ERASMUS POLICY STATEMENT
Participace v programu Erasmus+
Zapojení do programu Erasmus+ představuje jeden ze základních pilířů internacionalizace
vysoké školy. Mezinárodní výměna studentů i zaměstnanců je nedílnou součástí života
akademické sféry, navíc jsme se stali součástí tohoto programu již krátce po založení naší
instituce. Již v prvních letech našeho zapojení do programu jsme díky této možnosti vysílali na
zahraniční pobyty nadprůměrné počty studentů z prezenčního studia oproti jiným vysokým
školám se společenskovědním zaměřením. Kdykoliv to bylo možné a situaci nezkomplikovaly
vnější a námi neovlivnitelné faktory (např. teroristické útoky v Bruselu nebo pandemie
coronaviru), studenti se aktivně na stáže hlásili a pobyty realizovaly, stejně tak i zaměstnanci.
V tomto trendu chceme i nadále pokračovat. Je třeba po skončení omezení ze strany států
Evropské unie v souvislosti s pandemií ihned obnovit naše zahraniční výměny a do budoucna
nadále aktivity programu nabízet. V blízké budoucnosti chceme rozšířit nabídku institucí v EU,
kam bude možné studenty i zaměstnance vysílat. Toto rozšíření nepřipravujeme jen v teoretické
rovině, ale již během pandemie jsme iniciativně navázali spolupráci se dvěma zahraničními
partnery (jeden oslovil nás, jednoho jsme oslovili my), kde plánujeme uzavření vzájemné
dohody v programu Erasmus+ do konce roku 2021. Naši participaci v programu chceme
zkvalitnit tím, že vedle zemí, kam studenti odjíždějí na pobyty nejraději (zejména Slovensko),
nabídneme nové atraktivní partnery se specifickým zaměřením, které dosud naši partneři
nenabízejí. Již nyní máme dostatek smluvních partnerů na zajištění pobytu všem, kteří projeví
zájem. Očekáváme ale, že zájem o zahraniční pobyty bude v souvislosti s rozvíjejícím se
evropským integračním procesem vzrůstat, a proto chceme nabídnout i my další možnosti
zahraniční spolupráce.
Strategie, cíle a dosah
Hlavním cílem participace v programu Erasmus+ je podpora a realizace zahraničních mobilit
studentů a zaměstnanců vysoké školy. Chceme nabídnout našim studentům možnost absolvovat
část svého studia na zahraniční vysoké škole, kde získají nejen nové poznatky a vědomosti, ale
i zkušenosti se studiem v zahraničí. Tyto pobyty vedou ke zvýšení úrovně vzdělání, k získání
nezbytných a obohacujících sociálních kompetencí a dovedností, které budou významnou
součástí budoucího úspěchu studenta na trhu práce v Evropské unii. U zaměstnanců se díky
zahraničním pobytům prohlubují a zdokonalují rovněž jazykové schopnosti, edukační
kompetence a zvyšuje se jejich zájem na internacionalizaci jejich akademického pracoviště.
Zároveň účastí v programu Erasmus+ zapojujeme naši vysokou školu do mezinárodní
bilaterální spolupráce, příchozí studenti se mohou zapojit do našich výzkumných projektů a
příchozí zaměstnanci pak mohou studentům představit nové, alternativní a mezinárodní
pohledy v edukačním procesu.
Protože naše vysoká škola poskytuje pouze program bakalářského studia, naši absolventi
absolvují program druhého cyklu na jiných vysokých školách. Možností účastnit se mobilit se
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zvyšuje jejich šance na úspěšné dokončení následného studia. Mobility akademických
pracovníků podporují také kvalitu vzdělávacích procedur na naší vysoké škole a poskytují
studentům lepší šance na jejich budoucí akademickou kariéru. Očekáváme také, že naše účast
v programu Erasmus+ přiláká více talentovaných studentů, možná i ze znevýhodněných a
ohrožených skupin.
