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Erasmus
není jen pro studenty
Řekne-li se ERASMUS+, vybaví se člověku především
zahraniční pobyty studentů, nicméně tento program do 
věta vysílá také zaměstnance vysokých škol. Od Mobilit
3.0 a Academy Career, které tu jsou pro v ědeckovýzkumné
pracovníky (představili jsme je na s tranách 4, 5 a 8),
se však zaměstnanecký ERASMUS+ liší.

„V rámci ERASMU+, který se dělí na výukovou mobilitu a na školení, totiž mohou do zahraničí vyjíždět
všichni pracovníci Západočeské univerzity. Pobyty jsou
na rozdíl od Mobilit 3.0 a Academy Career krátkodobější, minimálně dvoudenní,“ říká Jana Ovsjanniková,
vedoucí pracoviště International Office, které výjezdy
zaměstnanců koordinuje stejně jako výjezdy studentů.
Na rozdíl od studentů se zaměstnancům univerzity chce
do zahraničí rok od roku více. Před třemi lety jich díky
ERASMU+ vycestovalo 110, v loňském roce už 195,
nejčastěji do Německa, na Slovensko nebo do Velké
Británie. „Zaměstnanci se o výjezdy hlásí svému nadřízenému, který ví, kolik lidí z jeho pracoviště může vyjet.
Ve většině případů už zaměstnanci vědí, kam by rádi
vyjeli – tím se také liší od studentů, kteří někdy ani
nemají představu, pouze chtějí do zahraničí na Erasmus,“ pokračuje Jana Ovsjanniková.
Větší zájem o výjezdy s ERASMEM+ mají zaměstnanci,
kteří míří za školením. Takzvaná učitelská mobilita
není až tak využívaná, protože pro učitele znamená
podmínku přednášet v zahraničí v cizím jazyce, což je
na přípravu náročnější. Všichni vyjíždějící mají společné

to, že je International Office financuje z grantu, který
dostane a který jim pokryje veškeré potřebné náklady.
„Je to také důvod, proč výjezdů zaměstnanců přibývá.
Evropská unie, která program ERASMUS+ financuje,
ho totiž bere jako jednu z aktivit, které se osvědčily,
opravdu fungují a mají viditelný efekt. Ačkoliv vysílání zaměstnanců a učitelů není pro EU prioritou, tou
zůstávají stále studenti, je na jejich výjezdy k dispozici
stále více financí. Zájem je rok od roku větší,“ dodává
Jana Ovsjanniková.
Zaměstnanci mohou stejně jako studenti pro výjezdy
s ERASMEM+ využívat i kreditovou mobilitu, která jim
dovolí vyjet i mimo země Evropské unie, pokud s nimi
má jejich pracoviště uzavřené partnerství.
Samozřejmě díky programu ERASMUS+ zároveň přijíždějí zaměstnanci zahraničních vysokých škol na Západočeskou univerzitu, nicméně takové návštěvy nemusí
vždy řešit přímo International Office, o cesty zaměstnanců se totiž starají i pracoviště, která je přijímají.
Z dalších programů, které využívají nejen studenti, ale
také hostující, jmenujme například CEEPUS, Norské
fondy, rakouský program Aktion a další.
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