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Činnosti CZS v roce 2003 se rozvinuly hlavně po pěti tradičních liniích: mezinárodní spolupráce, cizo-
jazyčné programy, prezentace MU, aktivity v rámci mezinárodních sítí a jiné činnosti. 

 

1. MEZINÁRODNÍ SPOLUPRÁCE 

 

ERASMUS 

Hlavním programem mobilit na MU je SOCRATES/ERASMUS, který umožňuje jak pobyty studentů 
a učitelů MU v cizině, tak pobyty zahraničních studentů a akademiků na MU. Předpokládaný odhad 
nízkého růstu tohoto programu v akademickém roce 2002/2003 se splnil: 341 studentů MU vyjíždějí-
cích do zahraniční  znamenalo nárůst o 14 %, 63 učitelů MU zvýšení o pouhých 7 %. Po dvou letech 
praktické stagnace se počet zahraničních studentů, kteří přijíždějí do Brna v rámci programu ERAS-
MUS, mírně zvýšil (na 71, což představuje nárůst o 18 %). Pořád však MU zdaleka nedosahuje české-
ho průměru v rámci programu ERASMUS (čeští studenti: zahraniční studenti – 3:1; na MU 5:1). 
Z toho plyne důležitost některých cílů nové Strategie internacionalizace Masarykovy univerzity (viz 
níže). 

Ve srovnání s rokem 2002/2003 by v akademickém roce 2003/2004 mělo dojít k mírně většímu ná-
růstu studentů a pedagogů MU, kteří se zúčastní programu ERASMUS (cca. 20 %). Očekávaný nárůst 
zahraničních studentů přijíždějících na MU o 25 % je potěšující; snad konečně začíná MU lákat zahra-
niční studenty zvýšením počtu kursů v cizích jazycích (zejména v angličtině), lepší propagací, služba-
mi pro zahraniční studenty, atd. 

Kromě studentské a učitelské mobility na MU probíhal v rámci programu ERASMUS intenzivní pro-
gram v oblasti životního prostředí (na PřF) a projekt na zavedení Evropského kreditního systému 
(ECTS). MU se zapojila do nové  Tématické sítě ERASMUS (PdF). Zvýšila se účast MU 
v podprogramech Comenius (FF) a Arion (FF). 

LEONARDO 

Zkušenosti vyplývající z členství CZS v mezinárodní síti LeoNet, která poskytuje řadu služeb pro své 
členy, se ukázaly velice užitečné v roce 2003, kdy CZS poprvé nabídlo studentům MU možnosti zís-
kání stipendií v rámci programu Leonardo. Původní počet 8 míst v projektu, který koordinovala Zápa-
dočeská univerzita v Plzni, se nakonec zvýšil  na 27. Studenti MU, kteří uspěli v projektu, odjeli na 
3 – 9ti měsíční stáže do různých východoevropských a západoevropských zemí. 

Kromě výše uvedeného projektu probíhají na Masarykově univerzitě v současné době čtyři další pro-
jekty Leonardo, vesměs pilotní projekty na Přírodovědecké fakultě a v Centru pro další vzdělávání 
učitelů, které mají výzkumný charakter. 

JEAN MONET 

V roce 2003 pokračovalo šest projektů v rámci programu Jean Monnet (tzv. Jean Monnet Chair, Euro-
pean module a Permanent course), na Právnické fakultě, Filozofické fakultě, Pedagogické fakultě a 
Fakultě sociálních studií. 



CEEPUS 

Na jaře 2003 se setkali pracovníci CZS s centrálním koordinátorem programu CEEPUS ve Vídni, aby 
mohli lépe informovat zájemce o možnostech tohoto programu na MU. Také na celonárodním setkání 
v Brně na podzim bylo možno se dozvědět o novinkách v programu. Přes celkový pokles projektů 
v ČR zapojení univerzity v programu CEEPUS zůstalo na stejné úrovni (7 projektů). Zajímavý je pro-
jekt, v rámci kterého má MU možnost zabezpečit odborný růst několika mladých akademiků z Bosny 
(výzkumné pobyty na MU). 

