské
príležitosti. Stratégia internacionalizácie je založená na proaktívnom prístupe, ktorý
prirodzene dopĺňa a rozširuje hlavné činnosti vysokej školy v oblasti vzdelávania, výskumu a
spolupráce s praxou.
Vychádzajúc z dlhodobého zámeru je v tomto dokumente sformulovaný strategický cieľ
internacionalizácie VŠMP ISM a hlavné ciele internacionalizácie v oblasti vysokoškolského

vzdelávania a výskumu a zároveň sú v ňom uvedené nástroje na ich dosahovanie.
Vypracovanie osobitného dokumentu venovaného internacionalizácii odráža dôležitosť, ktorú
tejto oblasti VŠMP ISM prikladá. Základným predpokladom pre úspech v oblasti
internacionalizácie je všeobecná podpora otvorenosti pre spoluprácu vysokej školy v rámci
medzinárodnej akademickej komunity. K takejto otvorenosti sa VŠMP ISM hlási a bude ju
všestranne podporovať.
Východiská
Stratégia internacionalizácie VŠMP vychádza:


z dlhodobých zámerov rozvoja VŠMP ISM, kde medzi prioritné ciele patrí udržanie a
zvyšovanie internacionalizácie vnútorného prostredia na vysokej škole, rozvíjanie a
podpora efektívnych vzťahov so zahraničnými partnerskými vysokými školami
a univerzitami;



z prevládajúcich trendov v oblasti rozvoja mobilít študentov, pedagogických a
vedecko-výskumných zamestnancov ako aj nepedagogických pracovníkov vysokej
školy;



z doterajších trendov medzinárodnej spolupráce v oblasti vedy a výskumu VŠMP ISM
a jej vedeckovýskumných pracovísk;



zo súčasných a očakávaných trendov vývoja podmienok vysokoškolského života,
ktoré ovplyvňuje úspornosť, racionalita, integrácia a internacionalizácia, spojené s
dôrazom na zvyšovanie flexibilnosti, otvorenosti a životaschopnosti jednotlivých
vysokých škôl;



z vývoja trendov v Európskej únii a vo svete, rovnako ako z trendov medzinárodnej
akademickej spolupráce a osobitne bolonského procesu.

Strategické ciele
Cieľ 1 Internacionalizácia v oblasti vysokoškolského vzdelávania:


podpora

kvality

vysokoškolského

vzdelávania,

ktorá

bude

zodpovedať

medzinárodným štandardom;


rozvoj medzinárodnej spolupráce pri poskytovaní vysokoškolského vzdelávania
vrátane

zabezpečenia

stálej

a vysokoškolských pracovníkov;

obojstrannej

mobility

študentov

,

učiteľov



získavanie zahraničných študentov pre štúdium na VŠMP ISM ako na ich kmeňovej
vysokej škole;



zvýšenie podielu a kvality ponúkaných študijných programov vyučovaných v cudzom
jazyku.

Nástroje:


využívanie medzinárodných štandardov pri tvorbe a fungovaní vnútorného systému na
zabezpečovanie kvality vysokoškolského
medzinárodným

štandardom

je

vzdelávania

nevyhnutnou

(kvalita

podmienkou

zodpovedajúca

zapojenia

sa

do

medzinárodnej spolupráce a vnútorný systém zabezpečovania kvality, ktorý má mať
zavedený každá vysoká škola je vybudovaný na medzinárodne akceptovaných
pravidlách. VŠMP ISM bude udržiavať svoj vnútorný systém zabezpečovania kvality
tak, aby bol v súlade s príslušnými medzinárodnými štandardmi a pre jeho kvalitné
fungovanie bude využívať aj skúsenosti zahraničných akademických pracovníkov,
s ktorými ho bude konzultovať);


skvalitnenie realizácie projektu Erasmus + (KA103 a KA107) zameraného na mobility
študentov, pedagógov a zamestnancov a začlenenie vysokej školy do ďalších schém
podporujúcich

výmenu

študentov,

pedagógov

a výskumníkov

(základným

prostriedkom na podporu mobility sú medzinárodné akademické mobilitné programy.
Vysoká škola bude podporovať rozširovanie miery zapojenia jednotlivých pracovísk
do týchto programov. Aktívne bude tiež vyhľadávať vhodné stáže pre svojich študentov
aj v zahraničnom prostredí);


vytváranie podmienok pre prijímanie vyššieho počtu zahraničných študentov (štúdium
zahraničných študentov na vysokej škole ako na svojej kmeňovej patrí medzi
najvýraznejšie prejavy internacionalizácie v oblasti vysokoškolského vzdelávania. V
rámci tejto podpory bude vysoká škola v prvom rade dbať o trvale zabezpečenie
efektívnej informačnej kampane o možnostiach štúdia pre zahraničných študentov, v
rámci čoho bude poskytovať aktuálny kvalitný cudzojazyčný materiál o možnostiach
štúdia na VŠMP ISM. Osobitne sa sústredí na propagačné aktivity vo vybraných
krajinách najmä východnej Európy, v ktorých sa dá predpokladať zvýšený záujem o
štúdium na Slovensku. Vysoká škola bude podporovať výučbu v cudzom jazyku,
zabezpečenie informačného prostredia v anglickom alebo inom cudzom jazyku. Pre
potenciálnych záujemcov zo zahraničia o štúdium v slovenskom jazyku vysoká škola
zabezpečila certifikované kurzy slovenského jazyka a bude túto možnosť trvalo

udržiavať. VŠMP ISM sa zameria aj na vytváranie priateľského prostredia pre
prichádzajúcich zahraničných študentov a zahraničných odborníkov vo všetkých
svojich zložkách vrátane servisných).
Indikátory:


podiel zahraničných študentov študujúcich na VŠMP ISM na celkovom počte
študentov;



podiel študentov VŠMP ISM, ktorí absolvujú časť štúdia v zahraničí;



podiel študentov VŠMP ISM, ktorí absolvujú zahraničnú prax;



pravidelnosť aktualizácie informačných zdrojov v cudzom jazyku.

