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Aliancia 
európskych 
univerzít Ulysseus
Európska univerzita pre občanov budúcnosti.
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1. Iniciatíva Európskych univerzít

2. Čo je aliancia Európskych univerzít Ulysseus

3. Kľúčové ciele a komunita aliancie Ulysseus

4. Kreovanie projektu: postup a skúsenosti

5. Aktuálny priebeh projektu

Vitajte v aliancii
Ulysseus
Európskej univerzite 
pre občanov budúcnosti
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Európske
univerzity
Budujeme univerzity 
budúcnosti

Čo sú Európske univerzity?

Európske univerzity sú nadnárodné aliancie európskych vysokých škôl, ktoré sa stanú 
univerzitami budúcnosti, zmenia kvalitu a konkurencieschopnosť európskeho 
vysokoškolského vzdelania a budú šíriť a podporovať európske hodnoty.

Tieto aliancie:
• spájajú partnerov všetkých typov inštitúcií vysokoškolského vzdelávania,

• sú založené na spoločne vytváranej stratégii orientovanej na udržateľnosť, excelenciu a 
európske hodnoty,

• ponúkajú spoločne poskytované vzdelávacie programy orientované na študenta,

• sledujú a využívajú príležitosti, vďaka ktorým dokážu študenti, učitelia, výskumníci a ďalší 
partneri spolupracovať v interdisciplinárnych tímoch na zvládaní najväčších výziev, ktorým 
Európa v súčasnosti čelí.



Welcome to Ulysseus   4

• Aktuálne pôsobí 41 aliancií 
Európskych univerzít

• Celková alokácia na 3 roky

skoro 300 mil. EUR

• Zapojených viac ako 

280 vysokých škôl 

= cca 5% všetkých VŠ v Európe

• 27 členských štátov EÚ 
+ Island, Nórsko, Srbsko, 

Veľká Británia, Turecko
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Aliancie 
európskych univerzít 
na Slovensku

Univerzita Komenského
v Bratislave

Slovenská 
poľnohospodárska univerzita 

v Nitre

Technická univerzita 
v Košiciach



Welcome to Ulysseus   6

Je vzrušujúce formovať 
budúcnosť Európy

Európska univerzita Ulysseus

Medzinárodná, svetu otvorená univerzita 
so zameraním na potreby jednotlivca 
a podporu podnikateľského prostredia, 
ktorá bude formovať budúcnosť Európy

Európska 
univerzita Ulysseus
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Naša
cesta
Transformačný 
proces aliancie

KROK 0

Prípravné 
práce
(2017-2020)

KROK 1

Dizajn, spolutvorba
a spustenie pilotov

(2021-2023)

KROK 2

Programy 
a konsolidácia 
štruktúr

(2024-2027)

KROK 3

Čo 
ďalej Ulysseus?

(2028-2030)
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Znížiť rozdiely
v kompetenciách

Kľúčové ciele 
aliancie Ulysseus

1

2

3

4
Podporovať model 
univerzity otvorenej 
svetu

5

Päť európskych 
výziev, jedna vízia, 
šesť kľúčových 
cieľov

Plníme víziu rozvíjať 
Európsku univerzitu 
uznávanú pre svoju 
excelentnosť a postavenú 
na európskych hodnotách 
sociálnej súdržnosti a 
dodržiavania ľudských práv. 

Sme pevne presvedčení, že 
Európske univerzity budú 
inštitúcie presahujúce hranice 
Európy, otvorené svetu a 
podporujúce solidaritu.

vytvorením dlhotrvajúceho teritoriálneho a 
digitálneho inovačného ekosystému aliancie 
Ulysseus.

flexibilnými európskymi spoločnými programami 
zameranými na študentov a prepojených s 
výskumnými aktivitami.

formovaním európskeho občana budúcnosti, 
ktorý sa vyznačuje svojím rešpektom k ľudským 
právam, rovnosti a inkluzívnosti. 

kombináciou fyzickej a virtuálnej mobility. 

