
Projektový plán

Projekt GetOutside uľahčí vycestovanie a život Slovákom
počas ich štúdia na vysokých školách zahraničí.

Webová stránka, ktorá v rámci projektu vznikne, 
bude poskytovať všetky potrebné informácie pre študentov, 
ktorí chcú stráviť istý čas na inej ako slovenskej univerzite.

Webová stránka bude v jasnej a stručnej podobe poskytovať 
potrebné informácie ohľadne štúdia a každodenného života v zahraničí.

GetOutside
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KTO SME?

slovakAGAPE je občianske združenie, ktoré chce zlepšovať situáciu v spoloč-
nosti. Vychádza z presvedčenia, že nie všetci sa narodili v rovnakých podmien-
kach, ale všetci si zaslúžia spokojný život.  

Cieľom združenia je hľadať riešenia problémov, ktoré sú v spoločnosti dlhodobo 
prehliadané a vytvárať projekty, ktoré pozitívne ovplyvnia špecifické komunity  
a skupiny ľudí na Slovensku.

ČO ROBÍME?

Cieľom projektu „Get Outside“ (ďalej ako GO) je vytvoriť prehľadnú databázu 
pre vysokoškolských študentov, ktorí chcú istý čas študovať na univerzite v zahra-
ničí. Preto vytvárame webovú stránku, ktorej základom bude databáza s informá-
ciami o štúdiu aj živote v konkrétnych krajinách.

Väčšina  z nás v slovakAgape má skúsenosť  so štúdium v zahraničí, vďaka 
čomu sme spoznali svet mimo našej krajiny. Po návrate sme sa preto začali viac 
zaujímať o problémy na Slovensku. Naša skúsenosť bola hlavnou motiváciou pre 
vytvorenie databázy pre študentov, keďže sme sami mali problémy s výberom  
a tiež s organizáciou nášho pobytu v cudzej krajine.

Projekt GO vychádza zo spolupráce občianskeho združenia slovakAgape s vy-
sokými školami na Slovensku, ktoré zabezpečia distribúciu dotazníkov medzi svoji-
mi študentami. Pri tvorbe dotazníka sme vychádzali z našich vlastných skúseností. 
Kládli sme si otázky, na ktoré sme pred vycestovaním do zahraničia nepoznali 
odpoveď. Zamýšľali sme nad tým, z čoho sme v cudzej krajine boli prekvapení  
a čo by nám uľahčilo cestovanie aj pobyt mimo Slovenska. Dotazník, ktorí dostanú 
študenti po návrate zo zahraničia poskytne dôležité informácie pre tých, ktorí sa na 
život v cudzine ešte len chystajú. Zozbierané údaje totiž spracujeme do prehľadnej 
webovej stránky, kde budú informácie roztriedené na základe krajiny, mesta, uni-
verzity a fakulty. Webová stránka bude miestom, kde budú študenti zdieľať svoje 
poznatky zo štúdia v zahraničí (škola, kurzy, vyučujúci, hodnotenie), ale tiež základ- 
ne informácie o živote (cena ubytovania, kvalita potravín, atrakcie a možnosti výle-
tov v okolí). Následne po návrate slovenských študentov zo zahraničnej univerzity 
ich webovou stránkou motivujeme, aby sa podelili s vlastnými skúsenosťami  
a získame tak ďalšie potrebné informácie pre nových uchádzačov. Webová strán-
ka sa tak bude pravidelne aktualizovať o nové informácie, ktoré budú slúžiť ďalším 
a ďalším vysokoškolským študentom.
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GET OUTSIDE

Cieľom projektu je vytvoriť prehľadnú a jednoduchú webovú stránku, ktorej 
základom budú informácie získané priamo od študentov. Členovia občianske-
ho združenia slovakAgape budú tieto informácie triediť do databázy, ktorá bude 
jadrom webovej stránky. Databáza tak bude vytvorená slovenskými študentami 
so skúsenosťami zo zahraničných univerzít pre študentov, ktorí sa do zahraničia 
ešte len chystajú. Študenti, ktoré sa po jednom semestri v cudzej krajine vrátia na 
Slovensko dostanú na vyplnenie dotazník, v ktorom budú odpovedať na jednodu-
ché otázky. Ten bude slúžiť na získanie informácií o štúdiu v daných krajinách, ale 
aj atraktívnosti samotného miesta (možnosť ubytovania a podobne) a tiež praktic-
kých rád (ceny potravín, dopravné spojenia, obdobie zliav a podobne).