Spolupráce s partnerskými univerzitami 

Skupina tzv. družebních partnerských univerzit (Vratislav, Szeged, Katowice, Poznaň, Řezno, Vídeň, 
Greifswald, Bratislava) se rozšířila podepsáním nové bilaterální smlouvy s Univerzitou v Pécsi. Cel-
kový počet dnů učitelské mobility v rámci partnerských smluv se také zvýšil. Spolupráce se Slezskou 
univerzitou v Katowicích byla na základě dlouhodobé negativní zkušenosti omezena na běžnou formu 
vymezenou v podepsané dohodě o spolupráci, od r. 2004 již nebudou pro tuto univerzitu nabízeny 
učitelské mobility podporované z rozpočtu CZS. 

Bilaterální smlouvy 

V průběhu roku 2003 uzavřela MU několik nových bilaterálních smluv  – s univerzitou Paris V (Sor-
bonne), Univerzitou v Saskatchewanu, Univerzitou v Pécsi, Univerzitou v Nizhném Novgorodu, Uni-
verzitou Ivana Franka ve Lvově, univerzitou Cyrila a Metoděje ve Skopje a univerzitou v Plovdivu 
(obnovená spolupráce). 

Jiné stipendijní evropské pobyty 

V rámci zvláštních dohod byla studentům poskytnuta stipendia do Greifswaldu, Vratislavy, Pécse, 
Boloni, Toronta a Osaky (Univerzita Kansai Gaidai). 

Transformační a rozvojové programy MŠMT 

Už třetí rok podporují tyto programy studentskou mobilitu tím, že nabízejí prostředky pro studenty, 
kteří buď vyjíždějí na univerzity, se kterými má MU bilaterální smlouvu, nebo jako takzvaní „freemo-
vers“.  V roce 2003 počet studentů, kterým tento typ stipendia umožnil strávit jeden nebo dva semestry 
v cizině na univerzitách v Evropě, Americe, Africe a Asii, zaznamenal prudký nárůst, z 85 na 123 
(z toho 28 „freemovers“). 

Pobyty na základě mezivládních smluv 

Každý rok vyhlašuje Akademická Informační Agentura na základě smluv podepsaných mezi vládou  
ČR a vládami jiných států pobyty různých typů (letní kurzy, studijní pobyty, výzkumné a přednáškové 
pobyty). V roce 2003 získalo takové pobyty 9 učitelů a 47 studentů MU, což představuje nárůst (asi 
o 20 %). Pobyty se uskutečnily v 17 evropských zemích a mimo Evropu v Egyptě, Mongolsku a Me-
xiku. 

Jiné pobyty 

Na MU existuje mnoho smluv, které byly uzavřeny na fakultách jako celofakultní nebo pro potřeby 
individuálních pracovišť. V rámci těchto smluv vyjíždějí ročně do zahraničí další desítky studentů a 
učitelů na krátkodobé, semestrální a celoroční pobyty, na letní školy a na jiné akce. Také na MU při-
jíždějí menší počty zahraničních studentů a akademiků  v rámci těchto smluv. Tyto aktivity se však 
centrálně neevidují. 

 



2. CIZOJAZYČNÉ PROGRAMY 

 

Program středoevropských studií (CESP) 

Program Středoevropských studií (CESP) je jednosemestrální program v anglickém jazyce,  který MU 
nabízí každý semestr platícím studentům z USA a studentům, které MU přijímá v rámci programu 
SOCRATES/ERASMUS; pro studenty druhé skupiny semináře v tomto programu představují hlavní 
náplň výuky na MU ve světovém jazyce. V roce 2003 se CESPu zúčastnilo 53 studentů; rozdíl od roku 
2002 (51 studentů) je minimální. 

