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ERASMUS POLICY STATEMENT (EPS) 
 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica (HUAJA) 

získala štátny súhlas v januári 2011 a svoj prvý akademický rok 2011/2012 otvorila v 

októbri 2011. Jej reprezentanti (rektori, prorektori, pedagógovia a zamestnanci) mali však 

už predtým bohaté skúsenosti s programom Erasmus a s výmenou mobilít (rektor a 

riaditeľka boli koordinátormi programu Erasmus na VŠMU v Bratislave a na AU v Banskej 

Bystrici). HUAJA je súkromná vysoká škola a v systéme vysokoškolského vzdelávania na 

Slovensku jediná umelecká súkromná vysoká škola. Jej pedagógovia rozvinuli aktívnu 

spoluprácu s mnohými školami v zahraničí (Taliansko, Rakúsko, Nemecko, Česko, 

Francúzsko, Španielsko, Poľsko, Maďarsko, Anglicko, Portugalsko, Island, Fínsko, Cyprus 

a ďalšie). Dlhodobá spolupráca a veľmi dobré skúsenosti v rámci medzinárodnej 

spolupráce sú predpokladom pokračovania a úspešného rozvíjania bilaterálnych inovačných 

vývojových a výskumných projektov a programov v oblasti vážnej a jazzovej hudby, 

umenia a literatúry. V súčasnosti HUAJA ponúka študijné programy v troch stupňoch 

vzdelávania (bakalárske – EQF level 6, magisterské – EQF level 7 a doktorandské – EQF 

level 8 študijné programy). 

HUAJA získala Erasmus chartu pre program Erasmus LLP v roku 2011 a program 

Erasmus+ v roku 2014. Medzinárodnou stratégiou našej inštitúcie je pokračovanie a rozvoj 

existujúcich kontaktov, z ktorých mnohé vznikli v rámci programu Erasmus, ale aj 

nadväzovanie nových kontaktov podľa požiadaviek a potrieb našich študentov, 

absolventov, pedagógov a administratívnych pracovníkov. HUAJA ponúka rôzne možnosti 

realizácie odchádzajúcich mobilít v zahraničí a tiež prichádzajúcich mobilít na HUAJA v 

Banskej Štiavnici. 

Po udelení ECHE HUAJA plánuje pokračovať v rozvíjaní nielen existujúcich aktivít 

a foriem spolupráce, ale aj v rozširovaní ďalších možností, zameraných na užšiu spoluprácu 

s umeleckými univerzitami a inštitúciami. Našim študentom a absolventom tak umožníme 

širokú paletu možností pre získanie potrebných zručností v rámci ich stáží na zahraničných 

hudobných, umeleckých a kultúrnych inštitúciách a pre ich využitie v praxi. K veľmi 

dôležitej stratégii HUAJA patrí výmena odchádzajúcich a prichádzajúcich pedagógov, ktorí 

si formou prednášok, workshopov a koncertov vymieňajú vzájomné skúsenosti. Pre 

administratívnych pracovníkov je tiež veľmi dôležité v rámci ich stáží získať nové podnety 

a skúsenosti najmä na takých umeleckých akadémiách a univerzitách, ktoré poskytujú 

príbuzné študijné programy, ale aj na hudobných, umeleckých a kultúrnych inštitúciách, 

kde majú študenti a čerství absolventi možnosť získať zručnosti a skúsenosti pre ich 

profesionálny rast a budúcu kariéru. Tieto aktivity vo veľkej miere prispievajú k 

internacionalizácii našej inštitúcie a prispievajú tak zvyšovaniu kvality vzdelávania, 

nakoľko porovnávanie rôznych vzdelávacích systémov je veľmi dôležité a vedie k 

inšpiratívnej súťaživosti medzi študentmi, pedagógmi a administratívnymi pracovníkmi. Aj 

pre čerstvých absolventov je veľmi dôležité počas stáže v zahraničí využiť možnosť 

oboznámiť sa s najnovšími poznatkami v oblasti ich špecializácie. 