Vytvorený dotazník študenti obdržia prostredníctvom ich univerzity po svojom 
návrate na Slovensko. Budú ho vypĺňať na základe svojho facebookového konta 
alebo e-mailovej adresy. Informácie budú môcť zadávať až po získaní kódu, ktorý 
im bude pridelený počas zahraničného štúdia. Nové údaje sa budú postupne pri-
raďovať k už zozbieranými dátam v závislosti od krajiny, mesta, univerzity a fakulty 
v databáze. 

Pre študentov, ktorí budú chcieť absolvovať štúdium v zahraničí, bude táto 
databáza slúžiť najmä na prvotné „spoznanie“ a vytvorenie si predstavy o danej 
krajine a škole, čo im pomôže pri výbere pre nich najvhodnejšej možnosti. 
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FUNKČNOSŤ WEBOVEJ STRÁNKY

Webová stránka s názvom getoutside.sk bude verejná a každý v nej jednodu-
cho a jasne nájde potrebné informácie pre štúdium a život v zahraničí. Vyhľadáva-
nie na webstránke bude fungovať na základe krajiny, mesta, univerzity a fakulty. V 
rámci týchto kategórii si každý záujemca jednoducho nájde potrebné údaje a bude 
sa môcť rozhodnúť, ktorý odbor v rámci fakulty mu najviac vyhovuje a ktoré mesto 
v zahraničí spĺňa jeho požiadavky.



REKLAMA 

Propagácia databázy bude prebiehať individuálne, na každej univerzite, prípad-
ne fakulte. Bude sa viazať na začiatok zimného a letného semestra, teda na ob-
dobie, keď študenti odchádzajú do zahraničia alebo sa zo zahraničia vracajú späť 
na slovenskú vysokú školu. V tomto čase totiž dostanú dotazníky, v ktorých sa 
podelia o svoje skúseností. Zároveň tak iným študentom, ktorí plánujú semester na 
zahraničnej univerzite, sprostredkujeme informácie o webovej stránke.

Propagácia projektu bude prebiehať aj prostredníctvom plagátov v priestoroch 
škôl a facebookovských stránkach jednotlivých katedier a fakúlt slovenských uni-
verzít a vysokých škôl.
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HARMONOGRAM PROJEKTU

Projekt  GO  nie  je č asovo  ohranič ený.  Vychádza  zo  spolupráce  občians-
keho  združenia slovakAgape s vysokými š kolami. Jeho úspech preto závisí 
na záujme vysokoš kolských š tudentov podeliť sa so svojimi skúsenosťami. Pred-
pokladáme, že jeho pozitívne výsledky bude prirodzene viesť k zvýš enému počtu 
zapojených š kôl a š tudentskej mobilite.



FINANČNÝ PLÁN

Návrh finančného modelu je nastavený podľa optimálnej implantácie 
a chodu projektu. 

Položka
Časový 
horizont

Predbežná 
suma 

v € s DPH

Spolu 
(5 ročný 
horizont)

Vytvorenie webovej stránky

Doména ročne  35 € 175 €

Mobilná aplikácia

Mobilná aplikácia ročne 30 € 150 €

Propagácia

Reklama FB mesačne 400 € 12 000 €*

Reklama Google mesačne 400 € 12 000 €*

Posielanie informatívnych mailov mesačne 100 € 2 000 €*

Plagáty (informatívne letáky na UNI) ročne 80 € 1 200 €**

Administratíva

Cestovné na rokovania s UNI mesačne 100 € 500 €

Ohodnotenie min. 6 dobrovoľníkov ročne 250 € 7 500 €

Spolu 35 525 €
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* študenti môžu podávať prihlášky v obidvoch semestroch (2 krát) potom sa vracajú ( 2 krát) 
  a ešte rátame s 1 mesiacom v obidvoch obdobiach, čiže preto 6 mesiacov propagácie

