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INŠTITUCIONÁLNA STRATÉGIA 
 
 

1. Rozvoj programu 
 
Naša inštitúcia má jasne definovanú víziu a koncepciu rozvoja v oblasti rozvoja vzdelávania. Hlavný 
dôraz na ďalšie vzdelávanie sa stále kladie na bolonské kurzy. Popri bakalárskych programov by sme 
však chceli klásť dôraz aj na magisterské a doktorandské štúdium, ďalšie vzdelávanie, nadstavbové 
odborné programy a organizačné programy. Z dlhodobého hľadiska by sa naša akadémia (na základe 
dohôd s inými univerzitami) rada zúčastňovala na medzinárodných výmenných programoch, a to tak 
prostredníctvom výmeny študentov a profesorov, ako aj na úrovni vedeckej spolupráce. 
 
Mondo International Academy sa zaviazala dodržiavať tri kľúčové všeobecné ciele a prevádzkové 
princípy v oblasti rozvoja programu: 

1. kvalitné vzdelávanie a neustále zlepšovanie kvality, 
2. rozšírenie okruhu účastníkov a zabezpečenie rovnakých príležitostí vo vzdelávaní, 
3. neustále zlepšovanie efektívnosti, zvyšovanie obchodných výsledkov a zabezpečenie 

udržateľnosti. 
 
2. Skvalitňovanie služieb 

 
2.1. Informačná a prijímacia kancelária 
 
Akadémia v súčasnosti pracuje s jednou prijímacou kanceláriou, kde naši kolegovia poskytujú 
uchádzačom potrebné informácie týkajúce sa prijímacieho konania a tiež pomoc pri vypĺňaní dokumentov 
týkajúcich sa žiadostí o prijatie. Dôležité informácie je možné získať na webovom sídle Akadémie. 
 
2.2. Online registrácia 
 
Online registrácia slúži pre potreby našich študentom a funguje aj ako študentské informačné centrum. 
Študenti môžu podať prihlášky online registráciou prostredníctvom online systému. Ak je to potrebné, 
Špeciálna akadémia flexibilne rieši otázky študentov. Učebné pomôcky sú pre študentov k dispozícii 
online, pričom každý študent dostane na začiatku štúdia najnovšiu literatúru. 
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2.3. Kariérne poradenstvo 
 
Hlavnými úlohami kariérneho poradenstva sú vytváranie rôznych foriem stretnutí a príležitostí nadviazať 
kontakt študentov so spoločnosťou. Poskytuje študentom možnosť získať prax, dozvedieť sa viac o 
pracovných príležitostiach a požiadavkách na absolventov akadémie. Poukazuje na potreby študentov a 
spoločností a poskytuje reálne údaje o možnostiach uplatnenia absolventov akadémie, ich príležitostiach 
a tým aj o hodnote ich titulov na trhu práce. 
 
Služby pre študentov 
 
Kuriérove poradenstvo poskytuje študentom príležitosť získať odpovede na otázky týkajúce sa 
všeobecného a špecifického trhu práce, čo umožňuje uchádzať sa o konkrétnu pracovnú ponuku. 
 
Poskytujú sa nasledujúce služby: 

• pomoc pri napísaní životopisu a pri verejných súťažiach, 
• príprava na pohovor, 
• osobné poradenstvo, 
• situačné cvičenia, 
• reklama a organizácia veľtrhov práce 
• organizovanie prednášok a programov, 
• hľadanie práce, 
• prezentácia aktuálnych pracovných ponúk. 

 
Služby pre zamestnávateľov:  
 
Poskytujeme pomoc spoločnostiam, ktoré by chceli ponúknuť pracovné stáže alebo sa zaoberajú 
pracovnými príležitosťami. 
 

3. Rozvoj profesionálnych, kultúrnych a znalostných služieb 
 
Pri rozvoji odborných a profesionálnych služieb plánuje naša akadémia budovať vzťahy s vysokými 
školami a univerzitami, ktoré poskytujú podobné programy po celom svete. Radi by sme dostali 
príležitosť zorganizovať konferencie a diskutovať o aktuálnych problémoch týkajúcich sa podnikania. 
Naši študenti by tak mohli byť informovaní o špecializácii, ktorá sa týka ich štúdia prostredníctvom 
známych odborníkov z medzinárodného obchodného života. 
 
