ERASMUS POLICY STATEMENT
Vysoká škola evropských a regionálních studií, o.p.s. klade důraz na systematický rozvoj
mezinárodní spolupráce se zahraničními institucemi, primárně v celoevropském měřítku. V souladu s
Dlouhodobým záměrem vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí
činnosti VŠERS, o.p.s. na období 2011–2015 VŠERS věnuje rozšiřování spektra příležitostí pro
mezinárodní mobilitu studentů a akademických pracovníků a spolupráci v oblasti vědy a výzkumu.
Strategie mezinárodní spolupráce se rozvíjí především ve dvou základních oblastech. Jedná se o
navazování spolupráce se zahraničními vysokoškolskými institucemi prostřednictvím rámcových
smluv a v rámci programu Erasmus. Hlavním pilířem zahraniční spolupráce jsou tradičně aktivity
realizované v rámci evropských vzdělávacích programů (Program celoživotního učení LLP, Erasmus
atd.), podporujících především mobilitu studentů, učitelů a administrativních pracovníků.
Mezinárodní mobilitu vnímáme jako důležitý nástroj posilující internacionalizaci studia, proto se
dlouhodobě zaměřujeme na zvyšování podílu studentů i akademiků, kteří se do mobilitních programů
zapojují. V rámci klíčového mobilitního programu Erasmus je vysíláno do zahraničí každoročně vždy
několik pracovníků a jeden až dva studenti. Cílem mezinárodních aktivit VSERS je především posílit
oblast výjezdů studentů na výměnné studijní pobyty a praxe. Škola v tomto směru učinila několik
aktivních opatření, která mají zvýšit motivaci studentů pro absolvování studia na zahraničních
vysokých školách v bakalářských studijních programech.
Významná část mobilit je realizována i na základě dohod s partnerskými univerzitami v
regionu střední a východní Evropy. VŠERS se po svém vzniku začala nejprve orientovat na oblast
Slovenska, a to na instituce terciárního vzdělávání s podobným zaměřením studijních programů.
Nejprve začala spolupracovat se Stredoeurópskou vysokou školou ve Skalici, následně byla započata i
spolupráce s dalšími subjekty jako je např. Akadémia Policajného zboru Bratislava, Univerzita Mateja
Bela v Banské Bystrici či Vysoká škola bezpečnostného manažérstva v Košiciach. V současné době
dochází k navázání smluvní spolupráce s Polskem (Pomorská akadémia v Slupsku). Perspektiva a
obnovený zájem o spolupráci s východními sousedy se stal hlavním motivem pro uzavření
dlouhodobých partnerských smluv s vybranými vysokými školami nejen na Slovensku, ale i v Ruské
federaci a na Ukrajině a s dalšími kulturně-osvětovými zařízeními. V Rusku jde o Uralskou státní
univerzitu a Akademii moderního umění, Muzeum uralských spisovatelů v Jekatěrinburgu a
Bělgorodskou státní univerzitu v Bělgorodě. Na Ukrajině pak uzavřela VŠERS smlouvu s Národní
univerzitou Michajla Ostrohradského v Kremenčuku. Ve všech případech se daří naplňovat smlouvy
konkrétním obsahem. Jde zejména o účast na vědeckých konferencích pořádaných smluvními
partnery, vzájemnou participaci na projektech, včetně grantových, publikování vědeckých článků v
recenzovaných časopisech partnerů, vzájemnou výměnu odborníků ve vědeckých či akademických
radách a v redakčních radách odborných a recenzovaných časopisů, výměnu pedagogů v rámci
programu ERASMUS apod.
V uplynulých letech se však i navzdory intenzivní snaze VŠERS nepodařilo rozvíjet spolupráci s
německými a rakouskými partnery. Vyhledávání uvedených partnerů proto patří k prioritám, cílem je
VŠERS zapojit do vědomostní platformy „Kooperace vysokých škol“ Evropského region Dunaj-Vltava.
Rostoucí mezinárodní charakter VŠERS dokládá stoupající počet zahraničních účastníků na
výroční konferenci VŠERS, dále i zapojování školy do mezinárodních projektů. V rámci mezinárodní
spolupráce se podílel VŠERS v roce 2008 ve spolupráci s univerzitou v Székesfehérváru v Maďarsku. V

roce 2010 spolupracovala VŠERS na projektu „Droga a já“ společně s Akadémií Policajného zboru v
Bratislavě, projekty ale neprošly úspěšně schvalovacím procesem. Prvním úspěšným zahraničním
vědecko-výzkumným projektem byl až v roce 2010 institucionální projekt Vysoké školy
bezpečnostního manažerstva v Košicích Rizika a prevence hospodářské kriminality v podmínkách
ekonomické nestability. Následně o rok později se VŠERS úspěšně zapojila do projektu EUEVERYPLACE. V současné době jsou v procesu schvalování další dva mezinárodní projekty:



Sociálny kapitál v miestnom rozvoji – možnosti jeho podpory a využívania.
Metódy a technológie Geografických informačných systémov (GIS) pre policajné činnosti –
výskum, vývoj, testovanie.

V rámci systematického prohlubování mezinárodní spolupráce podporujícího zejména rozvoj BPČ
oboru v souladu s DZ VŠERS, o.p.s., kdy byla a je po linii KPOBS VŠERS, o.p.s. realizována participace
se zahraničními partnery, např. s VŠBM v Košiciach, aktivní účast + řízení sekce UKF v Nitre -mezin.
sympozium zaměřené na vzdělávání v BOZP. Dále s Akadémií Policajného zboru v Bratislavě se VŠERS
účastní za Českou republiku mezinárodního projektu „ Metódy a technológie Geografických
informačných systémov (GIS) pre policajné činnosti – výskum, vývoj, testovanie.“ Dále účast na
mezinárodním vědecko-výzkumném projektu „Komparatistika systémů krizového řízení v Polské
republice, v České republice a v Slovenské republice v oblasti internacionalizace programů vzdělávání
studentů vysokých škol a modifikace plánů školení a zvyšování odborné kvalifikace příslušníků
vlastních pohotovostních skupin“, na kterém bude spolupracovat s Pomorskou akadémiou v Slupsku
(Polsko) a Akademií Policajného zboru v Bratislavě (Slovensko).
Dopady programu jsou prioritně cíleny do zvýšení internacionalizace studijních programů
zajišťovaných VŠERS. Vysoká škola evropských a regionálních studií byla od svého vzniku nejprve
výrazně orientována na jihočeský region. Postupně se snaží integrovat do evropského regionu a
hledat potenciál pro všestrannou modernizaci. Realizace programu Erasmus má pozitivní dopady na
zvyšování internacionalizace studia VŠERS, a to ve všech oblastech. Předpokladem je další
modernizace v souvislosti s aplikováním „Best practice” s podporou programu ERASMUS.

