
O projekte 

Mini-Erasmus je štvordňový projekt, ktorý ti konečne dá odpoveď na otázku: „Vedel by som si 
predstaviť takto prežiť najbližšie roky môjho života?“ 

V priebehu jedného semestrálneho týždňa tak vyskúšaš, aké je to byť vysokoškolákom a spoznáš 
množstvo ľudí, s ktorými sa možno budeš stretávať nasledujúce životné obdobie. 

Nie je to však len o výbere správnej vysokej školy. Vďaka bohatému programu ti Mini-Erasmus otvára 
brány do nového sveta, v ktorom ti povieme všetko o možnostiach, o ktorých si netušil. 

Našim cieľom je ukázať ti, že už dnes sa oplatí zaujímať sa o svoju budúcnosť. Informácie, ktoré získaš 
na našom projekte budú pre teba neskôr výhodou, ktorá ti môže výrazne pomôcť dosiahnuť tvoj cieľ. 

PREČO SA ZAPOJIŤ DO PROJEKTU? 

Zaži skutočné prednášky a semináre vysokých škôl! 
Je tento odbor pre mňa ten pravý? Mini-Erasmus ti dáva príležitosť vidieť skutočné prednášky a 
semináre vysokých škôl. Už žiadne informácie z druhej ruky. Spoznaj systém štúdia a prostredie, 
porozprávaj sa s profesormi a študentmi. V rámci programu ti ponúkame štyri dni, počas ktorých sa 
budeš môcť dozvedieť o danej vysokej škole všetko. 

Získaj nového kamaráta – tútora! 
Aby si nebol v novom prostredí stratený, ešte pred projektom ti pridelíme tútora – študenta danej 
vysokej školy, ktorý ti zodpovie tvoje otázky a počas projektu ti ukáže školu či mesto. 

Staň sa súčasťou komunity, ktorá ti ukáže možnosti! 
Mini-Erasmus je príležitosť spoznať obrovské množstvo ľudí. Tútori, partnerské organizácie, ľudia z 
firiem alebo ostatní účastníci – vďaka našim večerným networkingovým eventom spoznáš množstvo 
ľudí, ktorí ti ukážu oveľa väčší svet než ten, na ktorý si zvyknutý. 

Workshopy a diskusie aké doma nezažiješ! 
Zabezpečíme ti príležitosti, ku ktorým by si sa počas bežnej školy nedostal. Chceš vedieť, ako lacno 
cestovať, vedieť ako zaujať, zapamätať si tonu učiva alebo ako správne napísať blog? Ponúkame ti 
workshopy od naozajstných odborníkov na rôzne pragmatické témy. Pripravíme ti diskusie na rôzne 
aktuálne spoločenské témy so známymi osobnosťami a špičkovými rečníkmi. 

Zisti ako sa skutočne môžeš zamestnať s diplomom z VŠ! 
Tvoje vzdelanie je úspešne zavŕšené až keď sa riadne „predáš“ na trhu. O tom, čo sa dá vlastne s 
tvojím vysnívaným odborom robiť, sa dozvieš už počas Mini-Erasmu. V rámci programu 
sprostredkúvame informačné stretnutia s profesionálmi, ktorí ti nastavia realistické zrkadlo o 
možnostiach danej profesie. Si správny človek pre danú prácu? Dozvieš sa len na Mini-Erasme! 

 

 

 

 



V tomto školskom roku 2017/2018 sa konal projekt v dňoch 19.11 – 23.11.2017 

Z našej školy bol schválený Mini-Erasmus  pre 7 študentov. 

Byť či nebyť vysokoškolákom a ak áno, tak na ktorej vysokej škole? 

Toto sú otázky, ktoré sprevádzajú každého stredoškoláka na ceste za jeho budúcim povolaním. 

Vďaka programu Mini Erasmus  sme sa mohli počas štyroch dní vžiť do kože vysokoškolského 
študenta.  My siedmi študenti Gymnázia sv. Františka Assiského sme vzali svoju budúcnosť pevne do 
rúk a stali sme sa súčasťou vysokej školy, ktorú sme si zvolili ešte pred samotným konaním Mini 
Erasmu. 

Aké školy sme navštívili ? 

Prírodovedecká fakulta UK BA  

Fakulta chemickej a potravinárskej technológie STUBA  

Fakulta informatiky a informačných technológií STUBA  

Mini Erasmus začínal nedeľným úvodným stretnutím, kde sme sa dozvedeli viac o celom týždni. 
Nasledujúci deň ráno sme mali možnosť zúčastniť sa skutočných prednášok a seminárov. 
Projekt nebol len o VŠ. Po škole sme mali príležitosti spoznať sa so študentmi, organizáciami a 
firmami. Dozvedeli sme sa nové veci na našich sprievodných diskusiách a zistili aké príležitosti pre 
nás svet ponúka. V Bratislave si pre nás  taktiež pripravili populárne podujatie Networking 
Night vďaka ktorému sme mali možnosť spoznať všetko, čo môžeme využiť na vysokej škole! 
 
