
Zpráva je pravidelnou hodnotící zprávou podle článku 23 odst. 1 písm. b) Pravidel 
systému zajišťování kvality vzdělávací, tvůrčí a s nimi souvisejících činností a vnitřního 
hodnocení kvality. 

Zprávu schválila Rada pro vnitřní hodnocení VŠE dne 12. 10. 2021. 
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Hlavní závěry: 

1. Internacionalizace je dlouhodobou strategickou prioritou VŠE a je jedním z klíčových ukazatelů při 
procesu udělování mezinárodních akreditací.  

2. Roste počet studentů v placených cizojazyčných programech. Příjmy ze školného stále významněji 
přispívají k posílení rozpočtu VŠE a jednotlivých fakult. 

3. Rostoucí počet přijímaných zahraničních studentů, ať už výměnných či v cizojazyčných 
programech, klade stále vyšší nároky na internacionalizaci prostředí, na kapacity pracovišť 
spojených s jejich obsluhou i na vyšší kvalitu všech poskytovaných služeb. 

4. Pestrá a široká škála nabídky studijních míst z hlediska oborového i geografického na partnerských 
univerzitách umožnuje v současnosti uspokojit téměř všechny zájemce o studium v zahraničí. 
Nutnou podmínkou však stále zůstává u některých programů vytvoření podmínek v rámci jejich 
studijních plánů formou tzv. mobility window, tj. začlenění zahraniční mobility jako integrální 
součásti studijního plánu. Významný dopad má i cílená propagace s využitím moderních 
komunikačních kanálů, zejména instagramového účtu vse_studyabroad. 

5. Zásadním cílem je udržet resp. zvýšit podíl absolventů s dlouhodobou zahraniční zkušeností 
včetně související cílené propagace na různé skupiny studentů. 

6. Pro získání zahraniční zkušenosti u budoucích absolventů se nabízí jako alternativa rozšíření 
pracovních stáží na všechny programy a stupně studia. Motivačním faktorem může být na rozdíl 
od studijních výjezdů časová flexibilita tj. velmi krátký časový úsek od záměru k realizaci mobility. 

7. Vysoká úroveň digitalizace procesů spojených s administrací mobilit studentů se ukázala výraznou 
předností v bezprecedentní situací v souvislosti s pandemií COVID-19 ve světě. V elektronické 
formě probíhají nejen veškerá výběrová řízení, ale i další administrativa spojená s mobilitami 
v rámci informačního systému InSIS a dalších online aplikací (checklisty včetně možnosti 
nahrávání dokumentů, Online Learning Agreement atd.) včetně online uznávání výsledků studia ze 
zahraničí. VŠE vystupuje aktivně v rámci projektu Erasmus Without Papers (EWP) a implementace 
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probíhá v souladu s harmonogramem stanoveným Evropskou komisí. Aktuálně se připravuje i 
modul pro elektronické uzavírání meziinstitucionálních smluv s partnerskými univerzitami.  

 

Navržená opatření: 

V průběhu roku 2020 byla vytvořena Strategie internacionalizace VŠE jako součást Strategického 
záměru VŠE pro roky 2021-2025. V oblasti internacionalizace bylo stanoveno 5 strategických cílů: 

(1) rozvoj globálních kompetencí studentů a pracovníků VŠE;  

(2) internacionalizace studijních programů;  

(3) zjednodušení procesů uznávání zahraničního vzdělání;  

(4) vytváření mezinárodního prostředí na VŠE a propagace školy v zahraničí;  

(5) posílení strategického řízení internacionalizace 

Pro naplňování konkrétních cílů a jednotlivých opatření jsou alokovány finanční zdroje v rámci 
Institucionálního plánu. 

Hlavní doporučení je pokračovat ve všech aktivitách, které k přispívají ́k naplňování stanovených cílů: 

1. Nadále pokračovat v aktivitách souvisejících s udělováním prestižních mezinárodních 
akreditací (EQUIS/EPAS, AACSB či AMBA).  

2. Udržovat stávající podíl studentů zapojených do mobilitních výměnných programů zejména 
prostřednictvím cílené propagace s využitím sociálních sítí a digitalizace všech procesů 
souvisejících s mobilitami, ale i vytvořením podmínek pro výjezd do zahraničí v rámci všech 
studijních plánů formou tzv. mobility window, tj. začleněním zahraniční mobility jako 
integrální součásti studijního plánu. 

3. Pokračovat v digitalizaci všech souvisejících agend a procesů zejména v rámci platformy 
Erasmus Without Papers (EWP) a implementace příslušných modulů v souladu 
s harmonogramem Evropské komise pro program Erasmus. 

4. Podporovat studentské́ mobility typu pracovních stáží a jejich implementaci do vhodných 
studijních programů. 

5. Aktivně vyhledávat možnosti rozvoje double/joint degree programů. 

6. S využitím programu Erasmus+ navýšit mobility akademických pracovníků a dalších 

zaměstnanců školy. 

7. Na základě zkušeností z mimořádného období v době pandemie COVID-19 rozšířit využití 
online platforem pro podpůrné i propagační aktivity ve všech oblastech internacionalizace i do 
budoucna (série webinářů pro vyjíždějící i přijíždějící studenty; webináře pro vyučující 
cizojazyčných kurzů; online propagační aktivity; webináře pro uchazeče o studium 
cizojazyčných programů apod.) 

8. Zmapovat dosavadní zkušenosti s virtuálními mobilitami a příp. nastavit systém 
standardizované nabídky v rámci studentských i zaměstnaneckých, resp. výukových mobilit. 


