Tisková zprava
Dům zahraničních služeb
Datum a místo akce: 4.4. 2013, Vídeň Rakousko
Česká republika předsedá programu CEEPUS
Dne 4. dubna 2013 se ve Vídni za účasti reprezentantů členských zemí konala
Komise ministrů programu CEEPUS, během které Česká republika slavnostně
převzala po hostitelské zemi Rakousku předsednictví programu, a to na období
dvou let 2013 až 2015.
Českou republiku na jednání reprezentovali zástupci ministerstva školství náměstek
ministra školství PhDr. Jindřich Fryč a ředitel Odboru mezinárodních vztahů MŠMT Mgr.
Ladislav Bánovec. Ceremonie se zúčastnila také Ing. Iva Tatarková ředitelka Domu
zahraničních služeb, kde sídlí Národní kancelář CEEPUS.
„Předsednictví programu CEEPUS je pro Českou republiku významnou událostí, která
může v rámci koncepce zahraniční politiky ČR pozitivně přispět k posilování pozitivního
obrazu a vnímání naší republiky v zahraničí, rozvoji dobrých vztahů se sousedními státy a
posilování regionální spolupráce. Program CEEPUS rovněž napomáhá posilování
evropské integrace zemí východní a jihovýchodní Evropy. Zahraniční pobyty
vysokoškolských studentů a pedagogů pomáhají dílčím způsobem naplňovat cíle
„Strategie Evropa 2020“, zvyšují uplatnitelnost absolventů na pracovním trhu, podporují
výzkumné projekty, výměny doktorandů a vznik společných vzdělávacích programů tzv.
Joint Programmes.“ shrnula význam programu CEEPUS ředitelka DZS paní Ing. Iva
Tatarková.
Program CEEPUS je středoevropský výměnný univerzitní program nabízející
stipendijní pobyty studentům bakalářského a magisterského stupně, doktorandům a
akademickým pracovníkům veřejných vysokých škol. Program je uskutečňován na základě
Mezinárodní dohody programu CEEPUS III, která vstoupila v platnost 1. května 2011
s účinností na 7 let.
Ústřední kancelář programu CEEPUS sídlí ve Vídni v Rakousku, v České republice
spravuje program Národní kancelář CEEPUS se sídlem v Domě zahraničních služeb v
Praze.
Kromě České republiky je do programu zapojeno dalších 14 zemí: Albánie, Bosna a
Hercegovina, Bulharsko, Černá Hora, Chorvatsko, Maďarsko, Makedonie, Moldavsko,
Polsko, Rakousko, Rumunsko, Slovensko, Slovinsko, Srbsko a též Univerzita Prizren a
Univerzita Priština v Kosovu.

V minulosti Česká republika již jednou programu CEEPUS předsedala, a to v roce
1999. Pro úplnost dodejme, že Česká republika nebyla mezi zakládajícími zeměmi a
přistoupila do programu až v roce 1996. Dřívější nerozhodnost ohledně vstupu do
programu brzy vystřídal zájem ze strany vysokých škol o zapojení do projektových aktivit,
který od té doby neustále roste. V tomto roce je do programu CEEPUS zapojeno celkem
19 českých veřejných vysokých škol prostřednictvím 93 pracovišť (kateder a ústavů)
spolupracujících v rámci 56 univerzitních sítí CEEPUS.
Další podrobnosti o programu můžete
www.dzs.cz/ceepus nebo www.ceepus.info.
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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.

