ERASMUS POLICY STATEMENT (OVERALL STRATEGY)

Academia Rerum Civilium – Vysoká škola politických a společenských věd je od
akademického roku 2008/2009 zapojena do mezinárodního programu výměny
studentů a akademických pracovníků Evropské unie.
Program

Erasmus+

je

propagován

na

stránkách

školy

a

prostřednictvím

informačního letáku umístěného na nástěnkách určených zejména studentům, ale i
zaměstnancům školy. Pořádají se také pravidelná setkání se studenty na začátku
každého akademického roku. V průběhu roku jsou studenti informováni o aktuálních
nabídkách stáže či studijních pobytech ve školním intranetu.
Zájemci o studium v

zahraničí konzultují další postup s institucionálním

koordinátorem programu Erasmus, který je součástí zahraničního oddělení. Všichni
studenti a zaměstnanci školy jsou vybíráni spravedlivě a kritéria pro výběr uchazečů
jsou předem zveřejněna. Škola rovněž podporuje studentské mobility Erasmus +
slevou na školném ve výši 20 %.
ARC - VŠPSV je od počátku své existence orientována především na spolupráci s
akademickými a vědecko – výzkumnými pracovišti v zemích tzv. visegrádské
skupiny. Nejrozsáhlejší spolupráce je navázána s vysokými školami na Slovensku,
kde ARC – VŠPSV spolupracuje i s Ústavem politických věd Slovenské akademie
věd, neboť podobně zaměřené pracoviště v České republice neexistuje. V Polské
republice je partnerem školy prestižní varšavská Szkoła Główna Handlowa,
v Maďarsku pak Institut národnostních menšin Univerzity v Szegedu. Spolupráci
s institucemi v zemích visegrádské skupiny chce ARC – VŠPSV nadále rozvíjet a
prohlubovat.

Kromě zemí tzv. visegrádské skupiny má ARC – VŠPSV navázanou spolupráci
rovněž se zeměmi Evropské unie. Aktuálně je podepsána inter-institucionální dohoda
s vysokými školami v Německu a Španělsku. Spolupráce probíhá také s Moskevskou
státní humanitní univerzitou, pobočkou ve městě Domodědovo, která probíhá ve
formě výměn účastníků vědeckých akcí a přípravami společných vědeckých projektů.
Vzhledem k zaměření školy na politické vědy je počet institucí, se kterými je možné
navázat spolupráci omezen. Přesto je cílem školy zvýšit počet partnerských institucí
především v Německu a Rakousku. Dlouhodobým cílem je navázání vztahů
s politologickými pracovišti ve Spojeném království Velké Británie a Severního Irska,
případně ve Francii a dalších zemích EU. S ohledem na praktické stáže v Bruselu by
se zajímavou mohla stát spolupráce s některou z belgických vysokých škol či
výzkumných institucí. ARC – VŠPSV má zároveň zájem o spolupráci se státy mimo
Evropskou unii. V minulých letech škola spolupracovala s dvěma vysokými školami v
Turecku. Cílem je obnovit tuto spolupráci a dále oslovovat nové partnery i na návrhy
studentů a zaměstnanců.
ARC – VŠPSV se jako neuniverzitní vysoká škola zajímá především o praktické
uplatnění svých absolventů. Z tohoto důvodu klade velký důraz na získávání
praktických zkušeností při stážích v Bruselu, ať již u institucí veřejnoprávních, či
soukromých. Rozvoj obdobné spolupráce patří rovněž mezi priority dalšího
směřování zahraničních vztahů ARC – VŠPSV.

