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Hlavní závěry: 

1. Internacionalizace je výrazem kvality vysoké školy. Pozitivní výsledky v oblasti internacionalizace nejenom zvyšují renomé 
vysoké školy, ale jsou jedním z hlavních ukazatelů při procesu udělování mezinárodních akreditací.  

2. S rozšiřováním a zkvalitňováním výuky cizojazyčných oborů a jejich propagací roste počet studentů v uvedených programech. 
Příjmy ze školného cizojazyčných akreditovaných oborů a programů realizovaných v rámci doplňkové činnosti stále významněji 
přispívají k posílení rozpočtu VŠE a jednotlivých fakult. 

3. Rostoucí počet přijímaných zahraničních studentů, ať už výměnných či v cizojazyčných oborech klade stále vyšší nároky na 
internacionalizaci prostředí, na kapacity pracovišť spojených s jejich obsluhou i na vyšší kvalitu všech poskytovaných služeb. 
Uživateli těchto služeb jsou rovněž hostující profesoři na jednotlivých fakultách či studenti v rámci krátkodobých pobytů (letní 
školy atd.). 

4. Výsledky výběrových řízení na semestrální výměnné pobyty mezi studenty VŠE ukazují, že většina studentů, kteří splňují 
podmínky, dostane možnost realizovat svůj pobyt na partnerských školách VŠE, ať už v rámci svých preferencí či v rámci 
nabídky pro náhradníky.  

5. S rostoucím počtem nabízených míst je třeba klást stále výrazněji důraz na propagaci a význam studia v zahraničí např. formou 
doporučených studijních plánů zahrnujících studium v zahraničí. Zároveň nicméně vyvstává nutnost usnadnit studentům 
uznání studia v zahraničí do jejich studijních plánů prostřednictvím tzv. mobility window.   

6. Pro získání zahraniční zkušenosti u budoucích absolventů se stále více nabízí jako další alternativa rozšíření pracovních stáží, 
tomu nahrává i výrazně navýšený grant na podporu této aktivity v rámci programu Erasmus+. 

7. Všechny tyto aktivity by měly přispět k udržení rostoucího podílu absolventů se zahraniční zkušeností, což je jedním 
z výrazných kritérií kvality internacionalizace (viz Tab. 7.3 Výroční zprávy 2016 a 2017). 

Navržená opatření: 

1. V současnosti je klíčovou prioritou v oblasti internacionalizace udržení stávajícího počtu mobilit a růst počtu samoplátců. 
Hlavním doporučením je proto pokračovat dle Strategického záměru ve všech aktivitách, které k tomuto přispívají: 

• Odeslat sebehodnotící zprávu v rámci žádosti o získání akreditace AACSB a zapracovat připomínky mentorky. 

• Udržet stávající vysoký počet studentů zapojených do mobilitních výměnných programů.  

• Podporovat studentské mobility typu pracovních stáží a jejich implementaci do vhodných studijních programů.  

• Aktivně vyhledávat možnosti rozvoje double/joint degree oborů.  

• S využitím programu Erasmus+ navýšit mobility učitelů a zaměstnanců s vybranými partnerskými či vytipovanými 
možnými partnerskými školami.  

• Využít moderních forem propagace výměnných a cizojazyčných programů (sociální sítě apod.).  

• Vypracovat a odeslat pro EFMD zprávu o pokroku, který učinila Fakulta podnikohospodářská po získání akreditace EQUIS 
(Progress Report).  