** 3 krát za rok sa vylepia plagáty na školách
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DOTAZNÍK

1. VŠEOBECNÉ INFORMÁCIE O INŠTITÚCIÁCH

a) Vysielajúca inštitúcia

1. Získaný titul (možnosti Bc, Mgr, Phd...) *
2. Vysielajúca inštitúcia (univerzita, fakulta) *
3. Erasmus kód vysielajúcej inštitúcie
4. Koordinátor vysielajúcej inštitúcie (meno, kontakt, e-mail)
5. Stupeň štúdia počas pobytu v krajine (Bc, Mgr, Phd) *

b) Prijímajúca inštitúcia

1. Štát *
2. Prijímajúca inštitúcia (univerzita, fakulta) *
3. Erasmus kód prijímajúcej inštitúcie *
4. Koordinátor prijímajúce inštitúcie (meno, kontakt, e-mail)
5. Web stránka vybranej univerzity/fakulty
6. V akom jazyku prebiehala výučba? *

c) Informácie o mobilite

1. Začiatok mobility (mesiac/rok) *
2. Koniec mobility (mesiac/rok) *

2. INFORMÁCIE O UNIVERZITE

1. Čo si od mobility očakával/a? (pár vetami) *
2. Naplnila mobilita tvoje očakávania? *
3. Mal/a si pred mobilitou plne vyplnenú a schválenú študijnú zmluvu vysielajú 
 cou aj  prijímajúcou inštitúciou (Learning Agreement)? *
4. Ako si postupoval/a pri získavaní všetkých potrebných informácii? 
5. Kde si našiel/našla všetky potrebné informácie? (web, letáky, ... )
6. Ako dlho trvalo samotné vybavovanie štúdia na prijímajúcej inštitúcii? *
7. Ako by si ohodnotil/a svoju úroveň a znalosť jazyka pred mobilitou, v kto 
 rom si študoval/a? (od 1 do 10) *
8. Ako by si ohodnotil/a svoju úroveň a znalosť jazyka po mobilite, v ktorom si  
 študoval/a? (od 1 do 10) *
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9. Absolvoval/a si pred mobilitou iný jazykový test ako OLS ? (TOEFL, IELTS,  
 Goethe-Zertifikat C2: Großes Deutsches Sprachdiplom,...) (náročnosť jazky)
10. Mal/a si po príchode zo strany prijímajúcej inštitúcie informačné stretnutie  
 pre študentov na mobilite? Ak áno, bolo to nápomocné? *
11. Kontaktoval ťa pred/po príchode tvoj  “Buddy“ (dobrovoľník z prijímajúcej  
 inštitúcie, ktorý ťa bude sprevádzať tvojím pobytom a štúdiom)? *
12. Menil/a si počas mobility študijnú zmluvu (LA)?
13. Mal/a si počas mobility obľúbený predmet/kurz/vyučujúceho?
14. Akou formou prebiehala výučba ? (semestrálne alebo moduly/blokovo) *
15. Akou formou boli poskytované učebné materiály od vyučujúcich? (tlačenou,  
 online v systéme)
16. Absolvoval/a si nejaké praktické hodiny/prax/stáž počas mobility? *
17. Aký bol spôsob príprav a práce na hodinách?
18. Akou formou prebiehali skúšky na prijímajúcej inštitúcii ? (ústne, testy,   
 openbook exam) *
19. Mala prijímajúca inštitúcia vlastnú knižnicu? Ak áno, ako by si ohodnotil  
 vybavenosť/dostupnosť materiálov? (1-10)
20. Existuje na danej prijímajúcej inštitúcii možnosť predĺžiť si štúdium ?
21. Ak existoval na danej prijímajúcej inštitúcii študentská asociácia, ako by si  
 ohodnotil ich záujem o Erasmus študentov? (1-10, alebo pár vetami)
22. Koľko si počas mobility získal/a kreditov? 
23. Vyskytli sa problémy pri uznávaní kreditov ? Ak áno, popíš aké. *
24. Koľko z nich ti bolo na vysielajúcej inštitúcii uznaných? *
25. Ktoré premety/kurzy ti boli vysielajúcou inštitúciou uznané? (povinné, povi 
 nne voliteľné, dobrovoľné) *
26. Ako by si ohodnotil/a celkový dojem a skúsenosti z mobility? (1-10 alebo  
 par vetami) *
27. Ako by si ohodnotil/a prínos poznatkov zo štúdia? (1-10 alebo par vetami)
28. Ako si by ohodnotil/a celkovú pomoc a podporu prijímajúcej inštitúcie voči  
 výmenných študentom?
29. Stretol/stretla si sa na mobilite so závažnými problémami?
30. Nachádza sa v škole jedáleň/kaviareň?
31. Sú v okolí školy stravovacie možnosti?

