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Pravidelná hodnotiaca správa o medzinárodných vzťahoch na TnUAD
Fakulta/CUP:

Trenčianska univerzita Alexndra Dubčeka v Trenčíne

Hodnotené obdobie:

akademický rok 2020/2021

Študijné odbory:

8. ekonómia a manažment
16. chemické inžinierstvo a technológie
25. ošetrovateľstvo
26. politické vedy
36. strojárstvo
43. verejné zdravotníctvo
46. zdravotnícke vedy

Oblasť výskumu:

6. spoločenské a behaviorálne vedy
8. ekonómia a manažment
11. metalurgické a montánne vedy
12. chémia, chemická technológia a biotechnológie
18. lekárske, farmaceutické a nelekárske zdravotnícke vedy

36. strojárstvo
Medzinárodná spolupráca
Počet aktuálnych medzinárodných bilaterálnych dohôd

111

Členstvo v medzinárodných organizáciách
Špecifikácia:
PROGRES 3 – príprava projektov Horizont 2020, účasť na organizovaných odborných seminároch
a workshopoch
CEEPUS - CIII-RO-0013-09-1314 Teaching and Research of Environment-oriented Technologies in
Manufacturing
EUA -European University Association
ACRU - The Association of Carpathian Region Universities
OBSERVATORY - Magna Charta Universitatum
prof. Ing. Dušan Galusek, DrSc. je členom:
1. American Ceramic Society
2. European Ceramic Society
3. European Society on Glass Science and Technology
4. European Society for Bioresorbable Implants
Prof. RNDr. Jaroslav Pokluda, CSc. je členom:
1. vedeckej spoločnosti European Structural Integrity Society - ESIS;
2. Českej spoločnosti pre nové materiály a technológie - ČSNMT
Prof. RNDr. Michal Kotoul, DrSc. je členom:
1. vedeckej spoločnosti European Structural Integrity Society - ESIS;
2. člen Hlavního výboru České společnosti pro mechaniku
Prof. MUDr. Mária Štefkovičová, PhD. MPH je členkou:
1. zástupca SR v Európskom centre pre kontrolu chorôb (ECDC) pre problematiku nozokomiálnych nákaz
2. národný kontaktný bod pre surveilance nozokomiálnych nákaz v ECDC v Štokholme
Doc. MUDr. Jana Slobodníková, CSc. MPH je členkou:
1. Člen European Society of radiology (ESR)
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2. Člen European Society of Breast Imaging (EUSOBI)
3. Člen Európskej spoločnosti pre ultrazvuk v medicíne a biológii (EUSOBI)
Doc. MUDr. Rastislav Maďar, PhD. je členom:
1. Európskej pracovnej skupiny pre kliešťovú encefalitidu ISW-TBE Fellow of the Royal College Physicians
and Surgeons, Faculty of Travel Medicine, Glasgow, UK

Počet aktuálne riešených medzinárodných projektov

10

Učitelia, učenie sa, vyučovanie a hodnotenie orientované na študenta – akademické mobility
Počet vyslaných študentov na mobility do zahraničia

42
Dotácia
vyčerpaná

-

priemerná dĺžka pobytu

3,72 mes.

Počet prijatých študentov na mobility zo zahraničia v príslušnom akademickom roku
-

priemerná dĺžka pobytu

2,90 mes.

Počet vyslaných akademických zamestnancov na mobility do zahraničia
-

priemerná dĺžka pobytu

16
0,90 mes.

Počet prijatých akademických zamestnancov na mobility zo zahraničia
-

25

priemerná dĺžka pobytu

10
0,28 mes.

