
Centrum zahraničních studií  

Výroční zpráva o činnosti za rok 2002 
ředitel: PhDr. Thomas Donaldson Sparling 

 

 

V druhém roce své existence se Centrum zahraničních studií stalo samostatnou účetní jednotkou, což 
mu umožňuje větší flexibilitu při rozvíjení aktivit. 

Hlavní činnost CZS se dělí do pěti oblastí: mezinárodní spolupráce, cizojazyčné programy, prezentace 
v zahraničí, aktivity v rámci mezinárodních sítí a jiné činnosti. 

 

1. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

ERASMUS 

Prostřednictvím programu ERASMUS se na MU uskutečňuje nejvíce mobilit, a to jak studentských 
tak učitelských.  Po výrazném zvýšení účasti studentů a učitelů MU v programu ERASMUS ve škol-
ním roce 2000/2001 se růst v roce 2001/2002 zpomalil. Do ciziny odcestovalo 298 studentů MU a 
59 učitelů; ve srovnání s rokem 2000/2001 tato čísla představují zvýšení  o 22 %, respektive 20 %.  
Počet zahraničních studentů, kteří v rámci tohoto programu přijeli do Brna, se však téměř nezměnil – 
ve srovnání s 56 studenty v roce 2000/2001 jich v uplynulém roce bylo 60. Tato situace se podstatně 
zlepší, teprve až bude na MU dostatečný počet kursů v cizích jazycích (zejména v angličtině).  Má 
k tomu dojít v budoucnosti na základě nové strategie internacionalizace univerzity (viz bod 5). 

Ve srovnání s rokem 2001/2002 by v akademickém roce 2002/2003 mělo dojít k mírnému nárůstu 
studentů, kteří se zúčastní programu ERASMUS (kolem 30 %). V případě učitelů je situace jiná; 
v důsledku podfinancování se očekává, že počet vyjíždějících učitelů zůstane víceméně stejný. 

Kromě studentské a učitelské mobility na MU probíhal v rámci programu Erasmus intenzivní program 
v oblasti životního prostředí (na PřF) a projekt na zavedení Evropského kreditního systému (ECTS). 
CZS také iniciovala řadu přípravných návštěv učitelů MU v zahraničí za účelem zvýšení účasti fa-
kult/kateder v programu SOCRATES/ERASMUS a také připravila informační brožury v cizích jazy-
cích pro katedry/fakulty, které nabídku CZS přijaly, aby se zvýšila informovanost o studijních pro-
gramech vyučovaných v cizích jazycích na MU v zahraničí. 

Na žádost Národní koordinátorky programu SOCRATES/ERASMUS se institucionální koordinátorka 
tohoto programu na MU v květnu zúčastnila za ČR konference pořádané litevským Ministerstvem 
školstvím ve Vilniusu s tematikou studentské  a učitelské mobility v rámci SOCRATES/ERASMUS.  
Konference se zúčastnili zástupci Národních agentur SOCRATES/ERASMUS  a koordinátoři progra-
mu z mnoha evropských zemí. Koordinátorka na MU vystoupila s příspěvkem o organizaci programu 
na MU a o krocích, které vedou ke zvýšení počtu zahraničních studentů na MU. 

V září přijalo CZS nabídku národní koordinátorky SOCRATES/ERASMUS hostit celorepublikové 
setkání institucionálních koordinátorů programu SOCRATES/ERASMUS na MU. Dále, v souvislosti 
s celonárodní konferencí v Praze pořádané v listopadu při příležitosti oslav týdne ERASMUS („Eras-
mus week“) s účastí zástupce EU, vystoupil na konferenci ředitel CZS jako zástupce ředitelů a prorek-
torů pro zahraniční záležitosti v ČR s příspěvkem na téma zahraniční styky v ČR. 



LEONARDO 

S cílem rozšířit možnosti pro studenty MU, kteří by se v budoucnosti rádi zúčastnili tohoto programu, 
se CZS přihlásilo do mezinárodní sítě LeoNet, která od roku 1999, kdy byla založena, spojuje více jak 
100 organizací (včetně univerzit) v mnoha evropských zemích. Každý člen je zapsán do tzv. list serve-
ru, jehož účelem je poskytovat informace o aktuálních pracovních nabídkách ze stran organizací a 
nabídkách zájemců o zahraniční stáže z řad studentů a absolventů. Prostřednictvím sítě LeoNet je 
možno rovněž vyhledávat partnery pro nové projekty Leonardo. LeoNet dále organizuje pravidelná 
setkání všech svých účastníků, každoročně se konají workshopy a semináře. 

