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Úvod
Základní rozvojový dokument Vysoké školy ekonomie a managementu (Dlouhodobý
záměr 2006-2010) zdůrazňuje, že prioritou v oblasti mezinárodní spolupráce je přispět k
udržitelnému rozvoji a posílit mezinárodně srovnatelnou úroveň studia na VŠEM.
Posláním VŠEM je mimo jiné:
-

-

vytvářet vzdělávací příležitosti poskytováním vysoce kvalitní výuky, rozvojem
aplikovaného výzkumu, sladěním mezinárodních aktivit s přihlédnutím k národním
a regionálním podmínkám,
poskytovat studentům nejnovější poznatky,
rozvíjet jejich dovednosti a sebevědomí,
zabezpečovat vzdělávání podporou osobního rozvoje studentů a lektorů.

Vedení VŠEM připravilo koncepční plán pro rozvoj mezinárodních vztahů zahrnující
vytvoření vlastní globální sítě partnerských institucí. Dohody o spolupráci budou
uzavírány s omezeným počtem partnerských institucí, kdy spolupráce bude intenzivní s
důrazem na kontrolu kvality, rozvoj studijních plánů a přijímání zahraničních studentů.
V první fázi, bude globální síť zaměřena primárně na výměnu studentů a krátkodobou
výměnu vědeckých, pedagogických a nepedagogických pracovníků. Vysoká kvalita mobilit
bude zajištěna stanovením příslušných standardů jak pro výběr partnerských institucí,
tak pro výběr účastníků mobilit.
V druhé fázi se bude zaměřovat na rozvoj studijních předmětů a plánů ve spolupráci s
partnerskými univerzitami, kdy konečným cílem je vytvoření joint degree, resp. double
degree programu. Spolupráce bude uzavírána v rámci programu Erasmus, ostatních
programů celoživotního učení, ale i mimo tyto struktury.
Globální strategie je rozpracována do třech základních koncepcí dle cílových skupin:
-

studenti VŠEM,
pedagogičtí pracovníci VŠEM,
nepedagogičtí pracovníci VŠEM.
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1. Studenti VŠEM
Studenti VŠEM budou podporováni, aby strávili minimálně jeden trimestr na zahraniční
univerzitě, a získali tak nejen příležitost seznámit se s odlišnou evropskou kulturou a
vzdělávacím systémem, ale i zkušenosti se spoluprací v evropském kontextu. Přínosy lze
spatřovat rovněž v možnosti rozvoje jazykových znalostí a získání kontaktů pro další
profesionální dráhu.
Nabídka pro studenty v současné době zahrnuje výměnné studijní pobyty (především
v rámci programu Erasmus), výuku některých předmětů/modulů v anglickém jazyce
přímo na VŠEM a účast na kurzech a seminářích pořádaných partnerskými univerzitami.
Pro akademický rok 2010/2011 je pro studenty připravována možnost účastnit se rovněž
zahraničních pracovních stáží v rámci programu Erasmus. Zároveň VŠEM připravuje celou
řadu projektů intenzivní spolupráce s některými partnerskými univerzitami.
1.1 Studijní pobyty - Erasmus
Studenti řádně zapsaní do minimálně druhého ročníku bakalářského studia a studenti
navazujícího magisterského studia (Ing.) mohou absolvovat část standardní délky studia
(3 – 12 měsíců) na zahraniční vysokoškolské instituci. Při dodržení stanovených
podmínek jsou absolvované předměty plně uznávány na VŠEM. Studenti obdrží
stipendium, které se poskytuje formou paušální částky na měsíc ve výši dle země
pobytu. Stipendium však nemusí pokrýt veškeré náklady během studijního pobytu
v zahraničí.
Podmínkou pro zařazení do výběrového řízení na obsazení zahraničních studijních pobytů
je splnění minimálních kvalifikačních podmínek a dodržení termínu pro podání žádosti. V
žádosti bude hodnoceno splnění všech formálních náležitostí (správné a přesné vyplnění
všech povinných údajů), dosavadní studijní výsledky studenta, jazykové znalosti a kvalita
motivačního dopisu (odůvodnění výběru konkrétní univerzity a studijního plánu, využití
získaných poznatků v dalším studijním a profesním životě apod.).
1.2 Krátkodobé studijní pobyty
Studenti všech studijních programů se mohou zúčastnit krátkodobých studijních pobytů
nabízených jednotlivými partnerskými institucemi v rámci tzv. International weeks,
letních škol a jiných seminářů a školení. Podmínky pro přihlášení a účast jsou
zveřejňovány vždy pro konkrétní událost. V případě limitovaného počtu studijních míst
jsou upřednostňováni studenti dle dosažených studijních výsledků, jazykových znalostí,
případně dalších kritérií. Základní podmínkou pro účast je dodržování vnitřních předpisů
VŠEM.
1.3 Intenzivní jazykové kurzy - Erasmus
Kromě studia předmětů daného oboru je rovněž možné se na zahraniční univerzitě naučit
základy jazyka dané země, a to prostřednictvím intenzivních jazykových kurzů EILC.
Jedná se o specializované kurzy méně užívaných jazyků Evropské unie (kromě angličtiny,
němčiny, francouzštiny, španělštiny) určené pro studenty vyjíždějící na studijní pobyt v
programu Erasmus. Kurzy trvají 2 až 6 týdnů a konají se před začátkem semestru (letní 3

