
I. INTERNATIONAL STRATEGY / MEDZINÁRODNÁ STRATÉGIA  
 
Choice of partners 
The primary objective of DTI University is to increase the quality and quantity of outgoing and 
incoming mobility participants following the European principles of modernisation and 
internationalisation of higher education and considers Erasmus+ Programme to be the greatest 
opportunity hereof. DTI University is addressing the potential partners with corresponding profile 
using personal contacts, correspondence and visits. DTI University thoroughly discusses the 
compatibility of study programmes and courses and all other related conditions of mobility before 
signing of new inter-institutional agreement with partners abroad to ensure full recognition for 
completed activities of mobility to bring the positive outcomes and impact for all partners. The 
existing partnerships are regularly monitored by the Vice-Rector for International relations and 
the Erasmus coordinator and they are continued if they bring good results. 
 
Výber partnerov 
Primárnym cieľom Vysokej školy DTI je zvýšiť kvalitu a kvantitu prichádzajúcich, ako aj 
odchádzajúcich mobilít za predpokladu dodržiavania európskych princípov týkajúcich sa 
modernizácie a internacionalizácie vzdelávacích inštitúcií, pričom program Erasmus je z pohľadu 
školy považovaný za najväčšiu príležitosť v zachovávaní uvedeného. Vysoká škola DTI 
vyhľadáva potenciálnych partnerov so zodpovedajúcim profilom predovšetkým prostredníctvom 
osobných kontaktov. Škola pri výbere takisto prehodnocuje kompatibilitu študijných programov a 
jednotlivých absolvovaných predmetov v rámci realizovaných mobilít a všetkých ďalších z toho 
vyplývajúcich súvislostí pred podpisom medzi-inštitucionálnych zmlúv so zahraničnými 
partnermi v snahe zabezpečiť plné uznanie kreditov získaných na zahraničných vzdelávacích 
inštitúciách za predpokladu prínosu pozitívnych prvkov a výstupov pre všetkých zúčastnených. 
Existujúce partnerstvá sú štandardne monitorované prorektorom pre zahraničné vzťahy a Erasmus 
koordinátorom v jednej osobe a za predpokladu, že prinášajú pozitívne výstupy, pokračujú ďalej.  
 
Geographical areas 
DTI University is focused mainly on V4 countries, EU members with the perspective of the 
OECD countries. DTI University currently has 16 partners in 8 EU and 1 non-EU country 
(Turkey). Broadening the cooperation with other EU and non-EU countries would definitely 
strengthen the internationalisation of our activities.   
 
Zemepisné teritóriá 
Vysoká škola DTI sa zameriava predovšetkým na krajiny V4, členov Európskej únie s 
perspektívou na krajiny OECD. Vysoká škola má v súčasnosti 16 partnerov z ôsmych krajín, ktoré 
sú v Európskej únii a jednou krajinou, ktorá nie je členom EÚ (Turecko). Takýto výber partnerov 
definitívne zvyšuje mieru internacionalizácie všetkých aktivít. 
 
Target groups 
Internationalisation of education is one of the significant factors of evaluating higher education 
quality, therefore DTI University emphasises international co-operation in all fields of study 
(undergraduate, graduate, postgraduate and life-long programmes) and research through 
international student and staff mobility, projects, publications and conferences. DTI University 
focuses on establishing the offer of courses in the English language and improving conditions for 



admitting foreign students, teachers and research workers. DTI University respects in full the 
principles of non-discrimination and ensures equal access and opportunities to all mobility 
participants providing appropriate mentoring, supporting and linguistic assistance. Each semester 
DTI University offers English language courses for outgoing students/staff and Slovak language 
courses for incoming students/staff. DTI University is able to send and receive disabled students 
and staff and integrate them into the institutional community as DTI University supports equal 
conditions and principles with no difference of race, gender, religion or sexual orientation. All 
incoming students and staff are equally treated and offered the same services as the home students 
and staff. 
 
