MEDZINÁRODNÁ SPOLUPRÁCA A ZAHRANIČNÉ VZŤAHY
Koncepcia zahraničných vzťahov SvF STU vychádza z hierarchického modelu budovania a udržiavania kontaktov so zahraničím. Základným stavebným kameňom sú
konkrétne pracovné kontakty pedagógov a výskumných pracovníkov, tieto zastrešujú
vzájomné kontakty katedier, fakúlt a univerzity. Fakulta vytvára pre zahraničnú činnosť
aj potrebnú logistickú podporu.
Odborné katedry udržujú styky s mnohými európskymi a zámorskými univerzitami,
výskumnými ústavmi a firmami. Tieto sa popri výmenách pedagógov a exkurziách
študentov využívajú najmä na výmenu a koordináciu učebných plánov, pedagogických
skúseností a výmenu odbornej literatúry. Popri týchto kontaktoch je potrebné tiež uviesť
styky so zahraničnými mimovládnymi vedeckými organizáciami, v ktorých pôsobí viac
ako 50 pracovníkov fakulty.
Fakulta sa úspešne zapája do medzinárodných bilaterálnych a multilaterálnych
projektov. V období od roku 1990 to boli najmä projekty v rámci programu TEMPUS
(osem sa ukončilo, ďalších päť je rozpracovaných), ktoré výrazne posilnili jej odborný a
pedagogický profil, zlepšili zabezpečenie výučby výpočtovou technikou a študijnou
literatúrou, pričom významnou mierou prispeli k nadviazaniu ďalších medzinárodných
kontaktov. Do pedagogického procesu sa prostredníctvom týchto projektov zaviedli
moderné metódy počítačovej podpory projektovania a inžinierskych výpočtov. V
zahraničí absolvovalo časť svojho štúdia vyše 100 poslucháčov fakulty.
Od 1. apríla 1998 sa Slovensko plne zapojilo do ďalších programov Európskej únie.
V súčasnosti je Stavebná fakulta vďaka aktivitám svojich pracovníkov zapojená vo
všetkých významných programoch Európskej únie. Myslíme tým najmä "veľké"
programy Európskej únie, akými sú vzdelávacie programy SOCRATES-ERASMUS,
LEONARDO da VINCI II alebo vedeckovýskumný 6. a 7. rámcový program. V roku
2006 sme opäť oživili na fakulte projekty TEMPUS, v tomto prípade sa jednalo o
projekty s bývalými republikami bývalého ZSSR – Tempus Tacis.
Okrem uvedených foriem spolupráce je potrebné spomenúť pedagogické projekty v
rámci programov TEMPRA, CZALP a CEEPUS, vedecko-technické projekty v programoch COST a COPERNICUS, INCO-COPERNICUS, PHARE, podporu medzinárodnej mobility pracovníkov a doktorandov v rámci grantov získaných od NATO, Britskej
rady, DAAD, Akcie Rakúsko-Slovensko, Open Society Fund a iných organizácií a
nadácií.
Stavebná fakulta STU je členom Slovenskej akademickej asociácie pre
medzinárodnú spoluprácu SAAIC, aktívnym členom Medzinárodnej asociácie
stavebných fakúlt IACEF so sídlom na Českom vysokom učení technickom v Prahe a je
hosťom Stálej konferencie nemeckých stavebných fakúlt. Zároveň bola aktívnym
členom sietí v rámci programu SOCRATES v projekte EUCEET pre stavebníctvo
a EEGECS pre geodéziu a kartografiu. Študentský parlament, ktorý je asociovaným
členom Medzinárodnej asociácie študentov stavebných fakúlt IACES, nadviazal aktívne
kontakty so Združením študentov stavebných fakúlt Spolkovej republiky Nemecko. Jednotlivé pracoviská fakulty sú podľa svojho zamerania členmi odborných organizácií v
zahraničí.
Najväčší úspech dosiahla Stavebná fakulta STU v realizácii projektu Leonardo da
Vinci II. Celkový grant v 10 projektoch programu Leonardo da Vinci II, ktorý bol vďaka
referátu zahraničnej činnosti na Stavebnej fakulte spolu so Združením absolventov a
priateľov SvF STU Národnou kanceláriou udelený, narástol v súčasnosti na
neuveriteľných vyše 800.000,- EUR.
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