3.1. Rozvoj služieb v oblasti kultúry  
 
Naša akadémia by rada zriadila komisiu pre kultúru, ktorá by študentom poskytovala neustále informácie 
o ich účasti na kultúrnych podujatiach (divadlo, kino a výstava). Naším cieľom je poskytnúť podporu 
(vrátane finančnej) pri jej organizácii a implementácii. 
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3.2. Služby prenosu znalostí 
 
a) Naše programy súvisia s potrebami trhu práce. 
b) Jazykový program je integrovaný do profesijného programu. 
c) Profesijný program. 
d) Aktívna študijná metodika. 
 
3.3 Výskum a vývoj 
 
Naši študenti sú neustále školení, aby boli schopní písať vedecké práce a uskutočňovať výskum a 
publikácie. 
V blízkej budúcnosti plánujeme vydanie almanachu, ktorý by obsahoval vedecké publikácie pripravené 
našimi školiteľmi a študentmi. V súčasnosti publikujeme odborné články našich študentov v spolupráci s 
EIDV - Európskym inštitútom ďalšieho vzdelávania 
 
3.4 Vedecké konferencie 
 
Naša akadémia má v pláne organizovať vedecké konferencie, na ktorých môžu okrem prestížnych 
akademických pracovníkov prednášať aj študenti a absolventi. 
 
3.5 Organizačný rozvoj 
 
Vzhľadom na to, že Mondo International Academy doteraz fungovala ako ICC - Informačné konzultačné 
centrum pre súčasného partnera, prebieha organizačný rozvoj akadémie ako samostatnej vzdelávacej 
inštitúcie. 
 
Plánované kroky rozvoja organizácie: 

- posilnenie úlohy inštitúcií pôsobiacich v rámci Akadémie, efektívnejšie využívanie zdrojov, 
- vytváranie oddelení, 
- vytvorenie jednotlivých výskumných tímov. 
- vytvorenie ďalšej medzinárodnej spolupráce s vysokými školami a univerzitami, 
- zvyšovanie povedomia spoločností o našej akadémii ako partnerovi pri zabezpečovaní stáží pre 

našich študentov. 
 

3.6. Zvyšovanie kvality 
 
Jedným z najvýznamnejších cieľov našej školy je poskytovanie kvalitného vzdelávania a neustále 
zvyšovanie kvality.  
 
Hlavné ciele: 

- zvyšovanie kvality spolu so zvyšovaním ponuky programov, 
- využívanie nových technológií a komunikačných zariadení, 
- činnosť a nadviazanie komunikácie zameranej na partnera, rozvoj partnerstiev, 
- hospodárna a na výsledky zameraná prevádzka našich zdrojov, 
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Podpora mobility a účasti na medzinárodnom a odbornom programe 
 
Naša inštitúcia by sa rada zúčastnila na programoch mobility Socrates/Erazmus. Cieľom je koordinácia 
vzdelávacích, organizačných, výskumných a vývojových úloh a zabezpečenie kvality vzdelávania. Z 
tohto dôvodu sme nadviazali našu prvú medzinárodnú spoluprácu s Národnou univerzitou vodného a 
environmentálneho inžinierstva v Rivne na Ukrajine. 
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4. Zavádzanie ďalších programov, prijímacích a marketingových stratégií 
 
4.1 Vzdelávanie dospelých 
 
Z dôvodu meniacich sa potrieb na trhu práce zohráva vzdelávanie dospelých významnú úlohu 
prostredníctvom návratu k vyššiemu vzdelávaniu. Jedným z hlavných cieľov našej Akadémie je preto  
vytváranie príležitostí pre vzdelávanie dospelých v maximálnej možnej miere. 
 
4.2. Kurzy cudzích jazykov 
 
Našim študentom odporúčame výučbu jazykov na vysokej úrovni, a preto sme si vyberáme medzi tých 
najlepších. Preto odporúčame jazykovou školu VOLIS Academy s ktorou máme dlhoročné pozitívne 
skúsenosti. Študenti majú možnosť absolvovať jazykové kurzy osobne, ale aj online. 
https://www.volis.sk/?gclid=eaiaiqobchmi0ydavz326wivsebtch36aqn5eaayasaaegjqafd_bwe 
 
 

5. Rovnosť príležitostí, riadenie talentov 
 
V našej inštitúcii sa venuje osobitná pozornosť podpore rovnosti príležitostí a riadeniu talentov 
 
5.1 Štipendiá 
 
Prezident Mondo International Academy posudzuje a udeľuje štipendium a jeho poskytovanie sleduje 
nasledujúce ciele:  
 

• zvyšovanie úrovne vedomostí študentov, podpora akademických výsledkov a výučba 
jazykov, 

• uznanie akademických a študijných výsledkov študentov, 
• ocenenie práce  vykonanej pre akadémiu a spolužiakov, 
• podpora študentov patriacich k znevýhodneným skupinám a rovnosti príležitostí. 

