Tisková zpráva

25 let programu Erasmus / S Erasmem do cíle Univerzitního maratonu
Praha, 2. 5. 2012
Erasmus, největší program EU zaměřený na mobilitu a spolupráci ve
vysokoškolském vzdělávání v Evropě, v roce 2012 slaví 25. výročí své
existence. Program Erasmus je součástí Programu celoživotního učení
(Lifelong Learning Programme), do kterého je zapojeno 33 zemí. Erasmus v
Evropě funguje už od roku 1987 a v České republice od roku 1998. Program
Erasmus pomohl zajistit studium nebo pracovní stáž v zahraničí už více než 2
milionům studentů. Očekává se, že v akademickém roce 2012/2013 bude
dokonce překročena hranice 3 milionů mobilních studentů. Z České
republiky vyjelo s programem Erasmus na zkušenou do zahraničí již přes 50
000 studentů. Do programu je zapojeno přibližně 90 % evropských univerzit.
Letošní čtvrtstoleté výročí vzniku programu připomínají od začátku roku akce po celé Evropě, které
vyvrcholí 9. května 2012 konferencí v Kodani v Dánsku. Hlavní akcí v České republice bude 13. května
2012 Univerzitní maraton, součást tradičního jarního pražského běžeckého svátku pod názvem
Volkswagen Maraton Praha. Erasmus je vedle Univerzity Karlovy v Praze patronem Univerzitního
maratonu a pro studenty vysokých škol bude přichystán závod čtyřčlenných štafet. Během
maratonského víkendu se budou moci zájemci seznámit s nabídkou programu Erasmus ve zvláštním
informačním stánku na Staroměstském náměstí nebo na veletrhu Sport Expo na Výstavišti.
Co se týká dalších oslav 25. výročí, ty budou probíhat na jednotlivých univerzitách zejména v týdnu
od 7. do 13. května 2012 po celé republice. Do oslav se zapojí i mezinárodní studentská organizace
Erasmus Student Network fungující na principu „students helping students.“
Program Erasmus je v České republice spravován Domem zahraničních služeb/Národní agenturou pro
evropské vzdělávací programy (DZS/NAEP). Další informace o programu na www.naep.cz/erasmus.
25th anniversary of the Erasmus programme / To the University marathon with Erasmus
The largest programme promoting European cooperation in the area of higher education –
Erasmus – celebrates in 2012 the 25th anniversary of its founding. Erasmus is a part of the EU's
Lifelong Learning Programme, covers 33 participating countries and a vast majority of European
universities take part in it. It is expected that in the academic year 2012/2013 the number of
3 million students that participated in the programme will be reached. In the Czech Republic, the
programme has been up and running since 1998 and in 2011 got to celebrate the 50 000th student
studying or working abroad.
The celebrations of the 25th anniversary of the Erasmus programme are running in all participating
countries till the beginning of this year and will culminate on 9th May 2012 with the conference in
Copenhagen, Denmark. In the Czech Republic the whole week from 7th to 13th May 2012 will be
dedicated to celebrations. These are organized by universities, student organisations such as Erasmus
Student Network and also by Centre for International Services/National Agency for European
Educational Programmes which is authorized to manage the programme Erasmus in the Czech
Republic.
The main action will take place on 13th May 2012 as a part of the traditional spring Volkswagen
Prague Marathon. The Erasmus programme will be, next to the Charles University, the patron of the
University marathon where the four-member relay teams will get to compete. To find out more
about the Erasmus programme during the marathon week-end there will be an Erasmus stand at the
Sport Expo Praha and also on Old Town Square.
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