TESOL TE 

Druhý jednosemestrální program v kompetenci CZS je zaměřený na přípravu učitelů angličtiny vyuču-
jících cizince. Po skončení programu účastníci získají mezinárodně uznávané osvědčení pro výuku 
angličtiny „CELTA“.  MU je jednou z šesti univerzit v Evropě mimo Velkou Británii, které získaly na 
tento program akreditaci. Programu se účastní jak zahraniční, tak i naši studenti. Z personálních důvo-
dů se tento program uskutečnil v roce 2003 jenom jednou (v jarním semestru). 

 

3. PREZENTACE 

 

Důležitou součástí práce CZS je prezentace Masarykovy univerzity na různých konferencích a jiných 
akcích v zahraničí i doma. 

V roce 2003 se pracovníci CZS účastnili jako obvykle dvou hlavních konferencí a vzdělávacích ve-
letrhů v Evropě a v Americe v oblasti zahraničích vztahů, uspořádaných EAIE (European Association 
for International Education) ve Vídni a NAFSA (Association of International Educators) v Salt Lake 
City.  

EAIE – V souvislosti s letošní konferencí CZS iniciovalo a koordinovalo projekt, který měl za cíl 
propagaci Brna a jeho vysokých škol na mezinárodním fóru a oslovení potenciálních partnerů pro 
výměny, výzkum a další formy spolupráce. Stánek všech brněnských vysokých škol na konferenci měl 
živou odezvu, stejně jako brožura v angličtině „The Brno Universities“, první publikace, ve které 
všechny brněnské vysoké školy představily své programy, předměty vyučované v angličtině a mož-
nosti pro studium zahraničních studentů. 

�AFSA – na konferenci se pracovníci CZS setkali se zástupci několika amerických univerzit a  
ve spolupráci s Fulbrightovou nadací koordinovali prezentaci univerzit ze střední a východní Evropy. 

Dále se zástupci MU zúčastnili konference o aspektech internacionalizace s titulem „Internationali-
zation at Home“ pořádané univerzitou ve švédském Malmö a mezinárodní konference o „Komplexní 
úloze pracovníků zahraničních útvarů“ uspořádané Vysokou školou zemědělskou v Praze, kde ředitel 
CZS  přednesl příspěvek o „Internacionalizaci jako univerzitní strategii“. 

MU se také prezentovala jako nový člen na výročním setkání členských univerzit sítě International 
Student Exchange Program (viz dole). 

 

4. AKTIVITY V RÁMCI MEZINÁRODNÍCH SÍTÍ 

 

Utrecht Network 

V dubnu 2003  byla MU poprvé hostitelem každoročního valného zasedání sítě Utrecht Network. Ve-
lice úspěšné dvoudenní setkání skončilo slavnostní akcí, na které pracovníci CZS účinkovali jako só-
listé a sbor v patnáctiminutové miniopeře „Phil a Sophy“, komponované speciálně pro tuto příležitost. 
Spolupráce s vedením sítě UN pokračovala na podzim, kdy byl ředitel CZS členem delegace sítě UN, 



která se v Bratislavě setkala s vedením Univerzity Komenského za účelem posoudit vhodnost UK jako 
potenciálního nového člena skupiny. 

Hlavní formou spolupráce v rámci univerzitní sítě Utrecht Network zůstávala výměna studentů. Počet 
výměn uskutečněných na základě smluv programu SOCRATES/ERASMUS mezi MU a ostatními 
členskými univerzitami se mírně zvýšil. Kromě toho přijeli do Brna jako platící účastníci programu 
CESP studenti z členské univerzity v Bergenu a první dva studenti MU měli možnost odjet na jedno-
semestrální studijní pobyt do Austrálie v rámci smlouvy mezi sítí Utrecht Network a konsorciem aus-
tralských univerzit. 

Letní školy jsou další významnou součástí aktivit sítě Utrecht Network. I letos obdrželo pět studentů 
MU stipendia na letní školu „Dutch society and culture“, která se koná v Utrechtu. Podruhé letos síť 
Utrecht Network pořádala letní školu v Boloni s tematikou lidských práv; zúčastnili se jí tři studenti a 
dva vyučující z MU. 