Očekáváme, že naše účast v programu Erasmus+ umožní naší vysoké škole rychleji reagovat
na požadavky trhu práce. Vzhledem k tomu, že naši čerství absolventi nemají problémy s
hledáním kvalitního zaměstnání, jsme si vědomi, že tato situace se může změnit v důsledku
očekávaných ekonomických problémů, které vyplynou například z důsledků pandemie
koronaviru. Jako profesně zaměřená vysoká škola věříme, že studentské mobility, zejména na
stážích, poskytují důležitou zpětnou vazbu o kvalitě a relevanci vysokoškolského vzdělávání a
umožní nám prosadit potřebné změny v našem studijním programu.
Jako soukromá instituce dobře chápeme nutnost úzkého a efektivního propojení mezi
vzděláváním, výzkumem a podnikáním. Prostřednictvím naší účasti v programu Erasmus+, a
to jak jeho příchozích, tak odchozích účastníků, se snažíme takové propojení vybudovat,
vytvořit prostor pro rozvoj podnikatelských, kreativních a inovačních dovedností v regionu a
vychovat odborníky, kteří budou schopni najít dobré uplatnění. K naplňování cílů evropského
výměnného programu chceme přispět důrazem na to, aby se zahraničních studijních pobytů
účastnili naši dobře připravení studenti s dobrou znalostí cizích jazyků. Chceme je na studijní
pobyty dobře připravit, aby z nich měli jen pozitivní a žádoucí výsledky.
Naplňování cílů evropského výměnného programu chceme dosáhnout především důrazem na
výběr kvalitních a jazykově vybavených studentů, kteří budou vyjíždět na zahraniční pobyty.
Chceme je dobře připravit na jejich zahraniční pobyty, aby si z nich odvezli jen pozitivní a
žádoucí výsledky. Chceme docílit, aby každý student prezenčního studia měl možnost se během
svého studia zúčastnit zahraničního pobytu, který by byl v souladu s jeho odborným či
profesním zájmem. Zároveň chceme zabezpečit vyšší participaci studentů kombinovaného
studia ve výměnných programech. Na úrovni zaměstnanecké výměny chceme docílit, aby
zaměstnanci odjížděli na zahraniční pobyty především na taková pracoviště, o která projeví
zájem v souvislosti s dlouhodobými trendy jejich akademické a výzkumné činnosti.
Vysoká škola je od začátku své existence zaměřena především na mezinárodní spolupráci
v oblasti střední Evropy. Většina výzkumných projektů a vědeckých záměrů je realizována
společně s partnery ze zemí visegradské skupiny, zejména se Slovenskem. Do všech projektů
jsou zapojeni i studenti vysoké školy. Je proto logické, že většina výměnných pobytů se
odehrává v rámci V4. V rámci rozšíření internacionalizace a implementace výsledků
výzkumných projektů V4 však chceme rozšířit okruh spolupracujících institucí i o země mimo
V4, například o Nizozemsko. Výměna studentů i zaměstnanců je součástí internacionalizace
zejména v získávání zkušeností studentů a zaměstnanců a s následnou implementací zkušeností
do akademického života ve vysílající instituci. Zároveň i příchozí studenti a zaměstnanci
informují a předávají zkušenosti o metodách výuky, realizaci výzkumu či chodu naší vysoké
školy na svých domovských pracovištích. V rámci modernizace a zejména pak elektronizace se
stále rozšiřuje počet studentů, kteří mají zájem získávat zkušenosti v zahraničí a opačně,
zahraničních studentů u nás. Již nyní realizujeme studium některých kurzů celoživotního
vzdělávání i pro studenty zahraničních vysokých škol a zapojení do programu Erasmus+ je tak
logickým rozšířením a doplněním možností poznat naši vysokou školu a jejích chod zblízka.
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Každá zahraniční a nová zkušenost zvyšuje kvalitativní rozvoj zaměstnanců i celé instituce.