Utorok pokračoval vyučovaním veľmi podobne ako v pondelok. Vysoké školy ponúkli ešte viac 
prednášok a seminárov, vďaka ktorým sme zistili, či je náš výber VŠ naozaj tým pravým. 
Popoludní nás čakali workshopy SKILLZONE kde sme mali možnosť vybrať si jednu z tém, ktorá nás 
zaujíma a aktívne sa zlepšiť v určitej oblasti napr.: Chceš vedieť ako lacno cestovať? Ako sa správne 
predať alebo ako správne komunikovať?  
Večer bola možnosť vydýchnuť v spoločnosti študentov VŠ, nových kamarátov a organizátorov.  
 
Streda bola taktiež príležitosť zúčastniť sa vyučovania VŠ a prednášok „Čo po škole?“. Vďaka ktorej 
sme mali možnosť zistiť, aké reálne uplatnenie má diplom, ktorý získaš na danej fakulte.  

Na záver sme mali spoločné stretnutie, kde bolo vyhodnotenie projekt a sprievodných súťaží.   

A čo na to účastníci Mini Erasmu 2017 

Margaréta Ž. – Mini Erasmus bola pre mňa super skúsenosť . Spoznala som veľa nových ľudí a zistila, 
že vysokoškolský život nie je prechádzka rúžovou záhradou. FGHPT mi priniesla mnoho nových 
poznatkov oblasti nielen chémie ale aj fyziky či biológie. 

Frederika H.  - Tieto 4 dni na Prírodovedeckej fakulte boli super a určite mi uľahčili v rozhodovaní sa, 
čo po strednej. Bola to skvelá skúsenosť a som rada, že som to mohla absolvovať ešte aj so super 
tútormi a ostatnými študentmi. Každému, ktorí si nie sú istí na akú vysokú školu odporúčam vyskúšať 
tento program.  

https://fns.uniba.sk/
http://www.fchpt.stuba.sk/
http://www.fiit.stuba.sk/


Patrik B. – Program Mini Erasmus mi len potvrdil moje dlhoročné rozhodnutie študovať prírodné 
vedy a to konkrétne biológiu. Počas programu sme navštevovali rôzne laboratória a prednášky či 
určené iba pre nás alebo tie skutočné prednášky ako boli napr. parazitické protistá, fyziológia 
živočíchov (konkrétne prednáška kardiovaskulárny systém) a rastlín či molekulárnu biológiu, 
genetiku, špeciálnu genetiku, antropológiu alebo vlastný výskum. Na záver týždňa sa mi páčila 
prednáška výzvy súčasnej biológie a nakoniec kam po vysokej škole. 

Nicole R.- Vďaka Mini Erasmu som mala možnosť navštíviť prednášky o organickej chémii, navštíviť 
rôzne centrálne laboratória či oddelenie polygrafie, aplikovanej fotochémie a mnoho ďalšieho. Čo 
som ale zistila, že i cez veľké plusy vysokoškoláka, štúdium na VŠ nie je sranda a treba sa na to 
poriadne pripraviť. 

Filip M.- Svoju skúsenosť s projektom Mini Erasmus považujem za veľmi zaujímavú a hlavne 
motivujúcu. Osobne som mal možnosť zakúsiť „vysokoškolský život“, spoznať moderné priestory a 
laboratória školy ako aj študentov a profesorov a v neposlednom rade som sa zúčastnil prednášok a 
diskusii so zaujímavými ľuďmi z firiem ako Microsoft, Eset, Siemens a mnohých 
ďalších.  Vyvrcholením celého eventu bola Networking night, kde sme mali možnosť sa informovať 
ohľadom ďalších vysokých škôl a firiem, ktoré prezentovali svoje študijné programy a projekty. 

Michal K. - Účasť na Mini Erasme ponúka jedinečnú príležitosť vyskúšať aké to je byť 
vysokoškolákom. Mali sme možnosť vypočuť si prednášky na rôzne témy z oblasti informatiky, 
prezrieť si počítačové učebne, či výskumné laboratória. Rovnako sme sa mohli porozprávať so 
študentmi aj profesormi. Som veľmi rád, že som sa zúčastnil a určite pôjdem aj budúci rok. 

https://csmalacky.edupage.org/photos/?eqa=cGhvdG89YWxidW0%3D#gallery/221 
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