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Studentské mobility, jak se výjezdům českých studentů 
do zahraničí a příjezdům zahraničních sem říká, jsou 
patrně tou nejviditelnější částí procesu internacionali-
zace, který je pro naši školu klíčový (viz tabulku). Co 
k nim studentům pomáhá? Především programy ERAS-
MUS+ a INTER. Koordinuje je pracoviště Internati-
onal Office ZČU, zodpovědné za mezinárodní vztahy 
naší univerzity.

ERASMUS+ i INTER vysílají studenty na praktické 
nebo studijní stáže. Hlavní rozdíl mezi oběma programy 
je, že ERASMUS+, který mohou využívat i čerství 
absolventi, se týká jen členských zemí Evropské unie 
a hradí ho evropské peníze, zatímco díky INTERU, 
což je program Západočeské univerzity podporovaný 
ministerstvem školství, může student vyjet i mimo EU. 
V rámci programu ERASMUS+ jsou sice studijní 
výjezdy minimálně tříměsíční, ale většinou trvají celý 
semestr, protože studenti musejí během pobytu získat 
potřebný počet kreditů. Program INTER, díky němuž 
se ze studentů stávají takzvaní freemovers a unijní hra-
nice pro ně neplatí, je určen ke kratším pobytům – mini-
málně třicetidenním.

I v programu s přesně danými podmínkami, jakým 
je ERASMUS+, ale existují výjimky. EU totiž může 
prostřednictvím kreditové mobility, neboli kreditovky, 
podpořit také výjezd mimo členské státy, nejčastěji 
do takzvaných třetích zemí. Fakulty či katedry, které tam 
chtějí studenty vyslat, musí mít v zemi partnery, zažádat 
je, a pokud uspějí, zařídí ERASMUS+ i výjezd mimo 
EU. Ze Západočeské univerzity se tak díky kreditovce už 
vyráželo do Maroka, Srbska, Běloruska, Etiopie, Íránu 
nebo Izraele.

Za poslední tři roky vyjelo z celé Západočeské univer-
zity do zahraničí téměř 1200 studentů. Podle vedoucí 
International Office ZČU Jany Ovsjannikové využívali 
nejčastěji právě programy ERASMUS+ a INTER, ale 
pomohly jim i další. „Studenti vyjíždějí do zahraničí 

také díky podpoře bavorské vlády, Norských fondů 
a programů jako jsou DAAD, Aktion, CEEPUS nebo 
jiné fakultní projekty. International Office tyto pro-
gramy zprostředkuje a na rozdíl od ERASMU+ nebo 
INTERU, které řešíme od výběrových řízení po vyplá-
cení financí, je nespravuje,“ říká.

I když se nejedná o žádná dramatická čísla, počet stu-
dentů, kteří se vydávají do zahraničí, v posledních třech 
letech poklesl. V akademickém roce 2016/2017 jich bylo 
407, v akademickém roce 2017/2018 šlo o 391 a v aka-
demickém roce 2018/2019 o 368 studentů. Proč? Třeba 
kvůli demografické křivce. „Studentů je teď obecně 
méně než před několika lety, takže procentuálně se 
počet výjezdů o tolik nesnížil. Stejně jako my se ale 
po příčinách ptají vysoké školy po celé Evropě. Jedním 
z důvodů může být třeba dnešní technicky vyspělá doba, 
v níž studenti jednou kliknou a mohou chatovat s kole-
gou z Tchaj-wanu nebo Austrálie. Projevuje se také bez-
pečnostní situace, kdy studenti nebo jejich rodiny mají 
někdy obavu vyjet. Ukázalo se to třeba před dvěma lety 
po teroristických útocích ve Francii, Německu a Velké 
Británii,“ pokračuje Jana Ovsjanniková.

V akademickém roce 2018/2019 studenty nejvíce lákaly 
pobyty v Německu, Španělsku, Itálii, Polsku a Francii. 
Vyráželi ovšem i do zemí, jako je Čína, Kyrgyzstán, 
Írán nebo Omán. Studentské mobility propaguje ZČU 
například na akcích International Day a Erasmus Night, 
o nichž se dočtete na následujících dvou stranách.

Na rozdíl od výjezdů však stoupá počet studentů, kteří 
na Západočeskou univerzitu za studiem či za praxí 
přijíždějí. V akademickém roce 2016/2017 jich bylo 
386, v akademickém roce 2018/2019 už 421. Za čím 
dál vyššími čísly hledejme i studenty z asijských zemí, 
kteří mají o příležitosti v České republice i celé Evropě 
v poslední době stále větší zájem, nicméně v akademic-
kém roce 2018/2019 přijížděli studenti nejvíce z Ruské 
federace, Francie, Polska, Turecka a Španělska. •

Studenti Západočeské univerzity dnes mohou 
dělat něco, o čem se jejich předchůdcům nesnilo. 
Totiž za výukou nebo za praxí vyjet doslova 
do celého světa. Stačí chtít a vědět, jak na to.

STUDENTI SE 
MOHOU PODÍVAT 
DO CELÉHO 
SVĚTA

Co je internacionalizace?
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Internacionalizace ven, to je podpora mobilit studentů i zaměstnanců, mezinárodních 
výzkumných i vědeckých projektů. Vše slouží ke zvyšování prestiže univerzity, 
a to nejen z pohledu ze zahraničí. I pro české studenty je škola atraktivnější, když vědí, 
že má ve světě dobré jméno a spolupracuje s prestižními organizacemi.

Internacionalizace doma, to je příprava prostředí na ZČU, aby byla schopna 
přijímat zahraniční studenty i zaměstnance. Postupně se buduje dvojjazyčný kampus 
i takzvané Welcome Centre (více na str. 38), nejen učitelé, ale všichni zaměstnanci 
od kolejí a menz přes Helpdesk po knihovnu si zvyšují jazykové kompetence, 
ty nejdůležitější dokumenty a služby se z českého jazyka překládají do anglického.

Internacionalizace je jeden z hlavních cílů  
Západočeské univerzity a dělí se na dvě části.