Je vzrušujúce formovať 
budúcnosť Európy

Modernizovať
naše univerzity

Prispievať k rozvoju 
našich regiónov 
a miest

Posilniť znalosti 
a praktizovanie 
európskych hodnôt

kombináciou inovatívneho učenia a vzdelávacích 
aktivít. 
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Hlavné výstupy 
projektu
Čím projekt prispeje k rozvoju 
vysokého školstva a regiónov

Projekt prinesie vytvorenie

• Šiestich spoločných študijných vysokoškolských programov

• Mobilitného programu (pre takmer 100 tis. študentov!) a programu stáží

• 35 satelitných projektov podporených z programov Horizon Europe a Erasmus+

• Siete šiestich inovačných hubov ako centier diania projektových aktivít

• Digitálnej platformy integrujúcej online podporu pre všetky aktivity projektu

• Sériu vzdelávacích aktivít: jazykové kurzy, kariérový program, programy celoživotného 

vzdélávania, open online kurzy

• Študentskej asociácie Ulysseus
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Partnerské univerzity 
aliancie Ulysseus
Aliancia Ulysseus: rôznorodá 
a komplementárna
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Spojenie
Spolu sme silnejší

6
univerzít zo 6 krajín

95
asociovaných partnerov

87
fakúlt

54
výskumných centier

163 530
študentov

19 171
zamestnancov

8 499
akademických zamestnancov 
a výskumníkov

1 035
výskumných tímov
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K aliancii Ulysseus sa na jej 
dobrodružnej ceste pripája 
100 pridružených partnerov
(18 partnerov zo Slovenska), 
avšak hľadáme ďalších 
spojencov a partnerov, ktorí 
nám pomôžu prispieť k cieľom 
našej aliancie.

Pridružení 
partneri

obeh Typ
Pridružení 

partneri

Spoločné pre všetky 
tematické výzvy
(Inovačné huby)

Regionálne vlády 6

Mestá 6

Mimovládne neziskové organizácie 13

Študentské združenia 7

Združenia firiem a tzv. think tanky 14

Výskumné centrá 6

Spoločnosti špecifické pre 
tematické výzvy
(Inovačné huby)

Starnutie a blahobyt 5

Energetika, doprava, mobilita a inteligentné 
mestá

16

Cestovný ruch, umenie, prírodné a kultúrne 
dedičstvo

8

Digitalizácia 8

Umelá inteligencia 5

Potravinárstvo, biotechnológie a obehová 
ekonomika

6

Spolu 100

Tabuľka 1. 95 pridružených partnerov aliancie Ulysseus.
Aliancia s 
otvorenou 
náručou.
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Kampus aliancie 
Ulysseus
Nevyhnutná podpora 
pre územnú a digitálne 
prepojenú entitu

IH Artificial Intelligence

IH Digitalization

IH Biotech & Circular Economy

IH Tourism, Art and Heritage

IH Aging & Wellbeing

IH Energy, Transport and Smart Cities

Central Management Office

Digital Platform

International Center

Ulysseus Students Association

Central Management Office (USE)
General Coordination unit (USE)
International Center (MCI)
Digitalization Unit (UCA)
Dissemination Unit (USE)

Digital Platform (UCA)
Personal sites
Access to scientific facilities
Joint repository
Virtual courses and mobility
M4C App
Governance & joint structures toolbox 

Ulysseus Students Association 
(TUKE)

6 Innovation Hubs (All)
Joint Research Centers
Incubators
Living Labs
Open Classes
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Štruktúra 
inovačného hubu
Inovatívne spoločné 
štruktúry pre spoluprácu.

Inovačný 
hub TUKE 

Digitalizácia

Spoločné 
výskumné 
centrum

Living
Laby

Inkubátor 
pre

start-upy a 
spin-offy

Otvorené 
triedy
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Digitalizácia (TUKE)
Chceme prispieť k formovaniu digitálnej 
budúcnosti Európy a úplne maximalizovať 
potenciál digitálneho vzdelávania a digitálneho 
hospodárstva.

Inovačné huby 
aliancie Ulysseus
Inovatívne spoločné štruktúry 
pre spoluprácu.

Umelá inteligencia (Haaga-Helia)
Uvedomujeme si, ako môže umelá inteligencia a jej 
aplikovanie prispieť k štúdiu a nepretržitému vzdelávaniu, 
ako aj k riešeniu spoločenských, environmentálnych a 
podnikateľských výziev.
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Starnutie a blahobyt (UCA)

V kontexte zásadných globálnych 
demografických a environmentálnych 
zmien je našou ambíciou navrhnúť 
inovatívny a udržateľný systémový 
prístup k životu a starnutiu pri 
zachovaní si dobrého zdravia.

