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ERASMUS+ PROJEKTY 

 

Názov projektu: Upgrade with Learner – centred approach 

Grantová agentúra: National Agency for Erasmus+ Programme for Strategic Partnerships  

                                        SAAIC - Slovak Academic Association for International Cooperation 

Číslo projektu: 2020-1-SK01-KA203-078306 

Doba riešenia: 2020 - 2022 

Vedúci projektu za PF KU: doc. PhDr. Markéta Rusnáková, PhD.  

 

Partnerské organizácie v projekte: Katolícka univerzita v Ružomberku - koordinátor 

projektu (SR), Harmony Academy s.r.o. (SR), Základná škola Bystrická cesta, Ružomberok 

(SR), Mykolas Romeiris University (LT), Centar za inovaccii i digitalna edukacja – DIG – ED 

(NM), Bierdriba Eurofortis (LV), Osnovna sola Dobje (SI), Opshtinsko osnovno uchilishte 

STRASHO PINDJUR Negotino (NM), Vilniaus Prano Masioto pradine mokykla (LT),  

 

Anotácia:  

V súlade s návrhom najnovších akreditačných štandardov v Slovenskej republike, ktorý vydala 

Slovenská akreditačná agentúra pre vysokoškolské (vysoké) vzdelávanie, sme sa v rámci tohto 

projektu rozhodli zamerať na profesionálny rozvoj pedagógov a pomôcť im dosiahnuť ich 

vynikajúce výsledky prostredníctvom štruktúrovaných kompetenčných profesijných dráh. 

Tento projekt zakladáme na prístupe zameranom na študenta, ktorý je postavený na vyššie 

uvedených štandardoch. Štandard VS3 hovorí: Univerzita realizuje študijné programy 

podporovaním aktívnej úlohy študentov vo vzdelávaní a učení a tento prístup sa odráža aj v 

hodnotení študentov. Učenie a výučba zameraná na študenta hrá dôležitú úlohu pri motivácii, 

sebareflexii a vlastnej účasti na procese učenia. To znamená, že je potrebné venovať väčšiu 

pozornosť tvorbe, úprave a realizácii študijných programov, ako aj hodnoteniu výstupov. 

Implementácia výučby a výučby zameranej na študenta znamená:  

• rešpektovať a venovať pozornosť rozmanitosti študentov a ich potrebám a umožniť flexibilitu 

trajektórií ich štúdia, 
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• ak je to vhodné,  využívame rôzne spôsoby poskytovania vzdelávania; 

• pružne využívať celé spektrum pedagogických metód a foriem;  

• pravidelne hodnotiť a zlepšovať aplikáciu pedagogických metód, foriem a spôsobov 

poskytovania vzdelávania  

• podporovať u študentov pocit autonómie a sebapodporu a zároveň im poskytovať primerané 

vedenie a podporu zo strany učiteľa  

• podporovať vzájomný rešpekt medzi vzťahmi študentov a učiteľov  

• mať formalizované vhodné štruktúry a procesy na vybavovanie sťažností a návrhov študentov.  

Vzhľadom na súčasné nastavenie akreditačného systému a systému kvality vysokých škôl na 

Slovensku vnímame ciele nášho projektu ako aktuálne. Inovatívnym faktorom v tomto projekte 

je skutočnosť, že sme prepojili systém vysokoškolského vzdelávania, súkromné vzdelávacie 

inštitúcie, základné školy a systém excelentnosti. Tento systém uzatvára kruh prenosu vysoko 

kvalitného vzdelávania orientovaného na učiteľa do vzdelávania budúcich učiteľov a ich 

praktického vyučovania na našich vzorových základných školách. 

 

Názov projektu: European Joint Master in Social Work with Children and Youth – 

ESWOCHY 

Grantová agentúra: Education, Audiovisual & Culture Executive Agency (EACEA) – 

Erasmus Mundus JMD 

Číslo projektu: 619857-EPP-1-2020-1-LT-EPPKA1-JMD-MOB 

Doba riešenia: 2020 – 2026 

Koordinátor projektu: dr. Raminta Bardaskiene 

Vedúci projektu za PF KU: Mgr. Daniel Markovič, PhD. 

 

Partnerské organizácie v projekte: Mykolo Romeiro Universitate (LT) - koordinátor 

projektu, Katolícka univerzita v Ružomberku (SK), Riga Stradinš University (LV), Lisabon 

University (PT) 

 

Anotácia: 

  

Spoločné magisterské štúdium Erasmus Mundus (EMJMD) je prestížny integrovaný 

medzinárodný študijný program, ktorý spoločne poskytuje medzinárodné konzorcium inštitúcií 

vysokoškolského vzdelávania. Študenti prijatí na štúdium sa môžu vzdelávať na partnerských 

vysokých školách, a to Mykolas Romeris University vo Vilniuse na Litve, Riga Stradins 

University v Lotyšsku, Katolíckej univerzite v Ružomberku a na Lisbon University Institute v  
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Portugalsku. Budú tak študentmi všetkých partnerských škôl, v prípade úspešného 

absolvovania programu získajú diplomy od štyroch univerzít. 

Vďaka podporenému projektu sa na PF KU začne akreditačný proces magisterského študijného 

programu v anglickom jazyku. Prípravný proces aj štúdium bude prebiehať na Katedre 

sociálnej práce. Cieľom spoločného magisterského programu je pripraviť vysoko 

kvalifikovaných odborníkov na pozíciu lídrov v oblasti medzinárodnej, medzikultúrnej a 

porovnávacej sociálnej práce s deťmi a mládežou. Študenti získajú vzdelávací a zážitkový 

základ kombinujúci teórie sociálnej práce, spoločenských vied, humanitných a lokálnych 

poznatkov, komparatívny medzinárodný výskum, vývoj politiky a najnovšie poznatky o 

využívaní IKT v praxi sociálnej práce s deťmi a mládežou. Takíto špecialisti budú schopní 

podporovať posilnenie postavenia detí a mladých ľudí na základe zásad sociálnej 

spravodlivosti, ľudských práv, zodpovednosti a rešpektovania rozmanitosti. Štúdium bude trvať 

dva roky, študent získa 120 ECTS kreditov. 

 

KEGA 

 
Názov projektu: Implementácia inovačných nástrojov do vysokoškolského vzdelávania v 

študijnom odbore sociálna práca so zameraním na pracovné uplatnenie absolventov 

Grantová agentúra a číslo projektu: KEGA, 014KU-4/2020                                                                                                                                 

Doba riešenia: 2020-2022                                                                                                                                                                                     

Vedúci projektu za PF KU: doc. PhDr . Kamanová Irena,. PhD. MHA                                                                                                                      

Anotácia:  

Cieľom projektu je vytvorenie a pilotné overenie špecializovaného webového portálu 

umožňujúceho kvalitatívne vyššiu úroveň realizácie odborných praxí v študijnom odbore 

sociálna práca na vysokých školách, realizujúcich pregraduálnu prípravu budúcich sociálnych 

pracovníkov a užšie prepojenie teórie s praxou. Moderná webová platforma má vytvoriť 

užívateľsky prijateľné prostredie pre všetkých členov triády – univerzitu, praxové pracovisko 

a študenta. 

 