Cieľ 2 Internacionalizácia v oblasti výskumu a vývoja a tvorivej činnosti:


podpora realizácie vedecko-výskumných a vývojových činností vo všetkých
oblastiach pôsobenia vysokej školy na medzinárodne akceptovateľnej úrovni;



zapojenie sa vysokej školy do medzinárodnej spolupráce vo vedecko-výskumnej
oblasti;



zabezpečenie účasti odborníkov VŠMP ISM v medzinárodných vedecko-výskumných
tímoch, v medzinárodných projektoch a v medzinárodných inštitúciách, organizovanie
a spoluorganizovanie medzinárodných vedecko-výskumných podujatí.

Nástroje:


zvýšenie váhy a dostupnosti výsledkov vedeckého výskumu a tvorivej činnosti v
medzinárodnom prostredí (VŠMP ISM bude podporovať realizáciu výskumných a
vývojových aktivít na medzinárodne akceptovateľnej úrovni, príp. s preukázateľným
potenciálom takúto úroveň dosiahnuť. Za základné kritérium takejto úrovne vysoká
škola pokladá prezentáciu vedecko-výskumnej činnosti na medzinárodne uznávaných
fórach, zverejnenie v indexovanom periodiku, monografii, alebo inej indexovanej
publikácii. Do tejto úrovne vysoká škola pripúšťa aj iné preukázateľné dôvody, ako
napríklad vydanie monografie, či inej práce v renomovanom vydavateľstve. Súčasťou
podpory bude pomoc pri krytí nákladov spojených s prezentovaním výsledkov
výskumnej a vývojovej činnosti na medzinárodných fórach a vo vyššie uvedených
publikáciách. VŠMP ISM bude podporovať získavanie finančných prostriedkov z
medzinárodných grantov a zapájanie zahraničných partnerov do vlastných grantových
schém);



zvýšenie účasti VŠMP ISM v projektoch medzinárodnej vedecko-výskumnej
a technickej spolupráce (v kontexte trendov pre tímový charakter práce vo vedeckovýskumnej oblasti sa vysoká škola zamerá na ďalšiu podporu zapájania svojich
výskumných kolektívov, do medzinárodnej spolupráce (osobitne v rámci Európskeho
priestoru) vo forme účasti v medzinárodných projektoch alebo na báze dohôd o
medziinštitucionálnej spolupráci. Zároveň bude identifikovať takéto tímy a v rámci
možností ich podporovať a prezentovať ich výsledky svojom na webovom sídle. Takéto
zapájanie sa do medzinárodnej spolupráce bude zároveň zvyšovať atraktivitu vysokej
školy ako spoľahlivého partnera pre zahraničné vysoké školy a iné vzdelávacie a
výskumné inštitúcie);



podpora obojstrannej mobility pracovníkov v oblasti výskumu a vývoja (VŠMP ISM si
uvedomuje dôležitú úlohu individuálných mobilít jednotlivých zamestnacov, pretože
okrem výmeny poznatkov dochádza pri nich aj k nadväzovaniu osobných kontaktov,
ktoré majú nezastupiteľnú úlohu pri zapájaní sa akademických inštitúcií do
medzinárodnej spolupráce. VŠMP ISM bude primeraným spôsobom využívať postupy,
ktoré sa používajú pri podpore mobilít v oblasti vysokoškolského vzdelávania);



zapájanie sa VŠMP ISM do organizačnej časti medzinárodnej vedecko-výskumnej
spolupráce (pre vedecko-výskumnú oblasť je potrebné okrem zabezpečovania
samotných výskumných aktivít aj zabezpečenie organizačných a iných podporných
aktivít, ktoré sú tiež predmetom medzinárodnej spolupráce. VŠMP ISM sa bude
zapájať pri tejto oblasti najmä organizovaním medzinárodných podujatí na pôde
vysokej školy, ďalej podporou podobných spoločne organizovaných podujatí so
zahraničnými inštitúciami, podporou pôsobenia zamestnancov vysokej školy v
zahraničných vedecko-výskumných a akademických grémiách a zároveň snahou
o zapájanie zahraničných odborníkov do svojich grémií);



posilnenie otvorenej vedy na VŠMP ISM (modernou a dnes aj situáciou vyžadovanou
požiadavkou je otvorený prístup k publikáciám, k dátam a k spolupráci, k výskumným
materiálom, metódam, softvérom a iným zdrojom informácií v domácom no
predovšetkým v zahraničnom kontexte. VŠMP ISM zabezpečila takéto prístupy a bude
naďalej usilovať o posiľňovanie týchto trendov na svojej pôde);

Indikátory:


počty publikácií vo vedeckých periodikách evidovaných vo svetových vedeckých
citačných databázach a renomovaných vydavateľstvách;



postupný nárast citovanosti publikácií ako aj citačných ohlasov autorov z VŠMP ISM
v indexovaných databázach a v publikáciách renomovaných vydavateľstiev;



projektová úspešnosť v objeme financií získaných na domáce výskumné projekty, na
medzinárodné výskumné projekty a na iné medzinárodné projekty zo zahraničia;



pravidelné sledovanie, vyhodnocovanie a zvyšovanie potenciálu v oblasti otvoreného
prístupu k rôznym vedeckým, odborným a iným, pre vysokoškolské prostredie,
potrebným zdrojom informácií.

