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Kritériá pre výber vzdelávacích podujatí
Obsahové zameranie
Vzdelávacie podujatia musia byť zamerané na odborné vedomosti a zručnosti využiteľné pri analýzach
verejnej politiky, najmä na ekonómiu, kvantitatívne a analytické vedomosti a zručnosti, informačné technológie
využívané v analýzach a odborné vedomosti a zručnosti v oblasti politiky konkrétneho analytického útvaru.
Vylúčené sú vzdelávacie podujatia zamerané na mäkké zručnosti, manažment, projektové riadenie, informačnokomunikačné technológie nešpecifické pre výkon analytických činností, jazyky alebo iné odborné vedomosti
a zručnosti, ktoré priamo nesúvisia s výkonom analytických činností vo VS.

Kvalita vzdelávacích inštitúcií
Inštitúcia musí spĺňať aspoň jednu z nasledujúcich požiadaviek:
1.

Vzdelávanie je poskytované, resp. organizované inštitúciou, ktorá je umiestnená v rebríčku hodnotenia
univerzít Shanghai Academic Ranking of World Universities do 200. miesta.
http://www.shanghairanking.com/

2.

Vzdelávanie je poskytované, resp. organizované inštitúciou, ktorá sa umiestnila v rebríčku RePEc medzi
najlepšími desiatimi percentami v rebríčku ekonomických inštitúcií za posledných 10 rokov.
https://ideas.repec.org/top/top.inst.all10.html

3.

Vzdelávanie je poskytované, resp. organizované jednou z nasledujúcich inštitúcií:
 Aalto University
 ACREA CR
 AdeptEvents
 Bank of England
 Behoerden Spiegel
 Budapest School for Central Bank Studies
 Cemmap (Centre for Microdata Methods and Practice)
 Center of Excellence in Finance
 Cranfield University
 CSIL (Centre for industrial studies)
 DevStat
 EcoMod Network
 Environment Europe
 EPPI-Centre London
 ERSA
 European Consortium for Political Research
 European Institute of Public Administration
 European Observatory on Health Systems and Policies
 European Security and Defence College
 European Space Agency
 Európska centrálna banka
 Európska komisia
 EuroStat

 GESIS – Leibniz Institute for Social Sciences
 ICT Pro
 IEA
 IERI
 International Tax Center Leiden
 International Training Centre
 Jacobs, Cordova & Associates
 Joint Vienna Institute
 London Metropolitan University
 Maastricht Graduate School of Governance
 Maastricht School of Management
 Medzinárodný menový fond
 Metrika Consulting AB
 Middlesex University
 NATO School Oberammergau
 Organizácia pre hospodársku spoluprácu a rozvoj (OECD)
 Prague Security Studies Institute
 PTV Group
 Sitra
 Società Italiana di Econometria (SIdE)
 Svetová banka
 Swiss School of Public Heath +
 Tallinn University
 Tallinn University of Technology (TalTech)
 Tayllorcox
 TBM Council
 The Defence Academy of the United Kingdom
 Timberlake Consultants
 Tstat
 Turin School of Local Regulation
 Unesco International Institute for Educational Planning
 University of Cagliari
 University of Split
 University of Tampere
 World Health Organization
4.

 Wroclaw University of Economics
Vzdelávanie je organizované v rámci projektu InGRID (http://inclusivegrowth.be/).

Miesto konania vzdelávania
Vzdelávania sa môže uskutočniť len v zahraničí. Prioritne v krajinách EÚ. Vzdelávanie v iných krajinách (USA a
ďalšie) môže prebehnúť len, ak nastane jedna z týchto situácií:
1. Ide o vzdelávanie, ktoré nemá v krajinách EÚ ekvivalent.
2. Ide o niektorú z najkvalitnejších vzdelávacích inštitúcií. Pod najkvalitnejšou vzdelávacou inštitúciou sa
rozumie taká, ktorá sa umiestnila do 20. miesta za posledných 5 rokov v rebríčku univerzít Academic
Ranking of World Universities in Social Science alebo za posledných 10 rokov v rebríčku RePEc
ekonomických inštitúcií.
3. Zamestnanec sa nemôže vzdelávania zúčastniť v čase, kedy je ponúkané v krajinách EÚ.
Vzdelávanie musí byť prezenčné alebo minimálne jeho časť musí mať prezenčnú formu (napr. prezenčná skúška).

Doplnenie zoznamu oprávnených vzdelávacích inštitúcií
Zoznam podľa bodu 3 v časti „Kvalita vzdelávacích inštitúcií“ môže byť doplnený na základe žiadosti, zaslanej
na kontaktné osoby projektu. V žiadosti je potrebné uviesť zdôvodnenie, prečo má byť inštitúcia zaradená
do zoznamu. Podmienkou je, že inštitúcia poskytuje vzdelávanie v zahraničí, ktoré spĺňa podmienky uvedené
v časti „Obsahové zameranie“.
Zaradenie vzdelávacej inštitúcie do zoznamu schvaľuje riadiaci výbor.

Semináre a konferencie
Okrem kurzov zameraných na teoretické vedomosti a praktické zručnosti je možné navštevovať aj
semináre/workshopy a konferencie/sympóziá. Účastník sa musí zúčastniť celého podujatia a zabezpečiť si
potvrdenie o účasti, ktoré nahradí certifikát.
Analytik sa môže zúčastniť maximálne na jednej konferencii/sympóziu za kalendárny rok.