Participácia v rámci programu Erasmus hrá mimoriadne dôležitú úlohu aj v 

hudobno-umeleckom vzdelávacom systéme a pre študentov je veľmi vhodnou 

príležitosťou, aby si počas štúdia obohatili svoje zručnosti a znalosti vo svojej špecializácii 



a tiež v jazykových zručnostiach. Pre čerstvých absolventov program Erasmus umožňuje 

získať dôležité vedomosti a zručnosti pre svoj profesionálny rast a osobnú kariéru. Naši 

pedagógovia majú väčšie možnosti pre rozvoj svojich výskumných a umeleckých aktivít a 

získanie nových informácií a kontaktov pre realizáciu vzájomných umeleckých projektov.  

HUAJA plánuje pokračovať v rozvoji výmeny mobilít, ktoré vedú k porovnávaniu 

úrovne interpretačného umenia, repertoáru umeleckých diel, tréningových a vzdelávacích 

metód, umeleckých a vedeckých projektov a tým výraznou mierou prispievajú k zvýšeniu 

modernizácie a internacionalizácie HUAJA. K dôležitým činnostiam patrí tiež vzájomná 

spolupráca s cieľom organizovať projekty v oblasti súčasnej vážnej a jazzovej hudby 

s pedagógmi a umelcami z partnerských inštitúcií, pričom koncerty hrajú veľmi špecifickú 

úlohu najmä v oblasti umeleckého vzdelávania a umeleckej tvorby. 

Hudobná a umelecká akadémia Jána Albrechta – Banská Štiavnica disponuje tiež 

vedeckým pracoviskom Centrum pre vývoj a výskum v oblasti umenia a vedy, ktoré je 

zamerané na výskum v oblasti umenia a umenovedeckých disciplín a na prezentáciu v 

podobe umeleckých výstupov (koncertov, kultúrnych podujatí), seminárov, konferencií, 

workshopov s medzinárodnou účasťou a tiež publikovaných výstupov (knihy, zborníky, 

katalógy, audiovizuálne nosiče, notoviny a iné). Centrum spolupracuje s mnohými 

zahraničnými inštitúciami, ako sú Universität für Musik und Darstellende Kunst, Vienna a 

Prayner Konservatorium vo Viedni, Ferenc Liszt hudobná akadémia v Budapešti, 

Maďarská akadémia vied a Hudobné centrum v Budapešti, Hochschule für Musik vo 

Freiburgu a Würzburgu, Janáčková akadémia múzických umení v Brne, Akadémia 

múzických umení v Prahe, Akademia muzyczna v Bydgoszczi, Lodži, Katoviciach, 

Vroclave a Krakove, CNSMD de Lyon, Université Versailles-Yvelines vo Francúzsku, 

Polytechnická univerzita v mestách Jyväskylä a Oulu vo Fínsku), Wisconsin univerzita 

v USA a ďalšie.  

Medzinárodná spolupráca je jednou z najdôležitejších priorít na našej inštitúcii, 

v rámci ktorej plánujeme realizovať početné spoločné aktivity v rámci programu Erasmus: 

komorné koncerty, workshopy a koncerty v oblasti vážnej a jazzovej hudby, živé 

vystúpenia mladých umelcov a diskusia v spolupráci s verejnoprávnymi mediálnymi 

inštitúciami (Rozhlas a televízia Slovenska a regionálne rozhlasy a televízie), diskusie 

s domácimi a zahraničnými hudobníkmi a študentmi, letné hudobné festivaly ako súčasť 

aktivít mestskej kultúry a tiež hudobných a kultúrnych aktivít v zahraničí. 

Univerzitná charta, Erasmus Policy Statement, aktivity programu Erasmus, správy a 

recenzie pedagógov, študentov a absolventov sú zverejnené a pravidelne aktualizované na 

našom webovom sídle pod extra vytvorenou sekciou Erasmus a v rámci programu Erasmus 

realizované mobility a aktivity publikované v umeleckom a vedeckom časopise Ars Pro 

Toto, vydávanom dvakrát ročne vydavateľstvom HUAJA. 

