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Akadémia umení v Banskej Bystrici je umeleckou vysokou školou, ktorá poskytuje vysokoškolské 

vzdelanie v odbore filmu, hudobného, výtvarného a divadelného umenia. Jednou z jej hlavných úloh je 

formovať tvorivý, slobodný, inovatívny priestor, kde študenti pod vedením pedagógov menia svoje 

nadanie na konkrétnu umeleckú formu. Prostredníctvom umenia sú schopní vyjadrovať vzťahy a 

dianie v spoločnosti, zlepšovať kultúrne a umelecké vnímanie sveta a spoločnosti, dbať na vytváranie 

vzácnych a originálnych spojení medzi svetom umenia a spoločnosťou, prenášať nadobudnuté 

teoretické vedomosti do praxe, trvalo udržiavať dedičstvo a kreovať a formovať kultúrno-spoločenské 

hodnoty.  

Akadémia túto úlohu neplní len izolovanie a samostatne, ale často v kooperácii a širšie s inými 

inštitúciami doma a v zahraničí. Program Erasmus je v oblasti zahraničnej mobility jej hlavný finančný 

nástroj. Erasmus pozitívne vplýva na obsahovú modernizáciu našich študijných programov, 

podporuje vedecko-umelecké kooperatívne projekty a aktivity, napomáha transferu know-how medzi 

svetom umenia, praxou, inými vysokými školami a kultúrnymi inštitúciami. Program Erasmus pomáha 

zvyšovať jazykové  a odborné kompetencie študentov a zamestnancov. Pomáha prekonávať 

geografické vzdialenosti a odstraňovať medzi kultúrne bariéry. Participácia v programe Erasmus je 

preto nevyhnutnou, dôležitou a pravdepodobne aj nenahraditeľnou súčasťou vnútornej stratégie 

Akadémie umení.  Erasmus pomáha Akadémii naplno využiť potenciál vzdelávania a kultúry v rámci 

širšieho geografického regiónu. Aplikácia európskej identity v celej jej rozmanitosti, pobyt v cudzej 

krajine, adaptácia na nové prostredie, život v inej kultúre napomáha nastavovať ľudské hodnoty a 

posilňuje postavenie jednotlivcov, aby mohli čo najlepšie využiť svoj život, našli v ňom osobné 

naplnenie a boli ochotní aktívne participovať na budovaní udržateľnej, spravodlivej, odolnej a 

súdržnej spoločnosti. 

Ciele pre nasledujúce roky sú: 

1) Našim cieľom je poskytnúť európsku skúsenosť väčšine študentov počas štúdia alebo tesne po ňom. 

Veríme, že mobilita v programe Erasmus pomáha študentom pri rozvoji ich profesijných, medzi-

kultúrnych, sociálnych a komunikačných kompetencií. Pomáha pri hľadaní, posilnení a komparácii ich 

vlastných hodnôt, identite, pocite príslušnosti k určitej komunite. Študenti taktiež profitujú zo 

skutočnosti, že ich umelecké schopnosti a nadanie môžu byť rozvíjané a prezentované na 

medzinárodnej úrovni. Oni sami spoznávajú novú kultúru, prostredie a iné pedagogické metódy a 

formy. Učia sa samostatnosti a zodpovednosti a rozširujú si jazykové a tvorivé schopnosti. 

2) Našim cieľom je prehĺbenie medzinárodnej diskusie a práca na učebných osnovách, kvalifikačných 

rámcoch a systémoch zabezpečenia kvality. Všetky vyššie citované oblasti  pomáhajú formulovať a 

implementovať medzinárodný štandard, zlepšujú inkluzívny charakter edukačných systémov a 

otvárajú lokálne uzavreté prostredie novým ideám a riešeniam. Zároveň posilňujú relevanciu výučby a 

vzdelávania k potrebám spoločnosti. Otvorené prostredie je atraktívnejšie a konkurencieschopnejšie 

ako uzavretý strnulý systém. Veríme, že mobilita priamo uľahčuje výmenu osvedčených postupov a 

know-how medzi inštitúciami, priamo podporuje inovácie vzdelávacieho systému a umožňuje 

komparovanie vlastných prístupov s tými, ktoré sú zavedené na partnerských inštitúciách. 



3) Našim cieľom je efektivita a zjednodušenie uznávacích procedúr. Stále sa v Európe stretávame s 

problémami pri žiadostiach o formálne uznanie kvalifikácie získanej v inom štáte. Tieto 

neodôvodnené prekážky vedú pri žiadateľoch k neistote a frustrácii. Veríme, že práve Erasmus 

mobility pomáhajú rýchlejšie identifikovať prekážky, hľadať nové prístupy a formulovať jasné, 

transparentné pravidlá, ktoré môžu viesť v budúcnosti k automatickému vzájomnému uznávaniu 

kvalifikácií. Práve Erasmus mobility ponúkajú početnejšiu príležitosť pre nastavovanie parametrov 

uznávacích procedúr. Bezproblémové uznávanie kvalifikácií a dosiahnutých výsledkov je zásadné pre 

trh práce. Vedie k väčšej transparentnosti, istote, dôvere, spokojnosti a je základovým kameňom pri 

budovaní Európskeho Vzdelávacieho Priestoru .  

4) Našim cieľom je zvýšenie jazykových kompetencií a multilingualizmus študentov, pedagógov a 

iných zamestnancov. Jazyky spájajú ľudí, sprístupňujú iné krajiny a ich kultúry a posilňujú 

medzikultúrne porozumenie. Znalosť cudzích jazykov zohráva dôležitú úlohu pri zvyšovaní 

zamestnateľnosti a mobility. Multilingualizmus tiež zvyšuje konkurencieschopnosť hospodárstva a 

obohacuje kultúrnu výmenu. Vnímame Erasmus mobility ako unikátnu príležitosť na aktívne 

používanie a rozvoj cudzieho jazyka často v nuansách a jedinečnosti multikultúrneho a 

multijazykového prostredia. 

5) Našim cieľom je prehĺbenie Európskej identity a podpora Európskeho kultúrneho dedičstva. Plne 

podporujeme vzdelanie a vyznávame hodnoty vychádzajúce z historického odkazu Európy a jej 

jednotlivých národov. V rámci spolupráce s partnerskými inštitúciami (školami, kultúrnymi centrami, 

galériami a pod.) chceme šíriť princípy Európskej tradície, tolerancie, multikulturality a identity, ako aj 

vzájomnej kolaborácie, či už vo fyzickom alebo virtuálnom prostredí (online). Sme presvedčení, že v 

rámci mobilít študentov a pedagógov, ako aj iniciáciou, podporou a produkciou vzájomných projektov 

a medzinárodných aktivít napomáhame k propagácii, k ochrane a zachovaniu Európskeho kultúrneho 

dedičstva. 

Pri napĺňaní našich cieľov program Erasmus považujeme za kľúčový nástroj, ktorý umožňuje podporiť 

záujemcov o mobilitu bez ohľadu na ich socio - ekonomické zázemie. Akadémia umení používa pri 

výbere uchádzačov transparentné nediskriminačné výberové procedúry a pri realizácii programu sa 

riadi chartou ECHE. 

 


