
  
 

 

Fakulta verejného zdravotníctva SZU získala projekt EU ERASMUS+: 

Higher Education-International Capacity Building 

Na projekte participuje Fakulta verejného zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity 

v Bratislave ako jeden člen z riešiteľov v spolupráci s univerzitami: 

- Yerevan State University     Arménsko 

- Yerevan State Medical University    Arménsko - koordinátor 

- Ivane Javakhishvili Tbilisi State University   Gruzínsko 

- The University of Georgia     Gruzínsko 

- Babes-Bolyai University Cluj-Napoca   Rumunsko 

- University of Gothenburg     Švédsko 

- University of Applied Sciences Upper Austria  Rakúsko     

 

Projekt s oficiálnym názvom Doctoral Programmes in Public Health and Social Sciences 

(DPPHSS) je plánovaný na tri roky so začiatkom v novembri 2018 a ukončením v novembri 2021. 

Kontaktným a komunikačným bodom pre projekt DPPHSS je agentúra EACEA (Educational, 

Audiovisual and Culture Executive Agency) zriadená Európskou Komisiou. Projekt je 

spolufinancovaný z fondov EÚ. Cieľom projektu je prispieť ku skvalitneniu odbornosti vedeckých 

pracovníkov  v doktorandskom programe, t. j. študentov na III. stupni univerzitného vzdelávania 

v oblasti verejného zdravotníctva a sociálnych vied so zreteľom  na región Kaukazu. 

Jedným z metodicky významných nástrojov zvyšujúcich kvalitu edukačného procesu na III. 

stupni univerzitného vzdelávania je výmenný program v rámci ERASMUS+, ktorý je určený pre 

pedagógov aj študentov. K zvýšeniu kvality tiež prispievajú vzájomné konzultácie, semináre a 

konferencie k vybraným aspektom PhD. programov v rámci riešiteľského konzorcia. 

Úvodné stretnutie projektu sa konalo v hlavnom meste Gruzínska, Tbilisi v dňoch 16. a 17. 

februára 2019, a to za účasti koordinátora, manažérov a riešiteľov z konzorcia univerzitných 

pracovísk. FVZ SZU v Bratislave na stretnutí zastupoval riešiteľský kolektív: Mgr. M. Bartušová, 

PhD., Mgr. V. Rechtoríková, PhD. a projektový manažér prof. Ing. I. Čižnár, DrSc.   

Viac informácií o projekte nájdete na oficiálnej stránke projektu: http://dpphss.am/ 

http://dpphss.am/


  
 

 

 

 

FOTO 1 Participanti projektu DPPHSS, február 2019, Tbilisi, Gruzínsko 

 

FOTO 2 Prof. Ing. Ivan Čižnár, DrSc. – prezentovanie PhD. kritérií na 1. stretnutí participantov 

projektu DPPHSS, február 2019, Tbilisi, Gruzínsko  



  
 

 

FOTO 3 Slovenský tím na prechádzke historickým Tbilisi, Gruzínsko 

 

 

 


