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Ekonomická univerzita v Bratislave (ďalej len „EU v Bratislave“ alebo „univerzita“) vydáva
podľa článku 9 bodu 3 písm. a) Štatútu EU v Bratislave a článku 6 bodu 13 Organizačného
poriadku EU v Bratislave tento „Organizačný poriadok Centra medzinárodných vzťahov
Ekonomickej univerzity v Bratislave“ (ďalej len „CMV“):
Článok 1
Úvodné ustanovenie
1.

Organizačný poriadok CMV upravuje: právne postavenie, poslanie a pôsobnosť,
organizačnú štruktúru, vzťahy CMV s fakultami a ostatnými pracoviskami
EU v Bratislave a s externým prostredím.

2.

Organizačný poriadok CMV je záväzný pre všetkých zamestnancov CMV, ktorí sú
v pracovnom pomere s EU v Bratislave.
Článok 2
Právne postavenie

1.

CMV je celouniverzitné pracovisko EU v Bratislave bez právnej subjektivity.

2.

CMV riadi prorektor pre medzinárodné vzťahy.
Článok 3
Poslanie a pôsobnosť

1.

Poslaním CMV je iniciovať, zabezpečovať a rozvíjať medzinárodné vzťahy
EU v Bratislave, a tým posilňovať medzinárodnú dimenziu v činnosti univerzity.

2.

Pri plnení svojho poslania CMV realizuje administratívne, organizačné, informačné,
konzultačné, popularizačné, vzdelávacie činnosti zamerané na rozvoj spolupráce
s univerzitami, podnikmi a inými organizáciami spoločensko-hospodárskeho prostredia
v medzinárodnej dimenzii. CMV najmä:
- administratívne a organizačne zabezpečuje medzinárodné mobility študentov, učiteľov
a zamestnancov EU v Bratislave,
- iniciuje, pripravuje a monitoruje dohody o spolupráci s univerzitami a ďalšími
organizáciami zo zahraničia,
- administratívne a organizačne zabezpečuje vzdelávaciu ponuku v cudzích jazykoch,
- iniciuje, organizuje a zabezpečuje extrakurikulárne aktivity zamerané na podporu
internacionalizácie univerzity.
Článok 4
Organizačná štruktúra CMV

1.

CMV sa člení na dve oddelenia:
a) Oddelenie medzinárodnej mobility (OMM),
b) Oddelenie medzinárodnej spolupráce (OMS).
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2. Oddelenie medzinárodnej mobility komplexne zabezpečuje agendu medzinárodnej
mobility študentov, vysokoškolských učiteľov a ostatných zamestnancov EU v Bratislave,
najmä:
 pripravuje dohody o spolupráci v medzinárodných programoch Erasmus+, CEEPUS,
a i.,
 administratívne a organizačne zabezpečuje prijímanie a vysielanie študentov,
vysokoškolských učiteľov a ostatných zamestnancov zo zahraničia v programoch
Európskej únie, na základe bilaterálnych a iných dohôd o spolupráci,
 vedie evidenciu študijných výsledkov prijímaných zahraničných študentov (okrem
študentov zapísaných na ucelené štúdium v rámci študijných programov),
 komplexne zabezpečuje zahraničné cesty vysokoškolských učiteľov a
ostatných zamestnancov univerzity.
3. Oddelenie medzinárodnej spolupráce realizuje aktivity zamerané predovšetkým na
sústavný rozvoj medzinárodných vzťahov univerzity s krajinami mimo Európskej únie,
najmä:
 iniciuje a rozvíja vzťahy s univerzitami a inými organizáciami z krajín mimo
Európskej únie,
 pripravuje dohody o spolupráci a sleduje ich plnenie,
 zabezpečuje pobytové formality pri prijímaní študentov z tretích krajín a poradenstvo
pri ich integrácii,
 organizačne a administratívne zabezpečuje vzdelávaciu ponuku v cudzích jazykoch
pre zahraničných študentov,
 pripravuje, organizuje a/alebo zabezpečuje vzdelávacie, kultúrne a popularizačné
aktivity, napr. letné školy, prezentácie, výstavy a i., na podporu medzinárodných
vzťahov univerzity najmä v zameraní na krajiny mimo Európskej únie,
 spracúva informácie v oblasti podávania medzinárodných projektov (okrem
vedeckovýskumných), realizuje informačné a poradenské aktivity na podporu
medzinárodných projektov (okrem vedeckovýskumných) a vedie ich evidenciu.
4. Oddelenia CMV riadia vedúci zamestnanci, s ktorými uzatvára pracovný pomer na
základe výberového konania podľa „Zásad výberového konania na obsadzovanie
pracovných miest vysokoškolských učiteľov, pracovných miest výskumných
pracovníkov, funkcií profesorov a docentov a funkcií vedúcich zamestnancov
Ekonomickej univerzity v Bratislave“ rektor EU v Bratislave.
5. Vedúci oddelení zodpovedajú za svoju činnosť prorektorovi pre medzinárodné vzťahy.
6. Zamestnanci CMV sú v pracovnom pomere s EU v Bratislave. Pracovnoprávne vzťahy,
práva, zodpovednosť a rozsah ich povinností vyplývajú zo všeobecne záväzných platných
právnych predpisov, pracovno-právnych predpisov a ostatných vnútorných predpisov
EU v Bratislave a Organizačného poriadku CMV. Pracovná náplň zamestnancov CMV sa
určuje podľa konkrétnej činnosti, ktorú vykonávajú.
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Článok 5
Vzťahy CMV s fakultami a ostatnými pracoviskami
EU v Bratislave a externým prostredím
1.

Pri plnení svojho poslania a z neho vyplývajúcich úloh CMV spolupracuje s Rektorátom
EU v Bratislave, fakultami EU v Bratislave, ich katedrami a celouniverzitnými
pracoviskami EU v Bratislave.

2.

Spolupráca s fakultami a ďalšími pracoviskami univerzity sa zameriava najmä na:
a) prípravu, organizáciu a zabezpečenie vzdelávacích, kultúrnych a popularizačných
aktivít,
b) prípravu,
riadenie
a
evidenciu
medzinárodných
projektov
(okrem
vedeckovýskumných).

3.

CMV rozvíja spoluprácu s univerzitami, podnikmi, inštitúciami verejnej správy a tretieho
sektora doma i v zahraničí pri napĺňaní svojho poslania.

4.

Vzťahy CMV s organizáciami mimo univerzity sa riadia zmluvami a dohodami, ktoré sa
uzatvárajú v súlade so Štatútom EU v Bratislave a s internými smernicami univerzity.
Článok 6
Záverečné ustanovenia

1. Tento Organizačný poriadok CMV nadobúda účinnosť dňom 15. 11. 2018.
2. Dňom nadobudnutia účinnosti toho Organizačného poriadku CMV stráca platnosť a
účinnosť Organizačný poriadok ÚMV zo dňa 1. 9. 2014.

Bratislava 15. 11. 2018

prof. Ing. Ferdinand Daňo, PhD.
rektor EU v Bratislave
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