Hudobná a umelecká akadémia Jana Albrechta využíva kreditový systém ECTS, 

ktorý umožňuje akademické uznávanie ERASMUS mobility – štúdium a stáž – v zahraničí. 

Informácie o názve a obsahu predmetov, počet kreditov a mená vyučujúcich sú zverejnené 

v Katalógu kurzov na našom webovom sídle, na ktorom je možné nájsť aj všetky ďalšie 

relevantné informácie. HUAJA pravidelne organizuje medzinárodné vzdelávacie a 

umelecké aktivity a projekty, ktoré je možné rozvíjať a vylepšovať aj s podporou programu 

Erasmus. HUAJA je schopná zabezpečiť vysokú kvalitu mobility študentov, absolventov, 

pedagógov a zamestnancov organizovaním pravidelných informačných dní a seminárov, 



ktoré prinášajú najnovšie informácie o realizovaných odchádzajúcich a prichádzajúcich 

mobilitách, skúsenostiach a kontaktoch s partnerskými inštitúciami. HUAJA tiež aktívne 

pomáha pri zabezpečení pobytu prichádzajúcim študentov, pedagógom a administratívnym 

pracovníkom (ubytovanie a ďalšie služby) a vytvára vhodné podmienky pre ich 

aklimatizáciu a spokojnosť počas ich mobility na našej inštitúcii. Odchádzajúci študenti, 

absolventi, pedagógovia a administratívni pracovníci sú na mobility vyberaní a vysielaní na 

základe svojich výsledkov a schopností prezentovať svoje znalosti v požadovanom 

svetovom jazyku. Skúsenosti, získané počas pobytu na partnerskej inštitúcii sú 

prezentované na Erasmus seminároch a špeciálnych stretnutiach na našej inštitúcii a 

najlepšie výsledky sú publikované v odborných časopisoch a zborníkoch. Študenti a 

absolventi po ukončení pobytu na partnerskej inštitúcii tiež prezentujú svoje skúsenosti, 

získané informácie a vedomosti na Informačných seminároch, ktoré pravidelne 

organizujeme.  

Doterajšie skúsenosti s predchádzajúcimi projektmi Erasmus na HUAJA sú veľmi 

pozitívne, nakoľko spolupráca s novými umeleckými vysokoškolskými inštitúciami, 

hudobnými a kultúrnymi ustanovizňami postupne narastala. HUAJA je veľmi špecifická 

zameraním hudobných študijných programov s relatívne malým počtom študentov (v dvoch 

bakalárskych a dvoch magisterských programoch študuje asi 30 študentov a v 

doktorandskom študijnom programe približne 10 študentov). Tento nízky počet vyplýva 

z orientácie umeleckých študijných programov, v ktorých nikdy nemôže dôjsť k masovej 

produkcii umelcov. Pre študentov, absolventov a pedagógov je mimoriadne dôležitá 

výmena umeleckých skúseností a hudobných tvorivých aktivít. Hudobný jazyk je 

medzinárodný a z tohto hľadiska nevznikajú jazykové bariéry, ako v iných študijných 

programoch, kde jazyk je hlavnou formou komunikácie. 

Hlavným cieľom spolupráce s partnerskou inštitúciou v rámci programu Erasmus je 

získať informácie o príbuzných študijných programoch a o nových a moderných formách 

umeleckého vzdelávacieho procesu v najrozvinutejších európskych krajinách. Tieto 

znalosti prispievajú k zvyšovaniu kvality vzdelávacieho procesu na našej inštitúcii, zlepšujú 

metódy odbornej prípravy v rámci študijných programov a prispievajú k modernizácii a 

internacionalizácii HUAJA. Tento druh spolupráce umožňuje väčšiu motiváciu študentov, 

pedagógov a tiež administratívnych pracovníkov v ich umeleckej, pedagogickej, vedeckej a 

administratívnej práci a je dobrou zárukou progresívneho rozvoja HUAJA vo vysoko 

rozvinutom nielen európskom, ale aj svetovom priestore. 