3. FINANČNÉ PROSTRIEDKY

1. Aká bola výška tvojho štipendia/grantu v EUR na mesiac? *
2. Kedy prišli finančné prostriedky na tvoj účet ? Pred/po začatí mobility? 
3. Mal/a si iný príjem finančných prostriedkov okrem grantu?  
 (rodičia, práca, úspory)
4. Aké boli tvoje priemerné mesačné výdavky v EUR? *
5. Cena mesačného nájmu? *
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6. Výdavky na stravovanie (týždenne)? *
7. Výdavky na voľný čas (výlety, šport, kultúru) (týždenne)?
8. V % uveď do akej miery grant pokryl tvoje výdavky. 
9. Popíš služby spojené s bankami (akú banku používaš, zriadil/a si si účet v  
 danej krajine,  výbery v rámci Reiffeisen skupiny zdarma, atď)
10. Platil/a si poplatky spojené so štúdio?  
 (tlačenie, študentská karta, materiál, knihy)

4. UBYTOVANIE

1. Kde si počas štúdia býval/a? *
2. Poskytuje škola ubytovanie na internátoch? *
3. Odporučenie na ubytovanie, v ktorom si bol/a konkrétne ty ubytovaný/á?  
 (web link, fb page) 
4. S akým predstihom je podľa tvojho názoru potrebné riešiť ubytovanie?

5. VOĽNÝ ČAS

1. Pracoval/a si popri štúdiu, ak áno tak kde? *
2. Aké sú tvoje odporúčania pre trávenie voľného času?  
 (kultúra, výlety, športové aktivity) *
3. Stretol si sa so šikanovaním/rasizmom na výmenných študentoch?
4. Vymenuj niekoľko destinácií, miest, obchodov, podnikov, ktoré by mali byť  
 navštívené počas pobytu v danej krajine. *
5. Akú radu/nápad (niečo čo by si ty urobil inak) by si odporučil svojím  
 nasledovníkom ? *

* povinne otázky 
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ZOZNAM MOŽNÝCH PARTNERSKÝCH 
VYSOKÝCH ŠKÔL NA SLOVENSKU

Univerzita Komenského v Bratislave

1. Lekárska fakulta
2. Právnická fakulta
3. Filozofická fakulta
4. Prírodovedecká fakulta
5. Pedagogická fakulta
6. Farmaceutická fakulta
7. Fakulta telesnej výchovy a športu
8. Jesseniova lekárska fakulta
9. Fakulta matematiky, fyziky a informatiky
10. Rímskokatolícka Cyrilo-metodská Bohoslovecká fakulta
11. Evanjelická bohoslovecká fakulta
12. Fakulta managementu
13. Fakulta sociálnych a ekonomických vied

Univerzita Konštantína Filozofa v Nitre

1. Filozofická fakulta
2. Pedagogická fakulta
3. Fakulta prírodných vied
4. Fakulta sociálnych vied a zdravotníctva
5. Fakulta stredoeurópskych štúdií

Trnavská Univerzita v Trnave

1. Filozofická fakulta
2. Pedagogická fakulta
3. Fakulta zdravotníctva a sociálnej práce
4. Právnická fakulta 
5. Teologická fakulta
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Univerzita Pavla Jozefa Štefánika v Košiciach

1. Lekárska fakulta
2. Prírodovedecká fakulta
3. Právnická fakulta
4. Fakulta verejnej správy 
5. Filozofická fakulta
6. Ústav telesnej výchovy a športu

Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici

1. Ekonomická fakulta
2. Fakulta politických vied a medzinárodných vzťahov
3. Fakulta prírodných vied
4. Filozofická fakulta
5. Pedagogická fakulta
6. Právnická fakulta

Ekonomická univerzita v Bratislave

1. Národohospodárska fakulta
2. Obchodná fakulta
3. Fakulta hospodárskej informatiky
4. Fakulta podnikového manažmentu
5. Fakulta medzinárodných žiakov
6. Fakulta aplikovaných jazykov
7. Podnikovohospodárska fakulta v Košiciach
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