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S M E  S Ú Č A S Ť O U  
E U R Ó P S K E J  U N I V E R Z I T Y   

 

 
 

 

 

   

Spoznaj alianciu, ktorá otvára dvere do Európy   

ENLIGHT je aliancia deviatich európskych univerzít, ktorej cieľom je 

vytvorenie európskej univerzity. Univerzity, ktorá používa moderné 

edukačné metódy, je lídrom vo výskume a umožňuje študentom a 

študentkám aktívne sa podieľať na riešení aktuálnych spoločenských výziev 

Európy a sveta.  

Jedným z pilierov aliancie je aj spolupráca bez prekážok. Európska univerzita 

ENLIGHT prinesie študentom a zamestnancom voľný pohyb medzi deviatimi 

partnerskými univerzitami. Viac o našich partnerských univerzitách sa 

dozvieš tu.  

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie, ktorých cieľom je vytvoriť 

univerzity budúcnosti. Tieto aliancie podporujú európske hodnoty 

a revolučným spôsobom zvyšujú kvalitu európskych vysokých škôl. A ako 

vidia európske univerzity študenti z rôznych krajín? Zistíš tu.  

 AKTUALITY  

 

PONUKA ENLIGHT 

HYBRIDNÝCH KURZOV  

Zaži európsku univerzitu 

na vlastnej koži a prihlás 

sa na ENLIGHT kurz  

 

JA SOM ENLIGHT  

Prečítajte si o ENLIGHT 

skúsenostiach Richarda 

Lukačky z Fakulty 

sociálnych 

a ekonomických vied UK 

 

https://enlight-eu.org/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/enlight-univerzity/
https://audiovisual.ec.europa.eu/en/video/I-191741?lg=EN%2FEN
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/kurzy-pre-studentov/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/ja-som-enlight/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/ja-som-enlight/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/ja-som-enlight/
https://www.youtube.com/watch?v=eNT7oNBSRWY&t=2s


 

 

CELOSPOLOČENSKÉ VÝZVY  

Mysli globálne, konaj lokálne  

V ENLIGHTe využívame nové metódy vzdelávania a výskumu na 

riešenie celospoločenských výziev. Skúmame zložité otázky 

udržateľnosti, s ktorými sa dnes boria mestá a komunity, pričom sa 

zameriavame na nasledujúcich päť oblastí:  

   

   ZDRAVIE A POHODA 

 

 DIGITÁLNA REVOLÚCIA A 

VPLYVY DIGITALIZÁCIE 

 

   KLIMATICKÁ ZMENA 

 

  ENERGETIKA A OBEHOVÉ 

HOSPODÁRSTVO 

 

   ROVNOSŤ  

 

 
ENLIGHT 

hybridné kurzy  
Riešime celospoločenské výzvy  

 

Tieto kurzy sa skladajú z online časti, ktorá 

trvá niekoľko týždňov a študenti ju 

absolvujú doma. Po skončení online aktivít 

študenti vycestujú na týždeň na partnerskú 

univerzitu, kde skúmajú v medzinárodnom 

tíme aktuálne spoločenské výzvy a hľadajú 

inovatívne riešenia. Ponuku kurzov 

pravidelne aktualizujeme na našej web 

stránke uniba.sk/enlight v sekciách Kurzy 

pre študentov a Online kurzy a podujatia. 

Hybridné kurzy sú financované zo zdrojov 

Erasmus+ kde získaš štipendium a ak sa 

rozhodneš cestovať ekologicky, tak ešte 

niečo naviac. 

Aké výhody 

Ti prinesie 

ENLIGHT 

mobilita?  

 

• V medzinárodnom tíme si nájdeš nových priateľov.  

• Zlepšíš si komunikáciu v anglickom jazyku a spoznáš nové krajiny. 

• Staneš sa súčasťou reálneho výskumu.  

• Môžeš získať body naviac pri ubytovaní na internáte za mimoškolskú aktivitu. 

• Získaš kredity za výberový kurz.  

• Na fyzickú časť mobility získaš financie, ktoré Ti pokryjú náklady na cestu a 

ubytovanie. 

 

Máš ďalšie otázky o ENLIGHTe? Navštív uniba.sk/enlight alebo napíš na enlight@uniba.sk. 

https://enlight-eu.org/index.php/university-about-us/flagship-domains
http://www.uniba.sk/enlight
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/kurzy-pre-studentov/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/kurzy-pre-studentov/
https://uniba.sk/medzinarodne-vztahy/enlight/onlinekurzyapodujatia/
https://uniba.sk/enlight
mailto:enlight@uniba.sk