Cieľové skupiny 
Internacionalizácia vzdelávania je jedným z významných faktorov dosiahnutia vyššej kvality 
vzdelávania, preto Vysoká škola DTI zdôrazňuje potrebu medzinárodnej spolupráce vo všetkých 
aspektoch jej činnosti (štandardné, ako aj celoživotné vzdelávacie programy), ako aj v oblasti 
výskumu prostredníctvom medzinárodných študentských, či učiteľských mobilít, projektov, 
publikácií, či konferencií. Vysoká škola ponúka vybrané vyučované predmety pre prichádzajúcich 
zahraničných študentov, pedagógov, ako aj výskumných pracovníkov aj v anglickom jazyku. 
Vysoká škola rešpektuje princípy rovnosti, nesnaží sa pôsobiť diskriminačne a tým pádom ponúka 
prístup a príležitosti pre všetkých účastníkov mobilitných aktivít poskytovaním patričného 
mentorovania, podpory, ako aj jazykovej asistencie. Pre odchádzajúcich študentov Vysoká škola 
DTI v každom semestri ponúka kurzy anglického jazyka za účelom zdokonaľovania sa, ako aj 
kurzy slovenského jazyka pre prichádzajúce mobility. Takisto sa všetko uvedené vzťahuje aj na 
študentov so zdravotným postihnutím, či už prichádzajúcich alebo odchádzajúcich, bez rozdielu 
rasy, pohlavia, vierovyznania, či sexuálnej orientácie. Všetci účastníci prichádzajúcich mobilít 
majú vo všetkých aspektoch v prostredí vysokej školy a jej súčastí rovnaké podmienky ako 
domáci študenti či pedagógovia. 
 
Double degrees 
DTI University prepares the joint degree study programme in the area of Management and 
Business Administration with institutions from partner countries planned to start potentially in 
academic year 2021/2022. 
 
Dvojité diplomy 
Vysoká škola DTI pripravuje spoločný študijný program v oblasti manažmentu a obchodnej 
administratívy s partnermi zo zahraničia s naplánovanou realizáciou počnúc akademickým rokom 
2021/2022. 
 
II. INTERNATIONAL COOPERATION PROJECTS / PROJEKTY M EDZINÁRODNEJ 
SPOLUPRÁCE 
 
DTI University intends to intensify and develop its current educational and research cooperation 
with other institutions of higher education and local/regional/national authorities. DTI University 
plans to reinforce cooperation with both state and private sector to enhance regional development. 
DTI University has worked on several ESF projects, e.g. “The Virtual University: Quality 
Improvement of the Extramural Form of Study at the DTI University” (ITMS 26110230010) and 
“The Quality Improvement of Education and Development of Human Resources at the DTI 
University” (ITMS 26110230059).   



The cooperation with partner academic institutions will continue in the form of strategic 
partnerships focused on the development of modern curricula, innovative practices and 
application of new technologies (mass media, e-learning, open distance learning, interactive 
teaching, etc.) to enhance employability and competitiveness of our graduates. 
The internationalisation of education at DTI University is enforced by European Credit Transfer 
and Accumulation System and Diploma Supplement and in cooperation with foreign institutions 
in creating joint degree programmes and research projects within the framework of the EU 
programmes.  
 
Vysoká škola DTI má zámer zintenzívniť súčasnú úroveň vzdelávacích a výskumných aktivít 
s inými vzdelávacími inštitúciami a lokálnymi – regionálnymi – národnými autoritami. Vysoká 
škola plánuje udržať spoluprácu ako aj s verejným, tak aj so súkromným sektorom s cieľom 
rozšírenia podpory potrieb regionálneho prostredia. Vysoká škola má za sebou participáciu na 
mnohých európskych projektoch, napríklad na projekte „Virtuálna univerzita: Zvýšenie kvality 
vzdelávania diaľkovej formy na Vysokej škole DTI“ (ITMS 2611023010) alebo aj na projekte 
„Zvyšovanie kvality vzdelávania a rozvoja ľudských zdrojov na Vysokej škole DTI“ (ITMS 
26110230059). 
Spolupráca s partnerskými akademickými inštitúciami by mala pokračovať formou strategických 
partnerstiev s dôrazom na rozvoj moderného curricula, inovatívnych praktík a na aplikáciu 
nových technológií (v oblasti masmédií, elektronického vzdelávania, interaktívneho učenia sa, 
ako aj vzdelávania na diaľku) v záujme zabezpečenia uplatnenia sa a zvýšenia 
konkurencieschopnosti absolventov školy v praxi. Internacionalizácia vzdelávania na DTI je 
podložená aj uplatňovaním ECTS kreditov vo vyhodnocovaní absolvovaných kurzov, ako aj 
štandardizovanými dodatkami k diplomom. Ako už bolo uvedené vyššie, cieľom spolupráce so 
zahraničnými vzdelávacími inštitúciami je tvorba spoločných vzdelávacích programov a 
participácia na medzinárodných projektoch výskumu v rámci existujúcich programov EÚ. 
 
