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DZS… 
• Hlavním úkolem DZS je podporovat a usnadňovat mezinárodní 

spolupráci na všech úrovních vzdělávání 

• DZS slouží jako centrum internacionalizace v ČR, poskytující informační, 
poradenské a další služby pro všechny sektory vzdělávání 

• DZS je zdrojem znalostí a inspirace v oblasti mezinárodního vzdělávání, 
šíří výsledky projektů mezinárodní spolupráce a přenáší zkušenosti a 
dobrou praxi ze zahraničí do ČR 

• DZS je pověřen koordinací programu Erasmus+ a dalších mezinárodních 
i národních programů v ČR 

• DZS propaguje české školství v zahraničí 

 

 



Programy a aktivity 
• Erasmus+ (5 sektorů) 

• bilaterální a multilaterální programy 
(AKTION ČR-Rakousko, CEEPUS, 
Norské fondy a fondy EHP) 

• eTwinning 

• European Schoolnet  

• Euroguidance  

• Eurydice  

• Eurodesk  

• EPALE  

• Study in the Czech Republic  
 
 

• Akademická informační agentura 

(stipendijních pobyty v zahraničí na 

základě mezinárodních smluv) 

• Studium cizinců v ČR v rámci 

zahraniční rozvojové spolupráce a na 

základě bilaterálních mezinárodních 

smluv v oblasti školství; 

• Program podpory českého 

kulturního dědictví v zahraničí - 

Krajané a Lektoráty  

• Evropské školy 



DZS priority 2017 

• efektivní komunikace a propagace možností mezinárodní spolupráce 
s důrazem na potřeby cílových skupin žadatelů i široké veřejnosti a zvýšení 
povědomí o nových aktivitách/programech 

 

• aktivní a cílená propagace studijních programů českých vysokých škol 
v zahraničí (evaluace a rozvoj iniciativy Study in the Czech Republic) 

 

• využívání dat pro efektivní plánování rozvoje mezinárodní spolupráce a 
další směřování činnosti DZS, sledování výsledků a dopadů mezinárodních 
programů 

 

 



Study in the Czech Republic 

• Posílení rozpočtu a personálního zabezpečení 

• Pracovní a kontaktní síť DZS se zástupci VŠ, MŠMT, MZV 

• Posílení prezentace v zahraničí – větší národní stánky, více akcí, větší 
účast zástupců VŠ 

• Úzká spolupráce se zastupitelskými úřady, Českými centry atd.  

• Nové webové stránky do konce rok 2017, více jazykových verzí v roce 
2018 

• Posílení funkčnosti portálu studijních programů, integrace do webové 
stránky 

• Informační servis v oblasti internacionalizace 

 

 

 

 



Study in the Czech Republic 

      Veletrhy 2017: 
 
- Ukrajina, Kyjev (duben 2017, 13 

VŠ) – ve spolupráci s Českým 
centrem Kyjev 
 

- NAFSA, USA (květen 2017, 12 VŠ) 
 

- EAIE, Španělsko (září 2017, 18 VŠ) 
 

- Čína, Peking (říjen 2017, cca 18 
VŠ) – ve spolupráci s ZÚ Peking a 
kanceláří Czech Trade 



Oslavy 30 let Erasmus 

• Evropa od 1987, ČR od 1997 

• ČR – za 20 let cca 90 tis. VŠ studentů 

• ČR je na 10. místě v počtu vyjíždějících i přijíždějících studentů 

• TOP 5 zemí outgoing studenty – DE, FR, ES, UK, FI 

• TOP 5 zemí incoming studenty – ES, FR, SK, TR, PL 

• V roce 2014/2015 – více incoming (8 360) než outgoing (8 237) studentů 

 

• www.mujerasmus.cz 

• akce ve spolupráci s ESN a další… 
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Statistiky Erasmus 
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Erasmus po 2020 

• V roce 2017 střednědobé hodnocení, členské země předložili hodnotící 
zprávy, veřejná konzultace EK ohledně budoucího programu 

 

• Zachování stávající struktury (centralizované a decentralizované projekty – 
mobility osob a projekty spolupráce) 

• Vyšší rozpočet, stabilita v pravidlech programu 

• Decentralizované aktivity - větší samostatnost a flexibilita NA při sladění 
pravidel programu s národní legislativou a běžnou praxí v dané zemi, 
možnost stanovovat národní priority 

• Nutnost snížit administrativní zátěž příjemců grantu a samotných 
účastníků programu (smluvní dokumentace, IT nástroje) 

• Zajištění funkčnosti IT nástrojů 

 

 

 

 



Erasmus po 2020 

• Jednodušší procedura pro předkládání, hodnocení a implementaci 
Mezinárodní kreditové mobility Erasmus+ (mobilita s partnerskými 
zeměmi) a více financí pro spolupráci s industrializovanými zeměmi (USA, 
Kanada atd.) 

 

 
Instrument Rozpočet v EUR (2017) Podmínky 

ENI - Země jižního Středomoří   746 072,23  bez podmínek 

ENI - Země Východního 
partnerství 556 603,19  bez podmínek 

ENI & PI - Rusko 335 906,29  bez podmínek 

DCI - Latinská Amerika  151 500,82  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci 
DCI - Asie 466 561,75  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci 
DCI - Střední Asie  135 866,83  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci 
DCI - Střední východ 64 447,00  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci 
DCI - Jižní Afrika  42 683,95  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci 
IPA - Západní Balkán 727 444,68  bez podmínek 

PI - Severní Amerika 151 597,25  bez podmínek 

PI - Ostatní průmyslové země  160 788,60   bez podmínek 

EDF - Afrika, karibik a Pacifik 146 703,00  incoming bez podmínek, outgoing jen PhD, zaměstnanci 
Tunisko  25 000,00 

Celkem  3 711 175,59 



Plány na rok 2018 

• Aktivní účast na přípravě nového programu EU po roce 2020 

• Příprava 3. fáze Finančních mechanismů EHP/Norska 

• Další aktivity propagace v zahraničí, prezentace na zahraničních veletrzích 
a aktivní účast na konferencích  

• Podpora VŠ v oblasti internacionalizace formou školení vedených 
zahraničními odborníky (ve spolupráci s EAIE) 

• Zapojení „nemobilních“ studentů - informační kampaň zaměřená na 
podporu mobility mladých lidí (ve spolupráce se ZEK) 

• Aktivní účast v mezinárodní organizaci ACA (Academic Cooperation 
Association) 

 

 

 

 





Děkuji za pozornost 
dana.petrova@dzs.cz 