Hlavné závery
Mobility v akademickom roku 2020/2021 boli výrazne ovplyvnené pandémiou Covid 19, ktorá
výrazným spôsobom limitovala možnosti cestovania. Napriek tomu možno medzinárodnú
spoluprácu hodnotiť nasledovne:
- TnUAD svojim členstvom vo viacerých medzinárodných organizáciách preukázala svoje
pevné postavenie vo Európskom výskumnom priestore.
- Počet zmlúv o medzinárodnej spolupráci je uspokojivý a primeraný veľkosti univerzity
a počtu jej zamestnancov.
- Za pozitívum je možné považovať zmluvy o udeľovaní dvojitých diplomov
v doktorandskom štúdiu s 2 zahraničnými partnerskými univerzitami.
- Počet mediznárodných projektov je tiež relatívne uspokojivý, väčšiu pozornosť treba
venovať snahám o získanie projektov v rámci rámcových programov EÚ.
- Napriek pandemickým obmedzeniam nie je možné považovať mobility študentov za
uspokojivé. Percento prijatých a vyslaných študentov je, vzhľadom na celkový počet
študentov na TnUAD, nízke (iba 1.77 % študentov TnUAD absolvovalo mobilitný pobyt, na
jednej súčasti neabsolvoval mobilitnú stáž žiaden študent).
- V oblasti mobilít zamestnancov sú výsledky relatívne uspokojivé, v priemere 10,59 %
akademických zamestnancov TnUAD absolvovalo v akademickom roku 2020/2021
mobilitný pobyt. Počet prijatí v rámci mobilitných schém je takisto akceptovateľný, napriek
tomu netreba poľavovať v aktivitách smerujúcich k zvyšovaniu zapojenia učiteľov do
mobilitných schém.
Navrhované opatrenia
V stredno- a dlhodobom horizonte je potrebné zvýšiť zapojenie akademických zamestnancov, ale
najmä študentov do medzinárodných mobilitných schém.
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V tejto súvislosti je potrebné:
- Zlepšiť propagáciu mobilitných schém medzi študentami a zamestnancami, a rozšíriť okruh
poskytovaných informácií aj na iné mobilitné schémy, nielen Erasmus+.
- Dbať o zlepšenie jazykovej pripravenosti študentov aj učiteľov.
- Motivovať študentov a zamestnancov na zapojenie sa nielen do programu Erasmus+ ale aj
ďalších mobilitných schém (DAAD, JECS Trust, Alexander von Humboldt Stiftung,
Fullbright foundation, bilaterálne projekty APVV, SAIA), ktoré poskytujú finančné
prostriedky na mobility zamestnancov a študentov.
- Prostredníctvom zvýšených výkonov v pedagogickej a vedecko-výskumnej činnosti
zabezpečiť projektové a dotačné finančné prostriedky na mobility.
Portfólio potenciálnych partnerov pre obojsmernú mobilitu učiteľov, výskumných pracovníkov
a doktorandov je pomerne široké, ale mnohé zmluvy nie sú aktívne: na niektorých súčastiach je
počet podpísaných bilaterálnych zmúv vyšší ako počet vyslaných/prijatých študentov. Je potrebné
zaktivizovať spoluprácu so zmluvnými partnermi a reálne ju napĺňať, neaktívne spolupráce zrušiť.
Je potrebné zlepšiť zapojenie súčastí TnUAD v medzinárodných projektoch. Na zlepšenie situácie
je potrebné prijať nasledovné opatrenia:
- Analyzovať príčiny nízkej úspešnosti pri získavaní medzinárodných projektov, a prijať
opatrenia na ich odstránenie.
- Zlepšiť informovanosť o možnostiach zapojenia sa do rôznych medzinárodných grantových
schém, nielen Horizon Europe, ale napr. aj NATO Science for Peace and Security, Visegrád
fund, JECS Trust atď.
- Pri zapojení sa do výziev programu Horizon Europe využívať možnosti tzv. Hop-on schémy
v rámci programu Widening.
- V dlhodobom horizonte vybudovať na univerzite centrum projektovej podpory
zamestnávajúce vysoko kvalifikovaných a jazykovo kvalitne pripravených projektových
manažérov, ktorí budú schopní súčastiam poskytnúť odbornú aj logistickú podporu pri
príprave medzinárodných projektov.
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