 

 

III. IMPACTS / DOPADY 
 

DTI University offers accredited Bachelor´s, Master´s study programmes, PhD. programme and 
lifelong learning courses. DTI University publishes the updated Course Catalogue on the website 
in the English language which enables both home and incoming students to create their own 
modules of study. DTI University creates the curricula of study programmes with a more general 
basis at the Bachelor´s level and more specialized basis at the Master´s level. Offered PhD. 
Programme is unique. Tools to assess quality of DTI University (Internal Quality System) are 
based on the international ESG standards. DTI University has recently applied for the Certificate 
ISO9001. 
DTI University follows five key priorities of the modernisation agenda for higher education in the 
EU: 

1. increasing the number of higher education graduates – DTI University increases access to 
higher education to all regions of Slovakia in accordance with its approved long-term 
strategy; 

2. improving the quality and relevance of teaching and learning – DTI University equips 
graduates with the knowledge and core transferable competences they need to succeed in 



high-skill occupations; DTI University provides courses to increase language and ICT 
competences both of its students and staff;   

3. promoting mobility of students and staff and cross-border cooperation – DTI University 
provides opportunities for students and staff to gain additional skills through study or 
training abroad which boosts higher education performance; 

4. strengthening the "knowledge triangle", linking education, research, and business – DTI 
University closely cooperates with business companies in providing relevant study 
programmes and training; 

5. creating effective governance and funding mechanisms for higher education – DTI 
University thoroughly and continually plans its investments and assesses their efficiency 
to emphasize optimisation of balance between responsibility and competences at all levels 
of financial management, funds of the Erasmus programme will effectively contribute to 
multi-source financing model of DTI University. 

 
Vysoká škola DTI ponúka akreditované bakalárske, magisterské, ako aj doktorandský študijný 
program a taktiež aj program celoživotného vzdelávania. Vysoká škola publikuje a pravidelne 
aktualizuje katalóg kurzov pre potenciálnych zahraničných študentov v anglickom jazyku, ktorý je 
zverejnený na web-stránke školy. Aj toto umožňuje domácim či zahraničným študentom vytvárať 
si vlastné moduly štúdia. Curriculá študijných programov na úrovni bakalárskeho štúdia sú viac 
všeobecné, na úrovni magisterského štúdia viac konkrétne a špecifické. Osobitosťou vyniká 
ponúkaný PhD. program. Nástroje na meranie kvality procesov na vysokej škole vychádzajú 
z vnútorného systému kvality a sú založené na medzinárodných ESG štandardoch. Vysoká škola 
je nositeľom certifikátu ISO 9001. 
Vysoká škola DTI dodržuje päť kľúčových priorít agendy modernizácie pre zvýšenie kvality 
vzdelávania v prostredí EÚ nasledovne: 

1. zvyšovaním počtu erudovaných absolventov. Vysoká škola vzdeláva prakticky vo 
všetkých regiónoch Slovenska v súlade so zavedenou dlhodobou stratégiou, 

2. zvyšovaním kvality a akurátnosti vzdelávania a učenia sa –škola poskytuje absolventom 
potrebné vzdelanie a požadované jadrové kompetencie, ktoré potrebujú na trhu práce, 
škola taktiež ponúka kurzy zvyšujúce jazykové, ako aj IKT kompetencie pre študentov, 
i pre pedagógov, 

3. realizáciou mobilít študentov a pedagógov a zabezpečovaním cezhraničnej spolupráce, 
vysoká škola taktiež poskytuje možnosť získavať ďalšie schopnosti a zručnosti 
prostredníctvom medzinárodných stáží, 

4. posilnením “vedomostného trojuholníka” – prepojením učenia sa, výskumu a schopnosti 
uvedené zobchodovať – Vysoká škola DTI úzko spolupracuje so súkromným 
podnikateľským sektorom, ktorého charakteristické prvky sa premietajú aj do 
vzdelávacieho procesu, 

vytvorením efektívneho dohľadu nad procesmi a kontrolou existujúcich mechanizmov 
financovania vzdelávacieho procesu – vysoká škola kontinuálne plánuje svoje investície 
a zabezpečuje ich efektívnosť a návratnosti s cieľom zabezpečenia rovnováhy medzi 
zodpovednosťou a kompetenciami na všetkých úrovniach financovania. Finančné prostriedky 
z projektu Erasmus efektívne prispievajú k viaczdrojovému financovaniu všetkých aktivít vysokej 
školy DTI.   


