
MiniErasmus 
Takmer každému stredoškolskému či vysokoškolskému študentovi je slovo Erasmus známe a okamžite si predstaví 

zahraničie alebo krátky úsek života ktorý študenti žijú v inej krajine a učia sa na univerzitách...samozrejme v inom 

jazyku. 

Pred troma rokmi na Slovensku odštartoval projekt MiniErasmus ktorý má s Erasmom rovnakú myšlienku a tou je 

študovanie na vysokých školách. Tento projekt umožňuje stredoškolským študentom ochutnať život vysokoškoláka 

v celej jeho kráse od jednotlivých seminárov ktoré si zvolí podľa jeho záujmov, prednášok s ostatnými 

vysokoškolákmi a nemožme zabudnúť ani na večerné posedenie na pivku(samozrejme 18+ ) . Študent má 

možnosť počas celých troch dní spoznávať školu o ktorú má do budúcna záujem,jej študentov a učitelov, 

zúčastňovať sa na diskusiách s významnými luďmi slovenského trhu či politiky.  

Študent má na výber výhradne zo slovenských univerzít. Presnejšie tento rok sa zoznam vybraných škôl situoval 

hlavne na tri mestá a tými sú Bratislava, Nitra a Košice. Cieľom tohto projektu je ukázať študentom o čom sú 

jednotlivé odbory ktoré chcú študovať a čo všetko zahŕňa študovanie vybraného odboru aby sa žiakom nestalo to 

že nastúpia na vysokú školu a po mesiaci zistia že ich predstava od reality sa líšila o celých 100% a následujúce roky 

sa učiť o niečom čo ich v skutočnosti vôbec nezaujíma. 

Na minierasme 2015 som mala tú možnosť zúčastniť sa aj ja, presnejšie na Prírodovedeckej Univerzite Komenského 

v Bratislave na katedre biológie a môžem povedať že to bola pre mňa skúsenosť ktorá mi veľa dala a prinútila ma 

rozmýšlať nad tým či naozaj viem čo chcem. 

 Ešte pred tým než som nastúpila na túto univerzitu sa mi ozval človek ,môj tútor(vysokoškolský študent), ktorý sa 

mal o mňa následujúce tri dni starať a oboznamovať ma s mojím programom. V mojom prípade to bola večne 

usmiata tútorka Eva. Po príchode na univerzitu a krátkom úvode profesorov si nás rozdelili podľa určitých katedier 

a prednášky sa mohli začať. Toto bola naša trojdenná náplň práce, chodiť na prednášky a snažiť sa porozumieť. 

Keďže som si vybrala odbor biológie ktorý ma baví žiadny problém mi to nerobilo dokonca ma to veľmi bavilo. Po 

prednáškach sme mali naplánovaný ďalši program ktorý mal podobu diskusií. Osobne ja som si vybrala diskusiu na 

tému „Ako sa stať úspešným“ na ktorej sa zúčastnili napríklad Richard Marko, generálny riaditeľ firmy Eset, spolu 

s jedným zo spolumajiteľov firmy Martinusu, Michalom Mešekom. Druhý deň nás po prednáškach čakali workshopy 

z ktorých jeden bol dokonca aj na našej škole,Vazke. Posledný deň sme sa všetci zo svojích univerzít presunuli do 

priestorov STU kde sa konala „bodka na záver“ a kde sme sa prvý krát videli s organizátormi tohto projektu. 

Podľa môjho názoru tento projekt patrí medzi tie viac vydarené a jednoznačne sa v ňom odporúčam zúčastniť 

každému kto bude mať tú príležitosť. 

 

 

 

 


