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Erasmus jako jeden z nejznámějších vzdělávacích programů EU pomohl od doby svého
vzniku zajistit studium nebo pracovní stáž v zahraničí téměř 3 milionům evropských
studentů. V rámci České republiky do zahraničí vycestovalo více než 50 000
vysokoškolských studentů a 18 000 vysokoškolských zaměstnanců a zájem o program stále
stoupá.
Program Erasmus byl v Evropě založen v roce 1987 a v České republice funguje od roku 1998.
„V současné době je do programu zapojeno přibližně 90 % evropských univerzit, z českých
vysokoškolských institucí je jich v akademickém roce 2012/2013 zapojeno celkem 70“, říká
Barbora Nájemníková, vedoucí programu Erasmus.
Finanční prostředky určené na aktivity programu Erasmus ze strany EK každoročně stoupají (v
porovnání let 2011/2012, kdy činily 10 873 000 EUR, a roku 2012/2013, kdy činí 12 173 000 EUR,
vzrostly téměř o 12 %) a společně s dofinancováním MŠMT tak mohou nyní umožnit zahraniční
mobilitu téměř 10 000 osobám ročně. Co se týká nejčastěji navštěvovaných zemí, čeští
vysokoškolští studenti dlouhodobě preferují Německo (16 %), Francii (12 %), Španělsko (10 %) a
Velkou Británii (9 %). Jako nejčastější motivaci pro zahraniční mobilitu, dle svých závěrečných
zpráv, uvádějí: novou životní zkušenost, zlepšení jazykových kompetencí a prohloubení odborných
znalostí a v neposlední řadě také berou zahraniční zkušenost jako možnost lepšího budoucího
pracovní uplatnění.
V České republice je program Erasmus spravován Domem zahraničních služeb. V roce 2009 byla
v České republice (jako jedné z mála zemí v Evropě) zavedena online centrální databáze
závěrečných zpráv studentů, která je veřejně přístupná na adrese http://erasmusdatabaze.naep.cz a obsahuje závěrečné zprávy studentů z pobytu (včetně zkušeností, hodnocení
a tipů). Lze v ní vyhledávat nejen podle zemí, měst, typu pobytu, ale i univerzit (domácích či
zahraničních).
Při příležitosti letošních oslav 25. výročí programu Erasmus na evropské úrovni byli Evropskou
komisí vybráni zástupci z 33 zapojených států, tzv. Erasmus ambasadoři, aby probrali nejen
dosavadní činnost a úspěchy programu, ale také nastínili vizi jeho budoucího vývoje. Ze společné
práce 66 studentských a zaměstnaneckých ambasadorů vznikl dokument „Manifest programu
Erasmus“, který představila ambasadorka ČR Milada Hlaváčková, která má na starosti zahraniční
vztahy na Vysoké škole báňské – Technické univerzitě Ostrava, Fakultě strojní. „Všichni
zúčastnění ambasadoři se shodli, že program ERASMUS splnil svou roli. Přispěl k poznávání,
integraci a skutečnému sjednocování Evropy. Jednou z mnoha vizí, které by mohly být v nové fázi
programu nazvané „Erasmus for All“ uplatněny, je např. zlepšování spojení mezi vzděláváním a
prací, oslovení málo zastoupených skupin (např. handicapovaných osob) nebo rozšíření programu
mimo Evropu“, uvádí Milada Hlaváčková.
Hybnou silou programu Erasmus jsou studenti a zaměstnanci vysokých škol a také tzv. Erasmus
koordinátoři, kteří program na jednotlivých školách spravují.

K aktivnímu dlouhodobému zapojení do programu Erasmus na Vysoké škole ekonomické v Praze
se vyjádřila Ing. Dana Brázdová, vedoucí oddělení zahraničních styků. „V rámci výměnných
programů klade naše škola velký důraz na kvalitu, tzn. odborný přínos pro studenta, z čehož
vyplývá i pečlivý výběr sítě partnerských škol, na které VŠE studenty vysílá. Zájem o studium
v zahraničí je mezi studenty velký a vyplývá nejen z dobré jazykové vybavenosti našich studentů,
ale i z předpokládaných očekávání budoucích zaměstnavatelů absolventů VŠE.“
Pro období 2014-2020 Evropská komise představila návrh nového programu, který má sjednotit
všech sedm stávajících vzdělávacích programů EU do jednoho programu s názvem Erasmus pro
všechny. Nový program má umožnit až 5 milionům osobám studovat nebo se připravovat na
povolání v zahraničí. Komise navrhuje 73% navýšení v porovnání se stávajícím sedmiletým
rozpočtem, což znamená, že na nové období 2014–2020 bude přiděleno 19 miliard eur. Hlavní tři
pilíře nového programu by měly být: podpora individuální mobility, podpora projektů spolupráce pro
inovace, podpora evropských a národních politik pro oblast vzdělávání a odborné přípravy.

Dům zahraničních služeb
Dům zahraničních služeb (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem
školství, mládeže a tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti
školství a vzdělávání. Součástí DZS je mimo jiné Národní agentura pro evropské
vzdělávací programy (NAEP), která koordinuje vzdělávací programy mezinárodní
spolupráce.
Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebo www.naep.cz.
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