Poznání zahraničních akademických pracovišť, jejich zaměření, diskuse o moderních a
inovativních formách edukačního procesu nebo o komplexních formách internacionalizace a
modernizace, přispěje k vnitřnímu rozvoji naší vysoké školy. Již v minulosti jsme například
prováděli s našimi vybranými partnery komparativní evaluace akademické a výzkumné
činnosti. Výměna studentů vede k novým možnostem nejen pro studenty samotné (nové
poznatky, sítě, kontakty apod.), ale rovněž tak přináší podněty do autoevaluace vysokoškolské
instituce a nové podněty pro zlepšení stávajících postupů a výuky. Permanentní mezinárodní
spolupráce s partnery v programu Erasmus+ přispívá i k nepřetržité kontrole internacionalizace
vysoké školy, a to na úrovni kvalitativní. Každé mezinárodní srovnání zvyšuje předpoklady pro
zlepšení vlastních metod práce.
Participace v programu Erasmus+ přináší možnost stanovení zcela jasných a hodnotitelných
měřítek rozvoje vzdělávací oblasti. Vyšší počet vyslaných a přijatých studentů i zaměstnanců
povede zcela logicky ke zvýšení zájmu o dění v celé Evropě, ke snížení rizika nacionalismu
nebo xenofobie, k vyšší míře zájmu o evropské občanské hodnoty a vyšší míře participace na
evropském demokratickém procesu. Zároveň jsou mezinárodní výměny zárukou dosažení
samostatné a odpovědné práce studentů i zaměstnanců. Realizace studijního programu je tak
rozšířena i o evropský rozměr, spojený nejen s deklaratorními prvky, ale zejména s praktickou
aplikací v oblasti realizace studijního programu.
Indikátory
Každoročně připravujeme výjezd i příjezd studentů či zaměstnanců v řádu jednotlivců.
V celkovém souhrnu čísel však díky velikosti naší instituce byl počet vyjíždějících studentů až
30% z počtu prezenčních studentů a 20% zaměstnanců. Tato čísla chceme zachovat, neboť
dokumentují vysoký zájem akademické obce o zahraniční pobyty.
V rámci participace očekáváme i nadále zájem o pobyty v zahraničí. Zájem by mohla ohrozit
pouze nová a nečekaná rizika bezpečnostní či zdravotní, jinak bude celková strategie, vedoucí
k maximalizaci počtu výjezdů, úspěšně naplňována.
Cílem je nabídnout možnost zahraničního studijního pobytu pro většinu studentů vysoké školy,
zejména všem studentům prezenční formy studia (100%). V případě zaměstnanců je cílem, aby
každý zaměstnanec měl možnost účastnit se zahraničního pobytu minimálně 1x za tři roky, tedy
aby 33% všech zaměstnanců ročně vyjelo na zahraniční studijní pobyt. U příchozích chceme
vytvořit podmínky pro to, aby každý rok přijel alespoň jeden student a minimálně 3
zaměstnanci. Tyto cíle naplníme do tří let.
Studentům, účastnícím se zahraniční výměny, snižujeme školné, aby ušetřené prostředky mohli
investovat do dalšího rozvoje během svého zahraničního pobytu a zvýšili jsme tak jejich
příspěvek na pobyt. Maximální finanční podporou participujeme na zvýšení zájmu o výměnné
pobyty. V případě zaměstnanců je motivace k zahraničnímu pobytu dána vyšším ohodnocením,
lepším přístupem k výzkumným projektům a rovněž tak participací na nákladech na pobyt.
Každoročně bude akademická rada vysoké školy (hlavní řídící orgán školy) kontrolovat a
vyhodnocovat naplňování cílů pro zahraniční studijní pobyty a usměrňovat či revidovat cíle
podle vyhodnocení úspěšnosti či zájmu o mobility. Všechny partnerské instituce budeme
využívat dlouhodobě, proto nadále chceme rozšiřovat spolupráci se stávajícími partnery ze
všech oblastí. K nim budeme každoročně přidávat nové instituce a každoročně vyhodnocovat
plnění vzájemných smluv a podmínek spolupráce.
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