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ERASMUS+, MOBILITA UČITEĽOV VYSOKÝCH ŠKÔL  

PREDNÁŠKOVÝ POBYT V DÁNSKU 

 

ZUZANA HRDLIČKOVÁ 

 

 

V dňoch 24. – 30. marca 2019 v rámci programu Erasmus+, Mobilita učiteľov vysokých 

škôl, navštívila PaedDr. Zuzana Hrdličková, Ph.D., partnerskú inštitúciu Business Academy 

SouthWest v Esbjergu. Počas pobytu predstavila dánskym i zahraničným študentom 

Ekonomickú univerzitu v Bratislave a prednášala na témy marketingu, medzinárodného predaja 

a marketingu, projektového manažmentu, sektororov národného hospodárstva na Slovensku a 

vzdelávacieho systému na Slovensku.  

Vzdelávací systém v Dánsku nepochybne patrí k najlepším na svete. Vysokoškolský 

systém sa delí na dve kategórie – univerzity, ktorých je v Dánsku iba zopár, a akadémie.                 

V závislosti od typu inštitúcie prebieha vzdelávanie na bakalárskom stupni štúdia. Dosiahnutie 

vysokoškolského bakalárskeho vzdelania na univerzite v Dánsku trvá tri roky, podobne ako na 

univerzitách na Slovensku, a štúdium je viac teoretické. Na akadémii trvá štúdium tri a pol roka. 

Počas prvých dvoch rokov študent študuje AP-Degree (Academy Profession) študijný program 

a nasledovný rok a pol študuje Bachelor’s top-up študijný program, počas ktorého je povinná 

stáž trvajúca jeden semester. Po bakalárskom štúdiu sa dá pokračovať v dvojročnom 

magisterskom štúdiu a trojročnom doktorandskom štúdiu. Vzdelávanie v Dánsku je bezplatné 

ako pre Dánov, tak aj pre študentov z krajín Európskej únie a severských krajín. 

Business Academy SouthWest je súčasťou dánskeho vysokoškolského systému. Je 

podobná Univerzite aplikovaných vied a jej stupne kombinujú solídne akademické základy 

s prenosnými zručnosťami, ktoré sa vyžadujú na dnešnom, neustále sa vyvíjajúcom trhu práce.  

Business Academy SouthWest sa nachádza v južnej časti Dánska a má dve inštitúcie –                

v Esbjergu a Sønderborgu. Esbjerg je prístavné mesto, ktoré leží pri Severnom mori a je piatym 

najväčším mestom v Dánsku. Dôležitým ekonomickým činiteľom je rybolov a energetický 

priemysel. Sønderborg sa nachádza v blízkosti hraníc s Nemeckom a vyznačuje sa kombináciou 

historickej a modernej architektúry a dlhého pobrežia.  

Business Academy SouthWest ponúka širokú škálu vysokoškolských vzdelávacích 

programov, ktoré kvalifikujú študentov na rôzne pracovné príležitosti. Oba typy programov, 

Academy Profession a bakalárske programy, sú dostupné v rôznych oblastiach.  

Po absolvovaní AP-Degree programu študenti môžu ihneď začať pracovať alebo 

pokračovať v štúdiu na bakalárskom stupni. Bachelor’s top-ups programy sú určené pre 

študentov, ktorí už ukončili AP-Degree programy. Študenti s bakalárskym titulom môžu získať 

prácu alebo študovať magisterský študijný program v Dánsku alebo v zahraničí. 

Business Academy SouthWest spája teóriu s praxou prostredníctvom stáží, firemných 

návštev, skutočných životných situácií  a  pri výučbe teórie sa na prednáškach využívajú ich 

skúsenosti z priemyslu. Všetci študenti Business Academy SouthWest musia absolvovať 

povinnú stáž ako súčasť svojho vzdelávania. Stáž trvá tri mesiace a možno ju absolvovať 

v Dánsku alebo v zahraničí. 

Business Academy SouthWest ponúka desať rôznych programov, ktoré sa vyučujú v 

angličtine, päť AP študijných programov a päť bakalárskych študijných programov. Zahraniční 

študenti si môžu vybrať – študovať celý programu alebo študovať iba jeden semester. 

Business Academy SouthWest má dynamické a neformálne študijné prostredie. Okrem 

účasti na prednáškach, študenti pracujú spoločne v skupinách, kde sa od každého člena očakáva, 

že sa bude aktívne zapájať do diskusií a písania prác a takisto bude schopný pracovať 

samostatne. Kritická a analytická iniciatíva študentov je veľmi dôležitým prvkom 

vysokoškolského vzdelávania v Dánsku. Táto forma štúdia si vyžaduje veľa namáhavej a 

nezávislej práce, ktorá je akademicky prospešná pre jednotlivých študentov. 
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Internacionalizácia je kľúčovou súčasťou ich študijných programov. Realizuje sa 

prostredníctvom študijných pobytov, stáží v zahraničí, výmenných pobytov, prednášok 

zahraničných partnerov a účasti na medzinárodných projektoch.  

Viac ako 20% študentov je zahraničných, čo vytvára medzinárodnú atmosféru na 

inštitúcii s veľkou kultúrnou rozmanitosťou. Inovačné zručnosti patria k najdôležitejším 

zručnostiam zamestnancov. V Business 

Academy SouthWest sa neustále pracuje 

s inováciami ako kľúčom k úspechu ich 

študentov         i lektorov. Všetci 

študenti participujú            v 

inovačných táboroch v úzkej spolupráci 

s firmami.  

Pobyt v Dánsku prispel k propagácii  

Ekonomickej univerzity v Bratislave a projektu KEGA Idioms in Business Communication 

riešeného na Katedre anglického jazyka. Ďalej sa autorka musí zmieniť o tom, že na danej 

inštitúcii študovali dvaja študenti z NHF a FMV Ekonomickej univerzity v Bratislave, ktorých 

v minulosti učila na univerzite a zhodou okolností im prednášala aj v Dánsku.  

Prečo odporúčať študovať v Dánsku? Dánsky vzdelávací systém kladie veľký dôraz na 

kreativitu, inovácie a kritické myslenie. Niektoré z charakteristík dánskeho vysokoškolského 

vzdelávania sú: vysoké akademické štandardy, aktívne študijné prostredie, interdisciplinárne 

štúdie a projektové aktivity. Dánsko je krásna krajina a obe mestá, Esbjerg a Sønderborg, majú 

vibrujúci medzinárodný študentský život s množstvom aktivít pre študentov. Mestá sú v 

blízkosti pláží, lesov a prírody s nespočetnými možnosťami voľnočasových aktivít. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kontakt 

PaedDr. Zuzana Hrdličková, Ph. D. 

Ekonomická univerzita v Bratislave 

Fakulta aplikovaných jazykov 

Katedra anglického jazyka 

Dolnozemská cesta 1, 852 35 Bratislava 

Slovenská republika 

Email: zuzana.hrdlickova@euba.sk 


