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Materiál do Kolégia dekanky FEŠRR

1. Centrum medzinárodných programov FEŠRR
Centrum medzinárodných programov FEŠRR (ďalej „CMP“) bolo založené v roku 2008
ako samostatné projektové, výskumné a vzdelávacie pracovisko. CMP bolo zriadené
za účelom podpory rozvoja vzdelávacích a výskumných projektov medzinárodnej
spolupráce, predovšetkým v rámci programov EÚ. Jeho hlavným poslaním je podpora
a rozvoj medzinárodnej spolupráce v oblasti vzdelávacích, výskumných, kultúrnych a
podnikateľských aktivít s cieľom zvýšiť účasť FEŠRR na zahraničných projektoch a
zabezpečiť efektívny rozvoj jej ľudských zdrojov.
CMP zabezpečuje svoje aktivity prostredníctvom personálneho zabezpečenia vedúceho
centra a 2 projektových manažérov.
2. Aktivity CMP, FEŠRR
CMP FEŠRR sa v roku 2012 podieľalo na realizácii nasledovných činností:
 poradenská a konzultačná činnosť týkajúca sa medzinárodných projektov v rámci
programov EÚ, pri ktorých požiadal o spoluprácu riešiteľ projektu:




príprava obsahovej a finančnej časti návrhu projektu –
komunikácia s príslušnými pracoviskami Rektorátu SPU v Nitre za
účelom zabezpečenia potrebnej dokumentácie k návrhu projektu.
manažment a administrácia projektov EÚ – zabezpečenie
dokumentácie prostredníctvom systému SAP, komunikácia
s príslušnými pracoviskami R-SPU v Nitre
spolupráca s riešiteľmi projektov pri vypracovávaní záverečných
správ projektov (technickej a finančnej časti)

 vyhľadávanie nových možností spolupráce so zahraničnými inštitúciami
 asistencia zamestnancom FEŠRR SPU pri vyhľadávaní partnerov pre projekty
v rámci programov EÚ
 asistencia pri zabezpečovaní medzinárodnej mobility študentov a spolupráca s
prodekankou pre zahraničné vzťahy (najmä pri programoch Erasmus, Erasmus
Mundus, EU-US Atlantis, EU – Canada, External Cooperation Windows), ako aj
s prodekanom pre vedu a výskum (medzinárodné výskumné projekty)
 evidencia medzinárodných projektov na fakulte a príprava podkladových
materiálov (obsahová a finančná časť) pre správy za vzdelávaciu činnosť,
za vedu a výskum a za zahraničné vzťahy fakulty
 komunikácia a spolupráca s Kanceláriou zahraničných vzťahov a
medzinárodných programov na SPU, s národnými kanceláriami a národnými
kontaktnými bodmi pre jednotlivé programy EÚ
 Poradenská a konzultačná činnosť v rámci prípravy a realizácie podujatí
so zahraničnou účasťou (pracovné stretnutia, semináre, medzinárodné
konferencie a pod.)
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Oblasti aktivít CMP možno rozdeliť do nasledovných oblastí:
A. Organizácia podujatí
B. Projektové aktivity
C. Ostatné aktivity
A)
-

-

Organizácia podujatí
16.07.2012 - 10.08.2012 – organizácia VII. Prípadovej štúdie v rámci projektu
Erasmus Mundus „International Master of Science in Rural Development“ (IMRD),
číslo projektu: 2010-0114-R-04-018/001, téma „Hodnotenie implementácie
prístupu LEADER v nitrianskom kraji“. Prípadovej Štúdie sa zúčastnilo 13
študentov (z krajín USA, Mexika, Indie, Mongolska, Kyrgyzstanu, Nemecka,
Francúzska, Rumunska a Albánska). Prednášajúci, ktorí zabezpečovali výučbu
v rámci prípadovej štúdie boli pedagógovia z FEŠRR a FEM SPU v Nitre,
z
Warsaw University of Life Sciences, Poľsko, ako aj odborníci z Nitrianskeho
samosprávneho kraja.
V spolupráci s Katedrou práva, FEŠRR - organizácia medzinárodnej vedeckej
konferencie „Agrárneho práva“ - XII. UMAU Congress (Unione Mondiale degli
Agraristi Universitari) – 5-8. Jún, 2012 za účasti 70 medzinárodných hostí.

B) Projektové aktivity
1.

Projekty realizované CMP:

-

manažment projektu Erasmus Mundus "IMRD - International Master of Science in
Rural Development " (II. fáza programu) č. 2010-0114-R 04-018/001, realizácia
projektu: 01.10.2010 – 01.10.2015. V rámci spoločného medzinárodného
inžinierskeho štúdia sa na FEŠRR uskutočnili 2 medzinárodné obhajoby
diplomových prác študentov z Bosny a Hercegoviny a zo Španielska pod vedením:
 Ing. Barbory Babjakovej, PhD. z Katedry regionalistiky a rozvoja
vidieka
 Doc. Ing. Pavla Schwarcza, PhD. z Katedry európskych politík
V rámci akademického roka 2012/2013 je naplánovaná 1 medzinárodná
obhajoba diplomovej práce na FEŠRR.