červen až září, zimní - leden až únor). Studentům vzniká nárok na stipendium ve shodné
výši jako na studentské pobyty.
1.4 Výuka v anglickém jazyce na VŠEM
VŠEM nabízí celou řadu studijních předmětů vyučovaných v anglickém jazyce. Výuka je
určena jak studentům VŠEM, tak přijíždějícím zahraničním studentům z partnerských
univerzit. Účast na výuce tedy vytváří příležitost nejen pro zvyšování jazykových znalostí
a osvojení odborné terminologie, ale i pro navázání kontaktů se zahraničními studenty.
Výuku zajišťují čeští lektoři.
V rámci programu Erasmus realizuje VŠEM rovněž výměny pedagogických pracovníků,
kteří se zapojují do výuky v rámci studijního plánu jednotlivých studijních programů.
Studenti VŠEM mají příležitost poznat výukové metody a přístupy zahraničních lektorů a
zapojit se do mezinárodního prostředí přímo na půdě VŠEM.
Lektoři z partnerské University of Glamorgan na VŠEM každoročně zajišťují výuku
studijního modulu Starting a New Enterprise zaměřeného na založení, rozvoj a globalizaci
podniku. Úspěšní absolventi obdrží certifikát vydaný partnerskou univerzitou.
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2. Pedagogičtí pracovníci VŠEM
VŠEM podporuje všechny pedagogické pracovníky při rozvíjení a navazování
mezinárodních kontaktů. Cílem je, aby lektoři získali nejen příležitost seznámit se s
odlišnou evropskou kulturou a vzdělávacím systémem, ale i zkušenosti se spoluprací v
evropském popř. světovém kontextu.
Záměrem VŠEM je rozšířit nabídku zahraničních kurzů, jak na domácí, tak na zahraniční
univerzitě, za účelem zvýšení připravenosti lektorů na výuku v cizím jazyce. VŠEM
zároveň podporuje aktivní, ale i pasivní účast pedagogů na mezinárodních konferencích.
Při výběru účastníků mobilit je přihlíženo k doporučení vedoucích pracovníků,
zkušenostem lektora na mezinárodním poli, jazykovým znalostem, kompatibilitě sylabů a
kvalitě výukového programu nebo programu školení pro zahraničí pobyt.
2.1 Výukové pobyty – Erasmus
Podmínkou pro účast na výukovém pobytu v rámci programu Erasmus je existence
pracovní smlouvy se VŠEM. Délka výukového pobytu je minimálně 5 výukových dnů.
Pedagogům náleží finanční prostředky na základě zákona o cestovních náhradách.
2.2 Školení - Erasmus
V rámci programu Erasmus jsou rovněž podporovány výjezdy zaměstnanců VŠEM
(pedagogických i nepedagogických pracovníků) do zahraničního podniku nebo na
vysokoškolskou instituci. Účelem školení je získání nových vědomostí a dovedností,
výměna zkušeností během praktického školení, studijní návštěvy, stínování nebo jiných
forem školení. V limitované míře jsou v rámci programu podporovány rovněž jazykové
kurzy v zahraničí. Délka školení je minimálně 5 dnů, účastníkům náleží finanční
prostředky ve výši dle zákona o cestovních náhradách.
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3. Nepedagogičtí pracovníci VŠEM
VŠEM podporuje všechny nepedagogické pracovníky při rozvíjení a navazování
mezinárodních kontaktů. Cílem je, aby zaměstnanci získali nejen příležitost seznámit se s
odlišnou evropskou kulturou a vzdělávacím systémem, ale i zkušenosti se spoluprací v
evropském popř. světovém kontextu.
Při výběru účastníků mobilit je přihlíženo k doporučení vedoucích pracovníků,
zkušenostem zaměstnance na mezinárodním poli, jazykovým znalostem a kvalitě
programu školení pro zahraničí pobyt.
3.1 Školení - Erasmus
V rámci programu Erasmus jsou podporovány výjezdy zaměstnanců VŠEM
(pedagogických i nepedagogických pracovníků) do zahraničního podniku nebo na
vysokoškolskou instituci. Účelem školení je získání nových vědomostí a dovedností,
výměna zkušeností během praktického školení, studijní návštěvy, stínování nebo jiných
forem školení. V limitované míře jsou v rámci programu podporovány rovněž jazykové
kurzy v zahraničí. Délka školení je minimálně 5 dnů, účastníkům náleží finanční
prostředky ve výši dle zákona o cestovních náhradách.
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4. Pobyty studentů a zaměstnanců partnerských institucí na VŠEM
Součástí vztahů se zahraničními partnerskými institucemi je zároveň nabídka studijních
pobytů, stáží a odborných konzultací pro studenty, pedagogické a nepedagogické
pracovníky těchto institucí na VŠEM. Vzrůstající zájem o nabízená pobytová místa bude
nadále podporován a rozvíjen s cílem vytvořit tvůrčí mezinárodní prostředí umožňující
navazování nových kontaktů, sdílení zkušeností a prohlubování znalostí.
Studenti, lektoři a ostatní zaměstnanci VŠEM se díky uvedené aktivitě mohou stát
součástí mezinárodního prostředí přímo na VŠEM a získávají tak příležitost pro svůj
osobní rozvoj, rozvoj jazykových znalostí a komunikačních dovedností.