 
5.2 Rovnosť príležitostí 
 
5.2.1 Podpora pre študentov so zdravotným postihnutím 
 
Študovne, vchod do budovy a výťahy sú bezbariérové. 
Okrem toho plánujeme v našej inštitúcii uskutočniť rekonštrukciu toaliet, aby ich mohli pohodlne 
používať ľudia so zdravotným postihnutím. Radi by sme tiež podporili nákup zariadení, ktoré by uľahčili 
študentom so zdravotným postihnutím účasť na každodennom vzdelávaní. (napr. knihy v Braillovom 
písme, diktafón). 
 
5.2.2 Podpora sociálne znevýhodnených študentov 
 
Je dôležité, aby sme týmto študentom poskytli uspokojivú finančnú aj primeranú morálnu podporu. Za 
žiadnych okolností však nemožno zasahovať do akademických výsledkov sociálne znevýhodnených 
študentov. 
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5.2.3 Rovnaké zaobchádzanie so ženami 
 
Naša obchodná škola podporuje aj aktivity, ktoré pomáhajú ženám uplatniť sa v pracovných oblastiach, 
v ktorých je nízke zastúpenie žien. Táto podpora sa zameriava najmä na ženy, ktoré nemajú žiadnu 
kvalifikáciu, alebo majú v úmysle vrátiť sa na trh práce po dlhšom období. 

5.2.4 Talent manažment pre študentov 
 
Naším cieľom je podpora talentovaných študentov, podpora profesijného rozvoja, vytvorenie a rozvoj 
výnimočného systému obchodnej školy. Medzi hlavné oblasti patrí: 

 
- účasť študentov na iných nepedagogických činnostiach, 
- kariérové poradenstvo, 
- organizovanie študijných ciest, ktoré sú obzvlášť dôležité z hľadiska budovania medzinárodných 

vzťahov, 
- poskytovanie štipendií - pre študentov s najlepšími akademickými výsledkami, 
- vytvorenie rebríčkov študentov, ktorá by obsahovali tiež informáciu o uplatnení našich 

talentovaných absolventov na pracovnom trhu, 
- stáže, 
- zapájanie študentov do aktivít spojených so vzdelávaním (napr. príprava výskumných návrhov, 

zber štatistických údajov). 

5.2.5  Zabezpečenie inštitucionálneho rozvoja systému celoživotného vzdelávania 
 

- implementácia programu zameraného na prax (napr. programy pre malé skupiny, dobre 
prezentované prípadové štúdie), 

- aplikácia integrovanej výučby jazykov v odbornom programe, 
- zameranie na študentov, t. j. poskytovanie príjemného študijného prostredia a vynikajúcich 

školiteľov s využitím aktuálnych učebných osnov a metód 

5.2.6 Medzinárodné vzťahy 
 
Pri rozvoji medzinárodných vzťahov sa osobitný dôraz kladie na uznanie  kvalifikácií, preto je tvorba 
stratégie týkajúcej sa budovania a fungovania medzinárodných vzťahov založená na princípoch 
Bolonského procesu. 
 

6. Ciele a nástroje hlavnej medzinárodnej stratégie akadémie 
 
Akadémia kladie veľký dôraz na preskúmanie príležitostí nadviazať kontakty so zahraničnými 
inštitúciami a na neustálom rozvíjaní vzťahov s nimi. 
 
Hlavné oblasti vzťahov: 
 

• budovanie vzťahov so vzdelávacími inštitúciami 
 

• získavanie, vývoj a realizácia učebných osnov týkajúcich sa medzinárodných znalostí. 
 

• nepretržitý kontakt so zahraničnými knižnicami a výskumnými ústavmi 
o o (napr.: poskytovanie aktuálnych vzdelávacích materiálov, nadväzovanie kontaktov cez 

internet, činnosť monitorovania atď.) 


