
                                                                                   

VŠFS Erasmus Policy Statement 

Mezinárodní spolupráce a internacionalizace 
patří mezi klíčové aktivity na VŠFS. Základní 
principy rozvoje této spolupráce jsou zakotveny v 
Dlouhodobém záměru univerzity a Koncepci 
mezinárodní spolupráce, které se soustředí 
zejména na rozvoj v oblastech vzdělávání, mobilit 
studentů a mobilit pedagogů. Další oblastí zájmu 
je i rozvoj vědy, výzkumu a zapojení univerzity do 
mezinárodních projektů. 

 

Hlavní spolupráce se zeměmi v rámci EU a 
participujícími zeměmi je založena na programu 
Erasmus+, v němž si univerzita stanovuje 
následující cíle: 

 Trvale zvyšovat kvalitu vzdělávání skrze 
spolupráci se zahraničními partnery 
(mobility vyučujících, a to jak do zahraničí, 
tak zahraničních vyučujících, kteří navštíví 
VŠFS) 

 Rozšiřovat síť spolupracujících partnerů 
s cílem rozvíjet vzdělávací a výzkumné 
projekty (existující i nové) 

 Trvale zlepšovat jazykovou vybavenost 
studentů, vyučujících a nepedagogických 
pracovníků; rozšiřovat výuku předmětů 
v anglickém jazyce 

 Odstraňovat bariéry ve vnímání jiných kultur 
a sociálního zázemí a tím přispívat 
k respektu a toleranci mezi národy jak 
v Evropské unii, tak v ostatních zemích 

 Produkovat absolventy, kteří jsou dobře 
připraveni na vstup na trh práce nejen na 
národní úrovni, ale jsou schopni uspět i 
v mezinárodní konkurenci 

 Cílem mobilit (incoming i outgoing) v rámci 
programu Erasmus+ je podporovat výměnu 
znalostí, zkušeností a mezinárodní 
spolupráce v oblasti vzdělávání a tím 
podpořit budování European Education 
Area 

 Co nejdříve zahájit přípravy zapojení se do 
Erasmus Student Network a Erasmus 
Student Card (v této věci je nutná 
součinnost technických a softwarových 
odborníků, kteří navrhnou varianty 
implementace ESC do univerzitního 
systému) 

 

 

International cooperation and internationalization 
are among the key activities of VŠFS. Basic 
principles applicable to development of the 
cooperation are set out in the university’s 
Strategic Plan and Conception of International 
Cooperation. Particularly the latter document 
focuses on development in education, student 
and staff/teaching mobilities, as well as in 
development in science, research and 
university’s participation in international project. 

Cooperation with EU programme countries and 
partner countries is based on the Erasmus+ 
programme, in which the University has set out 
the following objectives: 

 Continue in enhancing the quality of 
education through cooperation with 
international partners (staff and teacher 
mobilities (both outgoing and incoming) 

 Expand the network of cooperation partners 
with the aim to develop education and 
research projects (both new and existing) 

 Continue in upgrading the language skills of 
the students, teachers and non-academic 
staff, introduce new courses taught in 
English 

 Remove barriers in perceiving other cultures 
and social environments and contribute to 
respect and toleration between EU and 
other nations  

 Bring up graduates well prepared for job 
market both on national and international 
level and able to succeed in competition with 
others  

 Erasmus+ Incoming and outgoing mobilities 
are supposed to support the exchange of 
knowledge, skills, experience and 
international cooperation in education and 
thus support the development of European 
Education Area  

 As soon as possible begin preparing the 
University’s participation in the Erasmus 
Student Network and Erasmus Student 
Card programmes (cooperation with 
technical and software professionals in 
essential, they will suggest possible ways of 
implementation of ECS in the university 
information system) 

 

 



                                                                                   
Internacionalizace a modernizace 

Participace v programu Erasmus+ významně 
doplňuje další programy mezinárodní 
spolupráce, do kterých je VŠFS zapojena. Jejich 
významnou část tvoří partnerství se zeměmi 
Severní Ameriky, Latinské Ameriky a Asie (zde 
zejména se státy Čína, Korea a Indie), s nimiž 
VŠFS realizuje studijní programy a krátkodobé 
výměnné programy. Díky kombinaci těchto 
programů tak půda univerzity představuje vysoce 
internacionální prostředí zahrnující nejen 
evropský prostor, čímž pro své studenty a 
pedagogy vytváří skutečně unikátní prostředí pro 
výměnu kulturních i profesních zkušeností.  

V rámci výměnných programů se univerzita 
dlouhodobě zaměřuje na spolupráci s institucemi 
s obdobnými studijními programy jako má VŠFS 
tak, aby byl výměnný pobyt pro studenty 
přínosem v rámci jejich osobního i profesního 
rozvoje v daném oboru.  