-

manažment projektu EU-US Atlantis „Double Degree MSc. programme in Rural
Development and Agricultural Economics“ , realizácia projektu: 1. 10. 2008- 30. 9.
2012, č. 2008-1745/001-001 CPT-USTRAN. V rámci spoločného medzinárodného
programu absolvovala 1 študentka z Nemecka 1 semester na FEŠRR.

manažment projektu Erasmus Mundus „Central Asia Student International
Academic Exchange with EU – CASIA“. CMP zabezpečuje koordináciu projektových
aktivít, finančné riadenie projektu a akademickú koordináciu v spolupráci
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s prodekankou pre zahraničné vzťahy FEŠRR. V rámci projektu absolvovalo mobilitu
na FESŘR SPU V Nitre:
 8 študentov v rámci bakalárskeho štúdia,
 1 študentka v rámci inžinierskeho štúdia,
 1 študentka v rámci PhD. štúdia,
 1 účastníčka PostDoc. Mobility.
 1 pedagóg (Univerzita Urlask, Kazachstan)
Na iných fakultách SPU v Nitre absolvovalo mobility:
 2 PhD. študenti na FEM
 1 PhD. študentka na FBP
V ďalšej realizačnej fáze projektu 2013 – 2015 budú plánované aj mobility študentov
a pedagógov z krajín EÚ (SR, SPU v Nitre) na partnerské inštitúcie do krajín centrálnej
Ázie (Uzbekistan, Kazachstan, Tadžikistan, Kyrgyzstan)
2.

Projekty administrované CMP:

a) Projekty v rámci programu Jean Monnet – celkový počet spravovaných
projektov: 5






JMO č. 141302-LLP-1-2008-1-SK-AJM-MO „Financing of EU
Programmes“, modul
JMO č. 154239-LLP-1-2009-1-AJM-MO „Agri-Environmental
Legislation of the EU“, modul
JMO č. 175785-LLP-1-SK-AJM-MO „European Union Business Law“,
modul
JMO č. 200123-LLP-1-2011-1-SK-AJM-CH, EU Agrarian Law, Jean
Monnet Chair
JMO: Learning at Schools: „European Integration in Slovak Schools“

b) Erasmus Intenzívny program– celkový počet spravovaných projektov: 1


IP č. 10-MB-IP-00170 „ EU Environmental Policy“. V roku 2012
bolo na intenzívny program vyslaných 5 študentov a 1 pedagóg z
FEŠRR (Univerzita Foggia, Taliansko) v termíne od 25.03.20126.4.2012

c) Program Baltickej univerzity (mobility študentov a pedagógov)
d) Leonardo da Vinci – transfer inovácií
projektov: 1


- celkový počet spravovaných

LDV TOI č. 2012-1-SK1-LEO05-04199 „New standards in the
Context of reformed EU Common Agricultural Policy“
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e) Projekt Tempus - celkový počet spravovaných projektov: 1
530397-Tempus-1-2012-1-SK-TEMPUS_SMHES
„Posilnenie
celoživotného vzdelávania v posudzovaní environmentálnych
vplyvov a riadenie v Rusku
f) EU – Canada - celkový počet spravovaných projektov: 1




2010-2649/001-001 CPT EU-CAN TEP Transatlantic Exchange
Partnerships project – Biopower“

g) Tender EK- celkový počet spravovaných projektov: 1


EC Tender,
cooperatives“

AGRI-2010-EVAL-13

„Support

for

farmers

V roku 2012 sa na fakulte riešilo 23 medzinárodných projektov, z toho CMP
administrovalo 14 projektov.
C) Ostatné aktivity
 Príprava prehľadu aktuálnych výziev v rámci Programu celoživotného
vzdelávania v rámci programovacie obdobia (2007-2013) a spolupráca
na príprave návrhov projektov
 Asistencia pri organizácii domácich a medzinárodných podujatí na úrovni
Dekanátu FEŠRR
 Organizácia projektových stretnutí v rámci fakulty
 Účasť na Dni otvorených dverí FEŠRR
 Spolupráca na prezentačných aktivitách fakulty
(príprava prezentácií,
propagačných materiálov, administrácia a aktualizácia web stránky fakulty,
informácie o realizovaných aktivitách a
projektoch v dvojtýždenníku
POĽNOHOSPODÁR)
 Reprezentácia fakulty na medzinárodnom zasadnutí asociácií IROICA
(medzinárodná asociácia centier medzinárodných vzťahov poľnohospodárskych
univerzít), AGRIMBA v rámci medzinárodného týždňa konferencií na univerzite
v Bolzane, v Taliansku v spolupráci s rektorom SPU v Nitre ( 18 – 23, Jún 2012).
 FEŠRR SPU v Nitre reprezentuje CMP členstvom v medzinárodnej asociácii
IROICA (členstvo vo volebnom výbore IROICA a kontaktným zastúpením za SR)
 Výučba zabezpečovaná CMP FEŠRR – Prípadové štúdie IMRD Erasmus Mundus,
zabezpečenie výučby predmetu „Komunikácia s verejnosťou“ v slovenskom
a v anglickom jazyku.
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Prílohy:

1. Tabuľka č. 1: Medzinárodné projekty podané na FEŠRR v roku 2012

2. Tabuľka č. 2: Medzinárodné projekty riešené na FEŠRR v roku 2012
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