
 
 

 
 
Medziuniverzitné Magisterské štúdium EU v oblasti 
Komplementárnej zdravovedy 
 
Schengenská dohoda o akademickej úrovni v  
doplnkovom obore 

 
                        Nadnárodné, podporované dial kové štúdium 
 
 
Zástupcovia  siete 35-tich Európskych univerzitných inštitútov sa zišli na historickom Šengenskom 
zámku, aby podpísali Dohodu o EU Magisterskom štúdiu v komplementárnych zdravotných vedách. 
Táto zmluva upravuje EU široko koncipovanú stratégiu a štandardy v akademickej vedeckej a 
psychologickej kvalifikácii odborníkov v alternatívnej, komplementárnej  a integrovanej medicíne a 
propagácii zdravia. 
   
Nadnárodná iniciatíva je súcast ou tzv. “Leonardo da Vinci” programu Európskej komisie. 
 
EU Magisterské štúdium môže byt  udelené akademickými inštitúciami poskytujúcimi autentický 
Leonardo projekt kurikulum (podporované dial kové štúdium, vid  www.inter-uni.net: 
campus.at@inter-uni.net, campus.de@inter-uni.net, campus.lu@inter-uni.net, campus.dk@inter-
uni.net, campus.il@inter-uni.net) alebo inštitúciami ktorých študijný program bol schválený ako 
ekvivalentný (www.inter-uni.net: UK partneri, d alší sa plánujú pripojit ) Nadnárodný popis EU 
Magisterského štúdia vychádza z národného Magisterského titulu, napr. Podl a rakúskeho, nemeckého 
alebo britského univerzitného práva. 
 
“Odborníci v zdravotníctve sú obvykle vysoko vzdelaní v ich komplementárnom alebo alternatívnom 
medickom obore”, hovorí Chris Endler, projektový koordinátor, rakúsky bádatel . Avšak sú v procese 
objavovania širších horizontov: vedomosti v oblasti verejného zdravia, psychologickú kvalifikáciu, 
interdisciplinárnu spoluprácu v obore biológie, medicíny, zdravovedy, l udskosti, filozofii a 
komplementárnej medicíne. Chcú poznat  stav „umenia“ vo výskume, a vel a z nich sa chce zúcastnit  
vo výskomnom procese. 
 
“A zákazníci tak isto, klient alebo pacient, potrebujú poznat  všeobecnú kvalifikáciu ich terapeutov, je 
potrebná transparentnost , konštatuje nezávislý pozorovatel Lorraine Williams, zástupca nadácie 
Princa z Walesu pre Integrované zdravie. 
 
“Aby bola braná seriózne, komplementárna medicína potrebuje akademické siete. V európskych 
krajinách nachádzame clánky pôsobivého, skutocne Európskeho puzzle”, zdôraznil Michel van 
Wassenhoven, zástupca Európskeho výboru pre Homeopatiu, Brusel. 
 
“Európa by mala nájst  svoju vlastnú zdravotnú identitu”, povedal Endler. „Ak porovnáme WHO 
hodnotenie zdravotníckych systémov celosvetovo, európskym krajinám sa darí dost  dobre. Co sa týka  
 verejného zdravia, Európa sa zdá byt  menej celistvá ako Západ (USA) a menej masovo orientovaná 
ako Daleký Východ. Toto sa javí ako dobrá rovnováha. Tu sa prejavuje, ako sa dajú zladit  hlavný 
prúd a komplementárne koncepty. Európa má silné archaické a transcendentálne základy, a dala zrod 



európskej osvietenosti. Spájajú sa tu intuícia a vedecká reflexia. Európa dala základ 
psychoanalytickému hnutiu, a tu sa zrodila rola terapeutickej interakcie ktorá bola najskôr prebádaná 
vedeckým spôsobom. Nadovšetko, Európa sama osebe utrpela následkom rôznych vojen a ako 
nevyhnutnost  skúmala nevyhnutnost  pre mierovú spoluprácu. Na rozdiel od arogancie smerom k tým 
celosvetovým kultúram, kde majú povod komplementárne metódy, alebo kde technická medicína je na 
vyššej úrovni, si vážime  Európske sebavedomie v integrovanej zdravotníckej starostlivosti. 
 
EU Magisterský program je podporovaný Európskou komisiou (Leonardo da Vinci A/02/B/F/PP-
124.205 s celkovou sumou cca 250.000 Euro). Jej partneri vyvinuli EU široko prepojenú stratégiu a 
štandard pre akademickú vedeckú a psychologickú stratégiu odborníkov v alternatívnej, 
komplementárnej a integrovanej medicíne a zdravotníckej starostlivosti. Dohody týkajúce sa kreditov, 
modulov a študentských transferov medzi týmito partnermi zaist uje európska a medzinárodná 
výmena. 
 