Důležitou součástí mobilit jsou i mobility 
pedagogických a nepedagogických pracovníku. 
V rámci podpory zvyšování kvalifikace a 
dovedností svých zaměstnanců a zvyšování 
kvality výuky jsou zaměstnanci VŠFS 
povzbuzováni k zahraničním výjezdům. 
Univerzita také přijímání hostující pedagogy z 
mimoevropských institucí v rámci vzájemné 
spolupráce. Univerzita také pravidelně pořádá 
International Staff/Teaching Week, který slouží 
jako jedinečná platforma k výměně informací a 
zkušeností, navázání nových forem spolupráce a 
rozvoji stávajících. 

Mezinárodní spolupráce v oblasti vědy a 
výzkumu se zaměřuje především na výzkum se 
společenským přínosem a na zvyšování úrovně 
řízení a provádění výzkumných činností, aby 
dosahovaly výsledků mezinárodně 
konkurenceschopné úrovně. Velký důraz je 
kladen na motivaci pracovníků k zapojování se 
do vědecko-výzkumných projektů, pořádání 
mezinárodních seminářů a konferencí, 
publikacím v zahraničních odborných 
časopisech. Pro podporu těchto aktivit vzniklo na 
VŠFS v roce 2015 Univerzitní výzkumné 
centrum, jehož hlavním posláním je zvyšovat 
kvalitu a relevanci výzkumné a publikační 
činnosti fakult a rozvíjet potenciál spolupráce na 
výzkumu s předními akademickými pracovišti v 
ČR i v zahraničí. V rámci mezinárodní spolupráce 
bylo také v roce 2019 založeno ve spolupráci s 
China Jiliang University Výzkumné centrum pro 
střední a východní Evropu a Česko-čínské 
centrum pro společenské vědy v provincii Če-
ťiang, zaměřených na výzkum v oblasti 

Internationalization and Modernization  

Participation in the Erasmus+ 
programme significantly complements other 
activities of international cooperation which VŠFS 
participates in, particularly university’s 
partnership with the countries of North America 
(USA, Mexico), Latin America and Asia (China, 
Korea, India with which VŠFS organizes study 
programmes and short exchange programmes. 
Combination of all the programmes results in the 
university being a highly international 
environment reaching beyond the European 
space and provides the students and academics 
with a unique opportunity in exchanging cultural 
and professional experience. 

In exchange programmes VŠFS relies on 
cooperation with institutions having similar study 
programmes so that the students benefit from 
mobility both in their personal and professional 
life. 

A significant part of mobilities is 
dedicated to academic and non-academic 
employees. In order to enhance their 
qualifications and skills and continuous improving 
of the quality of education VŠFS employees are 
encouraged to travel abroad. Within the 
framework of mutual cooperation university also 
welcomes visiting academics from non-European 
institutions. VŠFS regularly organizes Erasmus+ 
International Staff/Teaching Week that has 
developed into a unique platform for exchange of 
information and experience, finding new ways of 
cooperation and broaden the existing ones. 

International cooperation in the field of 
research and development is focused particularly 
on research bringing social benefits and 
enhancing the level of management and research 
activities in order to remain competitive with the 
results of international colleagues. VŠFS 
motivates its employees to get engaged in 
international research and development projects, 
organize international seminars and conferences, 
publish in international journals. In order to 
support these activities VŠFS established in 2015 
the University Research Centre the principal task 
of which is to improve the quality and relevance 
of research and publication activities in individual 
faculties and develop possible research 
cooperation with China Jiliang University resulted 
in establishment of Research Centre for Central 
and Eastern Europe and Czech-China Centre to 
Social Sciences in the Zhejiang Province, 
focused on research in the field of social sciences 



                                                                                   
společenských věd mezi střední a východní 
Evropou a Čínou. 

Podpora výuky a vzdělávání v anglickém jazyce 
patří mezi další dlouhodobě klíčové oblasti 
univerzity. VŠFS nabízí dva akreditované 
programy v anglickém jazyce na bakalářské i 
magisterské úrovni – Economics and 
Management a Marketing Communication, na 
doktorské úrovni má v anglickém jazyce 
akreditovaný program Finance. Dále ve 
spolupráci s partnerskou univerzitou City 
University of Seattle realizuje programy BSBA a 
MBA, jejichž výuka probíhá taktéž v anglickém 
jazyce. 

between the Central and Eastern Europe and 
China. 

Providing support to education in English 
is a key part of the university’s engagement. 
VŠFS offers two accredited programmes in 
English both in Bachelor and Master levels – 
Economis and Management and Marketing 
Communication. On the PhD level there is 
accredited programme of Finance. And in 
cooperation with partner City University of Seattle 
VŠFS provides BSBA and MBA programmes 
taught fully in English. 

 

 

 

 

 

 