V současné době je Masarykova univerzita zapojena do několika projektů Leonardo. Jedná se o pilotní 
projekt Community vocational training action programme na PřF, pilotní projekt MULTI – MATCH. 
Key skills of transnational placement operators na PřF, pilotní projekt T&LEMA – Teaching and 
Learning in European Multiple Approach na PřF a mobilitní projekt GIP Stáže absolventů na PřF. 
V akademickém roce 2001/2002 se Masarykova univerzita zapojila do mobilitního projektu Integra-
ting Networks for Czech Opportunities 2002-2004 a zavázala se ke spolupráci v projektu Nemanstec 2 
s Univerzitou Ca´Foscari Venezia. 

JEAN MONET 

V akademickém roce 2002/2003 byl schválen nový Jean Monnet Chair (na FSS). 

CEEPUS 

V roce 2002/2003 spolupráce se zahraničními univerzitami v rámci projektů CEEPUS bohužel klesla 
(úpadek tohoto programu se neprojevuje jen na MU, ale také na dalších vysokých školách v ČR – 
počet schválených projektů byl oproti dřívějším letům nižší).  V současné době je na MU celkem 
7 projektů. 

Spolupráce s partnerskými univerzitami 

Výměna učitelů v rámci tzv. družebních partnerských univerzit (Vratislava, Szeged, Katowice, Po-
znan, Řezno, Vídeň, Greifswald, Bratislava) pokračovala. Při návštěvách pracovníků CSZ na univerzi-
tách v Szegedu a Bratislavě byly domluveny konkrétní návrhy na zvýšení učitelské mobility v rámci 
partnerských smluv. 

Bilaterální smlouvy 

V průběhu roku 2002 uzavřela MU několik nových bilaterálních smluv – s Illinoiskou univerzitou, 
Univerzitou Antioqua (Medellin, Kolombie), Univerzitou Zahraničních Studií Hankuk (Korea) a Uni-
verzitou v Rennes. 

Jiné stipendijní evropské pobyty 

V rámci zvláštních dohod byla studentům poskytnuta stipendia do Drážďan, Řezna, Varšavy, Bologně 
a Utrechtu. 

Program MŠMT „Podpory mobility studentů“ 

Tento program již druhý rok umožňuje získávat prostředky na studentskou mobilitu.  V roce 2002 
tímto způsobem dostalo 85 studentů stipendia na podporu pobytů na univerzitách v Evropě, Americe a 
Asii. 

Pobyty na základě mezivládních smluv 

Každý rok cestuje do zahraničí několik desítek studentů a učitelů na pobyty různých typů (letní kurzy, 
studijní pobyty, výzkumní a přednáškové pobyty), které vyhlašuje Akademická Informační Agentura 



na základě smluv podepsaných mezi vládou  ČR a vládami jiných států. V roce 2002 získalo takové 
pobyty 9 učitelů a 38 studentů MU. 

Jiné pobyty 

V rámci celé řady jiných mobilitních projektů (celosemestrálních, krátkodobých, celoročních, letních 
škol, aj.), z nichž většinu mají na starosti fakulty a individuální pracoviště, vyjíždějí ročně do zahraničí 
další desítky studentů a učitelů. Tyto projekty se však centrálně neevidují. 

 

2. CIZOJAZYČNÉ PROGRAMY 

 

Semestrální programy 

V roce 2002 CZS pokračovalo v přípravě a koordinaci dvou programů pro zahraniční studenty 
s přednáškami a semináři v angličtině. 

Jednosemestrální Program Středoevropských studií (CESP) se koná každý semestr. Semináře 
v rámci programu jsou vyučovány v angličtině pedagogy ze tří fakult (FF, FSS, ESF) a týkají se eko-
nomie, politologie, sociologie a české kultury. Programu se účastní platící studenti z USA a (za sníže-
ný poplatek) studenti ze zemí bývalého socialistického bloku. Kromě toho navštěvují kurzy studenti, 
kteří na MU přijíždějí v rámci programu SOCRATES/ERASMUS, pro něž jsou semináře v programu 
CESP téměř jedinou možností mít na MU nějakou výuku ve světovém jazyce. V roce 2002 se CESPu 
zúčastnilo 51 studentů; počet účastníků se ve srovnání s rokem 2001 mírně zvýšil. 

Jednosemestrální program TESOL TE, zaměřený na přípravu učitelů angličtiny vyučujících cizince, 
umožňuje účastníkům získat mezinárodně uznávané osvědčení pro výuku angličtiny „CELTA“, které 
vydává univerzita v Cambridge. MU je jednou z pouhých čtyř univerzit v Evropě, které získaly na 
tento program akreditaci. Programu se účastní jak zahraniční, tak i naši studenti (ti za kurs neplatí).  
Dosud program vedli dva zkušeni pedagogové z Polska, kteří měli za úkol školit místní učitele; od 
jarního semestru 2002 budou mít na starosti TESOL TE dva naši učitelé. 