Inovačné huby 
aliancie Ulysseus
Inovatívne spoločné štruktúry 
pre spoluprácu.

Cestovný ruch, umenie, 
prírodné a kultúrne 
dedičstvo (UniGE)

Manažment udržateľného cestovného 
ruchu je jednou z našich najväčších 
ambícií. Na tento účel budeme 
realizovať mapovanie krajiny, 
kultúrneho dedičstva a umenia.

Energetika, doprava, 
mobilita a inteligentné 
mestá (USE)

Jedna z najväčších výziev 21. storočia 
spočíva v trvalo udržateľnom a 
efektívnejšom využívaní a výrobe energie 
s cieľom vytvoriť vyvážený mestský model.

Potravinárstvo, 
biotechnológie a obehová 
ekonomika (MCI)

Trvalo udržateľné biotechnológie a 
zodpovedné využívanie zásad cirkulárnej 
ekonomiky prispejú k cieľu Zelenej 
dohody EÚ, ktorým je vytvorenie 
klimaticky neutrálnej Európy.
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Inovačné huby 
aliancie Ulysseus
Inovatívne spoločné 
štruktúry pre spoluprácu.

Inovačný hub pre digitalizáciu (TUKE)

Pôsobnosť nášho inovačného hubu je digitalizácia – ako efektívna aplikácia 
digitálnej transformácie ekonomiky a verejných služieb.

V spolupráci s inovačným hubom pre umelú inteligenciu (HH) sa chceme sústrediť 
na kontinuálne zlepšovanie a otvorenú inováciu priemyselnej produkcie a 
verejných služieb pomocou digitalizácie a tým prispieť k udržateľnému rozvoju 
spoločnosti.
Vďaka našim kapacitám a spolupráci s asociovanými partnermi chceme vzdelávať, 
školiť, vytvárať a šíriť nové poznatky a progres v digitálnych technológiách do 
oblasti strojárstva, stavebníctva, elektrotechniky, výrobných technológií, letectva ako aj 
ekonomiky, práva, etiky a otvorenej vedy a vzdelávania.
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Prínos projektu 
pre región
Ulysseus podporuje 
rozvoj regiónu

Spoločné študijné programy
Študovať na 6 univerzitách naraz!

Masívne financovanie 
výskumných a mobilitných aktivít
pomocou satelitných projektov

Zjednodušené mobility 
pre študentov
Všade dobre, v Európe najlepšie!

Program stáží

Akcelerácia podnikania
Podpora start-upov, rozvoj služieb 
inkubátora na TUKE

Vzdelávanie nielen pre študentov
Programy celoživotného vzdelávania
Open online kurzy pre verejnosť

Popularizačné aktivity 
pre verejnosť
Otvorené triedy, Vedecké trhy,
Noc výskumníkov atď.

Prepojenie ekosystémov 
medzi partnermi
Prepojenie na všetky univerzity aliancie, 
zapájanie regiónu do projektov 
v tematických oblastiach
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Pridajte sa k nám
Trúfate si na túto úžasnú 
cestu?

www.ulysseus.eu

ulysseus@tuke.sk

Či už ste univerzita, spoločnosť, organizácia z tretieho sektora, 
či študent chceme o vás počuť. Radi v našej aliancii Ulysseus 
privítame ďalších partnerov a podporovateľov.

Uvítame akékoľvek Vaše myšlienky, nápady a návrhy.

Ulysseus Newsletter je štvrťročný bulletin, na odber ktorého sa 
môžete prihlásiť na linke https://ulysseus.eu/joinus/.

http://www.ulysseus.eu/
mailto:ulysseus@
https://ulysseus.eu/joinus/
https://www.facebook.com/UlysseusEuropeanUniversity
https://www.linkedin.com/company/ulysseus-european-university/
https://twitter.com/Ulysseus_eu
https://www.instagram.com/ulysseus_eu/
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Ďakujeme

Aliancia Ulysseus získala finančné prostriedky z výskumného a inovačného 
programu Európskej únie Horizont 2020 v rámci dohody o grante č. 
101004050. Názory a názory vyjadrené v tomto oznámení sú výhradnou 
zodpovednosťou autorov a nemusia nevyhnutne odrážať názory Európskej 
komisie.


