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jazyk záverečnej práce

slovenský

forma štúdia
cieľ

denná
Vedeckým cieľom dizertačnej práce bude:
- vymedziť a následne analyzovať determinanty ovplyvňujúce voľbu hostiteľskej
krajiny v prípade medzinárodnej migrácie vysokokvalifikovaných pracovných síl;
- formulovať opatrenia zacielené na využitie potenciálu zahraničných
absolventov vysokých škôl vo vybraných (najmä nových) krajinách EÚ;
- identifikovať účinky cirkulácie mozgov na migranta, na krajinu jeho pôvodu a
na hostiteľskú krajinu.

anotácia v SJ

Dizertačná práca sa bude zameriavať na prehodnotenie migračných politík v
krajinách EÚ a na náčrt hlavných smerov, ktorými by sa tieto politiky mali
uberať, s osobitným dôrazom na problematiku cirkulácie mozgov. Zameria sa
pritom na analýzu problémov, ktoré v praxi už reálne existujú, avšak v
ekonomickej teórii nie sú ešte dostatočne rozpracované: cirkulácia mozgov,
determinanty medzinárodnej migrácie študentov, predpoklady plného využitia
potenciálu vysokokvalifikovaných migrantov, úrovňový posun v migračnej
politike štátu. Na základe detailného preskúmania uvedených problémových
okruhov sformulujeme hypotézy, ktoré budú testované na báze empirických
údajov vybraných (najmä „nových“) krajín EÚ.

anotácia v AJ

Dissertation will be focused on re-evaluation of migration policies within the EU
countries and on projection of main directions of migration policies. Attention
will be devoted to circulation of brains. Moreover to circulation of brain issue,
the dissertation will be aimed at analyses of problems which exist in practice but
which are not sufficiently elaborated by economic theory such as determinants
of international migration of students, assumptions for full exploitation of high
skilled migrants potential and moving of migration policies to higher level.
Based on the deep investigation of the mentioned problems, hypotheses will be
stated and subsequently tested using empirical data of chosen (“new”) EU
countries.