Magisterský program 

Tento akademický rok zahájila Ekonomicko-správní fakulta dvojjazyčný francouzsko-český dvouletý 
magisterský program v oboru evropská veřejná správa. Zatím je tento program, který se uskutečňuje 
ve spolupráci s Univerzitou v Rennes, jediný akreditovaný studijní program na MU (kromě pětiletého 
studia medicíny na LF), kde je alespoň část výuky v cizím jazyce. 

 

3. PREZENTACE V ZAHRANIČÍ 

 
CZS má za úkol reprezentovat Masarykovu univerzitu na nejdůležitějších mezinárodních vzdělávacích 
veletrzích.  V tomto roce se pracovníci CZS účastnili dvou takových akcií, v San Antoniu (NAFSA: 
Association of International Educators) a v Portu (EAIE – European Association for International 
Education). 

�AFSA – na veletrhu v San Antoniu v květnu 2002 navázali pracovníci CZS styk s několika americ-
kými univerzitami a  koordinovali recepci pro prezentaci univerzit ze střední a východní Evropy. 

EAIE – zástupci CZS representovali MU na každoroční konferenci EAIE v portugalském Portu.  Ře-
ditel CZS se zde zúčastnil jednoho workshopu, kde promluvil na  téma evaluace kvality na univerzi-
tách ve střední a východní Evropě. 

 



4. AKTIVITY V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ 

 

Utrecht Network 

Spolupráce univerzitní sítě Utrecht Network spočívá zejména ve výměně studentů. Kromě mnoha 
výměn uskutečněných na základě smluv programu SOCRATES/ERASMUS, které jsou hojně uzavírá-
ny mezi členskými univerzitami sítě, účastní se studenti z Bergenu jako platící studenti programu 
CESP a první dva studenti se připravují na studijní pobyt v Austrálii, v rámci smlouvy mezi sítí 
Utrecht network a konsorciem australských univerzit. 

V síti Utrecht network získávají významnou roli letní školy. Jako i v dřívějších letech, MU obdržela 
pět stipendií na letní školu „Dutch society and culture“ v Utrechtu. V roce 2002 se však poprvé konala 
samostatná letní škola pořádaná sítí Utrecht network v Bologni s tematikou lidských práv. Za MU se 
této velmi úspěšné aktivity, která bude pokračovat i v následujícím roce, účastnili tři studenti a dva 
vyučující. 

Na závěr je třeba dodat, že se MU stala jedním ze zakládajících členů pracovní skupiny v rámci sítě 
Utrecht network zabývající se koncepcí společných bakalářských a magisterských programů  („joint 
degrees programmes“) mezi členskými univerzitami sítě UN. 

Compostela Group of Universities 

Se smutným úmrtím prof. Jiřího Fukače, dřívějšího prorektora pro zahraniční styky, který zemřel 
v listopadu t. r., ztrácí MU své zastoupení ve výkonném výboru univerzitní sítě skupiny univerzit 
Compostela, i když doufáme, že jen dočasně.  CZS je však i nadále aktivním článkem sítě v mnoha 
ohledech, např. se stalo členem nové pracovní skupiny zabývající se výměnnou neakademických pra-
covníků členských univerzit, která by měla pro administrativní pracovníky poskytnout praktické stáže 
na různých pracovištích členských univerzit. 

Zástupce CZS se zúčastnila každoročního valného zasedání sítě CG v Lisabonu, kde byly projednány 
plánované aktivity na následující rok a kde byly představeny nově vytvořené pracovní skupiny a jejich 
návrhy na konkrétní spolupráci (mobilita neakademických pracovníků, vědecká spolupráce v oblasti 
studia žen – „women studies“, nová společná publikační činnost, aj.). 

 

5. JINÉ ČINNOSTI 

 
Snad nejdůležitější iniciativou CZS v roce 2002 bylo vytvoření komise pro internacionalizaci MU. 
Důvody pro založení této komise byly předloženy Kolegiu rektora v únoru. Po schválení Kolegiem 
byla sestavena komise ze zástupců fakult, univerzitního Senátu a dalších univerzitních orgánů.  Komi-
se se zatím sešla 8krát a systematicky diskutovala o otázkách internacionalizace a o nutných krocích 
vedoucích k internacionalizaci MU. Vedení univerzity byl předložen finanční požadavek z rozpočtu na 
rok 2003. Na jaře roku 2003 bude vedení univerzity předložena kompletní zpráva obsahující závěry 
jednání a doporučení vyplývající z těchto jednání. 

Zrušením Akademického informačního centra na konci roku 2002 hrozilo, že jedna z nejdůležitějších 
služeb, které AIC poskytovalo, a to poradenství studentům MU o možnostech studia v zahraničí  a o 
možnostech získání stipendií, by byla nenávratně skončena. Z tohoto důvodu CZS navrhlo převzetí 
jedné pracovnice AIC do svého týmu, aby tak mohly být poradenské služby studentům zachovány. 
Tento návrh byl schválen a Akademický informační servis pokračuje v omezené formě svou činnost 
ve svých bývalých prostorách na LF MU. 