Důležitou aktivitou sítě UN je také podporovat výměnu zkušeností mezi členskými univerzitami. CZS 
obdrželo grant na pracovní návštěvu dvou pracovníků partnerských univerzit v Antverpách a Utrechtu. 
Cílem návštěvy bylo získání zkušeností v oblastech, které nejsou na MU zcela využívány (pracovní 
stáže pro studenty, zapojení studentských organizací v agendě zahraničních vztahů apod.). Součástí 
tohoto pobytu byla i účast na veletrhu pořádaném Utrechtskou univerzitou pro studenty, kteří uvažují 
o pobytu v zahraničí na některé z partnerských univerzit sítě UN. 

Compostela Group of Universities 

Na každoročním valném zasedání sítě CGU v září 2003. byl zvolen do nového výkonného výboru 
ředitel CZS; tím pokračuje tradice, která platí od založení této skupiny, mít v jejím nejvyšším orgánu 
představitele MU.  Ředitel CZS už předtím převzal odpovědnost za publikace CGU; za jeho působení 
zatím vyšly dvě publikace a další tři se připravují. 

V současné době si CGU stanovila jako jednu ze svých priorit rozšíření možností spolupráce mezi 
členskými univerzitami. Byla založena nová tématická skupina „Evropská studia“, jejíž zakládající 
schůze v Compostele se zúčastnil i učitel MU.  MU se také stala členem nové pracovní skupiny zabý-
vající se výměnnou neakademických pracovníků členských univerzit a zúčastnila se výběru kandidátů 
na pracovní stáže. V rámci nového programu dva administrativní pracovníci MU (v oblasti IT a kni-
hovnictví) cestovali do ciziny a MU přijala jednoho hosta v oblasti IT. 

International Student Exchange Program 

Prostřednictvím CZS se MU letos stala – jako první česká vysoká škola – členem mezinárodní vý-
měnné sítě ISEP (International Student Exchange Program). Členství MU v síti umožní v dalších le-
tech studentům MU studovat na univerzitách v USA a dalších členských zemích za výhodných pod-
mínek (studenti neplatí školné a mají hrazené ubytování a stravu, přičemž sami hradí náklady zahra-
ničního výměnného studenta na MU). 

 

5. JINÉ ČINNOSTI 

 

První fáze nejdůležitějšího projektu CZS týkajícího se internacionalizace skončila 1. dubna 2003 
schválením dokumentu „Strategie internacionalizace MU“ kolegiem rektora. Strategie, která přináší 
závěry jednoročního jednání Komise pro internacionalizaci MU a doporučení vyplývající z těchto 
jednání, stanovuje vývoj do roku 2006. Komise pro internacionalizaci MU má za úkol v budoucnosti 
koordinovat a kontrolovat realizaci bodů Strategie. 

MU byla pozvána společně s dalšími čtrnácti účastníky (z celkového počtu cca 150 vysokých škol, 
které se programu zúčastnily) na evaluační setkání na konci 5letého Univerzitního programu Salzbur-
ského Semináře. Univerzitu zastupoval ředitel CZS, který pro setkání připravil rozsáhlou zprávu o 
dopadu návštěv skupin poradců ze Salzburského semináře na MU v letech 1999 a 2001. 



Významné zlepšení podmínek pro zahraniční studenty na MU přináší nový Mezinárodní studentský 
klub založený na podzim 2003 pod patronátem  CZS na MU. Cílem klubu je přispívat k větší integraci 
zahraničních studentů na MU a pomáhat jim při orientaci nejen na akademické půdě. 

V rámci 5týdenní poznávací návštěvy Slovenska a České Republiky strávila v Brně dvanáctičlenná 
skupina vysokoškolských a středoškolských učitelů z USA 1 týden. Bohatý program přednášek a kul-
turních akcí v Brně a na jižní Moravě organizovalo CZS jako součást tzv. „Fulbright-Hays Summer 
Study Program“, jehož další partneři byla Fulbrightova komise v Praze a v Bratislavě. 


