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ERASMUS POLICY STATEMENT 2014-2020 
VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

Zapojení do mezinárodních aktivit je strategickou prioritou VŠTE, která umožňuje přípravu studentů a 
absolventů pro evropský trh práce a současně poskytuje trvalé podněty pro integraci nových vzdělávacích 
trendů z hlediska obsahu a nových forem výukových metod. 

Priority mezinárodní strategie VŠTE je možné shrnout v následujících bodech: 

- rozvíjet bilaterální a multilaterální spolupráci se zahraničními institucemi 

- vytvořit odpovídající infrastrukturu pro podporu mezinárodních aktivit 

- zahájit nábor zahraničních studentů 

- realizovat projekty spolupráce se zahraničními partnerskými institucemi 

- zapojit každého studenta do některé z forem zahraničních aktivit 

- vytvořit nabídku double degree programů pro studijní obory 

V souladu s Dlouhodobým záměrem VŠTE jsou aktivity směřovány k navázání a posílení partnerských 
vztahů se zahraničními vysokými školami a institucemi, a to jak v oblasti vzdělávací, výzkumné a vývojové 
činnosti, tak v oblasti zapojení do mezinárodních projektů. Důležitým prvkem spolupráce s těmito partnery 
je důraz na mobility studentů (studium, odborná dlouhodobá praxe), akademických pracovníků a 
zaměstnanců školy, včetně vytvoření akademických předpokladů pro přijímání zahraničních studentů. 

Studentům je umožněno absolvovat semestr nebo celý akademický rok v zahraničí a získat cenné zkušenosti, 
odborné znalosti a cizojazyčné dovednosti. Kromě semestrálních výměnných pobytů VŠTE nabízí i 
krátkodobé aktivity v rámci kooperačních projektů, programů, akce typu „International weeks“, Letních škol 
atd., kdy studenti více partnerských škol pracují v mezinárodních týmech na zadaném projektu. Jedním z cílů 
pro období do roku 2020 je vytvoření nabídky double degree programů realizovaných ve spolupráci s 
vybranými partnerskými vysokoškolskými institucemi v Evropě i mimo rámec EU. 

Uznávání výstupů z učení dosažených na jiných vysokých školách bylo umožněno zavedením systému ECTS. 
V roce 2012 Evropská komise udělila VŠTE prestižního ocenění ECTS Label. 

Strategie výběru partnerů 

Přirozeným zahraničním partnerem pro VŠTE jsou vysokoškolské instituce stavějící na první místo 
praktickou uplatnitelnost absolventa, které jsou schopné a ochotné se flexibilně přizpůsobovat dynamicky se 
proměňujícím požadavkům evropského trhu práce. Jedná se zpravidla o menší vysoké školy s profesně 
zaměřenými studijními obory a důrazem na projektovou výuku. Integrální součástí studijního plánu těchto 
vysokých škol bývá stejně jako na VŠTE dlouhodobá odborná praxe v aplikační sféře. Takové partnery 
nachází VŠTE ve skandinávských zemích, Dánsku, Belgii, Nizozemí, ale i v Německu a Rakousku, kde se 
prakticky zaměřené vysoké školy (nazývané Fachhochschulen) etablovaly jako samostatný a velmi rozšířený 
typ vysokoškolských institucí. 

Ve výběru partnerů VŠTE se odráží také geografická poloha jihočeského regionu a jeho ekonomická a 
kulturní spjatost s Německem a Rakouskem. Mobility ve vzdělávání (studijní pobyty, ale především pracovní 



VYSOKÁ ŠKOLA TECHNICKÁ A EKONOMICKÁ 

V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH 

 

 
 

 

Vysoká škola technická a ekonomická v Českých Budějovicích       www.vstecb.cz 
Okružní 10, 370 01 České Budějovice  vstecb@mail.vstecb.cz 

 

stáže) do těchto zemí studentům umožní nejen zvládnout německý jazyk, ale také si uvědomit specifika 
prostředí, ze kterého vychází firemní kultura německých či rakouských firem. 

VŠTE přesto dbá na to, aby nabídka partnerských vysokých škol pro mobility ve vzdělávání byla po 
geografické stránce co nejpestřejší. Ve státech, kde není znalost angličtiny běžně rozšířena, ověřuje VŠTE 
před uzavřením partnerství, zda daná instituce kromě kvalitní výuky v anglickém jazyce studentům 
zabezpečuje i asistenci pomáhající překonat jazykovou bariéru v běžném životě. 

Vzhledem k záměru VŠTE vytvářet nové obory a specializace zaměřené na konkrétní regiony na východě 
Evropy a Asie je vyvíjeno úsilí vedoucí k uzavírání nových partnerství s univerzitami v rusky mluvících 
zemích a na Dálném Východě. V budoucnu by VŠTE chtěla realizovat rozsáhlejší mezinárodní kooperační 
projekt zaměřený právě na region Ruska. 

Cílové skupiny mobilitních aktivit 

Prioritou mezi mobilitami jsou mobility studentů. Stejnou váhu jako možnost studia v zahraničí má pro VŠTE 
možnost studentů vykonat v zahraniční pracovní stáž, která je integrální součástí studia ve formě povinného 
předmětu. Cílem VŠTE je zajistit každému zájemci možnost financování pracovní stáže v zahraničí. Jedním z 
kroků k přiblížení se tomuto ideálu byl vstup VŠTE do konsorcia Educa International, o.p.s., které poskytuje 
dodatečné finanční prostředky na pracovní stáže studentů a zároveň poskytuje cenné kontakty na 
společnosti přijímající stážisty. 