Predmety EU Magisterského programu v Komplementárnej zdravovede sú 
 
• Propagácia zdravia (WHO), individuálna a skupinová propagácia zdravia: poznatky týkajúce sa 

zdravia 
• Prehlbovanie psychologických zdatností  
• Pôsobnost  v komunikácii pri napomáhaní budovania vzt ahov  a pri verejných úlohách 
• Porozumenie paradigmov a hrubých komplementárnych prístup  
• Status výskumu v komplementárnej medicíne 
• Náuka ako sa zúcastnit  v štúdiách , navrhnút  a realizovat  štúdiá, a písat  vedecké témy. 
 
Tento projekt je koordinovaný Medziuniverzitným vzdelávaním pre Zdravie a Vývoj Graz/Zámok 
Seggau (www.inter-uni.net). Britsko-nemecko-rakúske osadenstvo vykonáva  postgraduálne 
podporované dial kové štúdium verzie kurzu vedúceho k EU Magisterskému štúdiu (MSc) 
v Komplementárnej zdravovede na kampusoch at, de, lu, dk a il podl a § 28 Rakúskeho práva 
o Univerzitných štúdiách. V Apríli 2005, prvých 120 študentov z rôznych oborov zdravotníckych 
profesií bolo imatrikulovaných. Typicky, študenti predvádzajú úlohu distribúcie informácií 
v zdravotníckom systéme. 
 
V súcasnosti, toto je jediný podporovaný dial kový vzdelávací kurz ktorý vedie k EU Magisterskému 
štúdium (EU Master) v Komplementárnej zdravovede.   
 
Sprevádzajúci kurz vedie k EU Master (MSc) magisterskému titulu po 2-3 rokoch, v závislosti na 
študentovej kvalifikácii. Kombinuje ucebné možnosti skupinových seminárov, podporovaných 
multimediálnych zasadaní, cítanie a formulovanie prác a doucovanie Internetu s každodenným 
životom a prácou. Poplatok za kurz je 1250 Euro za semester. Pre d alšie informácie navštívte 
www.inter-uni.net a college@inter-uni.net. 
 
Novátorský duch je nezbytný predpoklad pre tento kurz a zahrna individuálny, osobný rast vedl a 
naplnania metodicko-technického a intelektuálneho tréningu. 
 
Študenti sa zúcastnujú štyroch víkendových seminárov rocne v ich miestnych kampusoch, s lektormi, 
psychosociálny a Balint-skupinami a podporovanou vzájomnou výmenou. V medziobdobí seminárov 
– na jar, v lete, jeseni a zime – sa od nich ocakáva strávit  niekol ko hodín trikrát týždenne 
v multimediálnych a tútorom podporovaných domácich štúdiách a zvyšok týždna aplikovaním novo 



získaných vedomostí a zrucností pre ich každodenný pracovný život, spolu s cítaním materiálov. 
Výsledkom tohto procesu sa potom premieta spätne do štúdií. Študentská spolupráca zaist uje trvajúce 
kampusové uvedomenie. Nadnárodná spolupráca vytvára vel mi špeciálnu akademickú atmosféru. 
 
Jedna tretina kurzu je venovaná príprave diplomovej práce. Toto môže vychádzat  z bádania 
www.inter-uni.net, ako býva reprezentované univerzitnými zamestnancami. 
 
Poplatok za kurz je 1250 Euro za semester (zápisné 2005). Pre d alšie informácie kontaktujte 
www.inter-uni.net a college@inter-uni.net. 
 
Finálna dohoda Šengenského stretnutia bola podpísaná na lodi plávajúcej na rieke Mosel, v podobnom 
štýle ako Šengenské dohody upravujúce európske hranice. Reprezentované národy boli tie od Írska na 
severe až po Taliansko na juhu a od UK na západe po Mad arska na východe. Izrael a Egypt mali 
status hostí. 
 
Úcastníci sa dohodli, že alternatívna, komplementárna a integrovaná medicína a zdravotnícka 
starostlivost  musí byt  
 
• Chápaná ako dôležitý faktor vo verejnej a individuálnej zdravotníckej starostlivosti 
• Zaclenená do všeobecnej znalosti propagácie verejného zdravia  
• Sprevádzaná psychologickými znalost ami a sebauvedomením 
• Pokrocilá v interdisciplinárnej diskusii na akademickej úrovni 
• Predložená na d alšiu kontrolu kvality a jej propagácii   
• Predložená k d alšiemu akademickému výskumu  
 
Pre d alšie informácie navštívte www.inter-uni.net. 
 

 

Kontakt: Chris Endler, koordinátor kurzu 
college@inter-uni.net, 0043 316 42 38 13 
Interuniversity College for Health and 
Development         www.inter-uni.net 