7

5. Partnerské univerzity
VŠEM spolupracuje s řadou partnerských univerzit, a to s různým stupněm intenzity:








S více než 40 univerzitami z 19 evropských zemí (Belgie, Bulharsko, Dánsko,
Francie, Island, Kypr, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Německo, Norsko, Polsko,
Portugalsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Španělsko, Turecko, Velká Británie)
má VŠEM podepsanou bilaterální dohodu v rámci programu Erasmus.
Spolupráce s University of Glamorgan spočívá v zajištění výuky studijního modulu
Starting a New Enterprise. Zároveň je připravován společný studijní program
v oblasti podnikové ekonomiky v konsorciu 6 univerzit při zapojení vybraných malých
a středních podniků s alternativou vytvoření virtuálního campusu.
S University of Abertay Dundee je uzavřena smlouva umožňující studium bez platby
studijních poplatků.
Společně s University of Saint Etienne připravuje VŠEM „joint degree“ program.
Společně s Furtwangen University je připravován projekt spolupráce v rámci
konsorcia devíti evropských a šesti čínských univerzit.
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6. Komunikační strategie v oblasti zahraničních vztahů
Nedílnou součástí strategie v oblasti rozvoje zahraničních vztahů je i komunikace směrem
k jednotlivým cílovým skupinám zapojeným do mezinárodních aktivit. Studenti a
zaměstnanci VŠEM mohou získat informace o nabídce aktuálních zahraničních pobytů na
všeobecných a specificky orientovaných setkáních (se zástupci VŠEM a partnerských
institucí), z tištěných informačních materiálů, webových stránek a při individuálních
konzultacích. Informace pro zahraniční studenty jsou k dispozici prostřednictvím
webových stránek VŠEM a partnerské instituce, informačních materiálů, informačních
setkání na partnerské univerzitě a při účasti na veletrzích vzdělávání.
Komunikace směrem ke studentům
-

Webové stránky VŠEM
Hromadný e-mail
Zástupci Studentské rady VŠEM
Lektoři VŠEM
Informační semináře
Přímé oslovení studentů s vysokou úrovní jazykových znalostí
Osobní konzultace s Erasmus koordinátorem

Komunikace směrem k lektorům
-

Webové stránky VŠEM
Přímé oslovení vedoucími jednotlivých kateder
Přímé oslovení prorektorem pro studium a výzkum

Komunikace směrem k zaměstnancům
-

Přímé oslovení vedoucím příslušného oddělení (odboru)
Přímé oslovení generálním ředitelem
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Zpracoval:
Ing. Marta Ondráčková
Rozvoj a zahraniční vztahy
Rektorát
Vysoká škola ekonomie a managementu
V Praze, dne 30. 3. 2009
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