V rámci mobilit zaměstnanců jsou prioritou mobility akademických pracovníků, vzhledem k většímu počtu 
osob, které mohou z aktivity těžit. Výuka zahraničních hostů je přínosná jak pro domácí studenty, tak pro 
akademiky. 

 

Strategie pro organizaci a implementaci kooperačních projektů ve výuce a odborné přípravě je v 
souladu s cíli mezinárodní strategie VŠTE a směřuje k poskytování odborné přípravy mj. „netradičním” 
studentům. Vzhledem k tomu, že VŠTE je profesně zaměřenou vysokou školou, i ve svých projektech 
zaměřených na výuku a odbornou přípravu se bude soustředit na rozvoj průřezových dovedností, jako je 
schopnost kritického myšlení či schopnost využívat vědomosti napříč předměty a znalostními oblastmi. Aby 
takové projekty mohly být implementovány, měla by VŠTE hledat možnosti otevřené spolupráce a uzavírat 
partnerství na všech úrovních; s veřejnými autoritami, vysokoškolskými institucemi, institucemi odborného 
vzdělávání a přípravy a se sociálními partnery, především sdruženími zaměstnavatelů. Proto bude žádoucí 
přechod od tradičních forem vzdělávání k různorodosti tradičních i alternativních vzdělávacích příležitostí, 
které budou více orientovány na proces a výstupy. 

VŠTE si uvědomuje, že efektivní realizace projektů zaměřených na výuku a odbornou přípravu bude 
vyžadovat změnu paradigmatu. Tyto projekty by neměly být primárně zaměřeny na transfer znalostí, ale 
měly by využívat moderní vzdělávací příležitosti. V souladu s koncepcí celoživotního učení by měly klást 
důraz na rozvoj individuálních schopností a kompetencí k učení. Jádrem koncepce projektů by měla být 
snaha motivovat lidi “naučit se učit”. 

Záměrem VŠTE je podílet se na uskutečňování kooperačních projektů v kategoriích: Strategická partnerství, 
Znalostní aliance, Aliance pro dovednosti v odvětví, Mezinárodní spolupráce a budování kapacit. 
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V souladu se strategií lze definovat čtyři základní potřeby: 

-účastnění se projektů na úrovni EU a sledovat vývojové trendy pro posílení agendy celoživotního učení v 
rámci instituce 

-zapojení klíčových účastníků a získání jejich podpory 

-poskytovat poradenství studentům, potenciálním studentům a zaměstnavatelům 

-vytvoření politik a postupů pro uznávání předchozího učení 

 

Účast v Programu pomůže VŠTE naplnit cíle popsané v následujících pěti prioritách Modernizační 
agendy. 

1) Zvýšení úrovně dosaženého vzdělání pro formování absolventů a výzkumných pracovníků, které Evropa 
potřebuje 

Ačkoli VŠTE momentálně nabízí pouze bakalářské studijní obory, v průběhu další fáze Programu by mělo 
dojít k rozšíření nabídky o magisterské studijní obory a o další on-campus a off-campus vzdělávací 
příležitosti za použití moderních technologií (e-learningové kurzy, virtuální výukové prostředí atd.). 
Poskytne-li Program dostatečné finanční prostředky, bude možné zahájit projekty s cílem vytvářet programy 
zohledňující potřeby zranitelných a znevýhodněných skupin. 

2) Zlepšení kvality a relevance vysokoškolského vzdělávání 

Již od svého vzniku je VŠTE propojena s průmyslovou a obchodní sférou, které se aktivně podílejí na tvorbě a 
výuce předmětů spadajících do jejich oblasti specializace, a tak umožňují reflektovat aktuální situaci v 
průmyslu a obchodě. Očekává se, že v průběhu následující fáze Programu budou zahájeny projekty, které 
uvedou studijní plány do shody s Národním rámcem kvalifikací a Evropským rámcem kvalifikací tak, aby 
výstupy z učení byly v souladu s požadavky pracovního trhu. 

3) Posílení kvality prostřednictvím mobility a přeshraniční spolupráce 

Účast v Programu může VŠTE poskytnout dostatečné finanční prostředky a administrativní rámec pro 
realizaci mobilit studentů a zaměstnanců. Zvýšením počtu mobilit by došlo k rozvinutí jazykových 
kompetencí všech zúčastněných osob, zvýšení zaměstnatelnosti studentů a k modernizaci výuky v rámci 
VŠTE. Integrální součástí studijních plánů VŠTE je semestrální odborná praxe v aplikační sféře. Účast v 
Programu by mohla umožnit poskytovat finanční podporu všem zájemcům o splnění této povinnosti v 
zahraničí. 

4) Umožnit fungování znalostního trojúhelníku 

VŠTE, která je jedinou technickou vysokou školou v regionu, vybudovala dobré vztahy s regionálními 
autoritami, podnikovou, veřejnou a státní sférou a aktuálně s některými z nich uskutečňuje projekty. 
Odpovídající financování aktivit Programu může podpořit proces tvorby silných partnerství s dalšími 
institucemi v zahraničí a rozvinutí projektů v rámci Evropské výzkumné oblasti. 

5) Zlepšení správy a financování 
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Vzdělávání je oblastí národních priorit a bude záviset na vládě, zda zajistí udržitelné financování a bude 
ochotna investovat do vysoce kvalitních systémů vzdělávání. Pro VŠTE jako výukovou vysokou školu je 
obtížné získávat prostředky ze soukromých zdrojů. V této situaci bude nástrojem zlepšení správy a 
financování instituce především vytvoření odpovídající infrastruktury pro podporu mezinárodních aktivit a 
zapojení nejen do Programu, ale i do dalších aktivit na úrovni EU i přesahující rámec EU. 

 


