Erasmus Policy Statement 2021-2027
- strategie Ostravské univerzity
Účast v programu Erasmus významně přispívá k naplňování mise a vize Ostravské univerzity, která chce být
univerzitou otevřenou světu. Ostravská univerzita je připravena vnášet do regionálního prostředí progresivní
tendence evropské vědy a vzdělanosti, stejně jako vytvářet příznivé podmínky pro internacionální spolupráci
a přívětivé prostředí pro zahraniční akademiky a studenty.
Rozvoj mezinárodních vztahů a internacionalizace patří do dlouhodobých strategických oblastí rozvoje Ostravské
univerzity. Tyto aktivity jsou zaměřeny především na spolupráci se zahraničními univerzitami prostřednictvím
mobilit studentů i zaměstnanců a mezinárodních projektů, s výzkumnými instituty, uměleckými organizacemi
a nadacemi, ale i na účast na mezinárodních odborných konferencích, sympoziích a programech.
Internacionalizační úsilí se odráží ve vzájemném předávání znalostí a zkušeností, v práci na společných
projektech, ve zvyšování kompetencí akademických i neakademických pracovníků, v růstu standardů vzdělávání,
výzkumné činnosti a prestiže Ostravské univerzity v Evropě a ve světě.
Aktivity programu Erasmus představují důležitý prvek modernizace a internacionalizace Ostravské univerzity.
Ke strategickým cílům Ostravské univerzity (OU) v oblasti internacionalizace patří:
-

Rozvíjení profesionálního institucionálního zázemí internacionalizace a upevňování pozice OU v prostředí
mezinárodního vzdělávání.
Internacionalizace výuky a vzdělávání studentů OU (internationalisation of the curriculum).
Rozvíjení mezinárodního prostředí na OU a atraktivity univerzity pro mezinárodní studenty i akademiky a
výzkumné pracovníky.

Pro naplňování těchto cílů se OU zaměřuje mimo jiné na:
-

-

Vytvoření podmínek pro zahraniční mobilitu bakalářských a magisterských studentů ve studijních plánech
zavedením semestru bez povinných předmětů, nebo semestru s povinnou zahraniční mobilitou.
Rozšiřování nabídky kvalitních evropských i mimoevropských univerzit pro výjezdy studentů v programech
Erasmus a VIA.
Zavedení flexibilního postupu při uznávání výsledků zahraničních mobilit studentů s důrazem na
kompatibilitu s profilem absolventa a korespondenci výstupů z učení.
Zavedení povinných předmětů a rozšíření nabídky volitelných oborových předmětů vyučovaných v cizích
jazycích pro studenty v českých bakalářských a magisterských programech pro efektivní integraci
domácích a mezinárodních studentů ve výuce.
Podpora zahraničních výzkumně orientovaných stáží studentů doktorských programů a jejich propojování
s mezinárodní vědeckou spoluprací akademiků OU.
Zajištění rovného přístupu k mobilitám pro studenty ze všech společenských prostředí a pro studenty se
specifickými potřebami.
Vytvoření nabídky předmětů vyučovaných společně akademikem z OU a akademikem ze zahraniční
univerzity s využitím digitální výuky i mobilit (blended mobility).
Inovování sylabů předmětů a metod výuky v českých programech tak, aby výsledky učení obsahovaly i
přenositelné dovednosti, včetně kompetencí interkulturních.
Zajištění dlouhodobé podpory studentů OU v rozvíjení cizojazyčné komunikační kompetence.
Akreditace a realizace společných studijních programů se zahraničními univerzitami (joint/double/multiple
degree).
Zvýšení počtu odborníků ze zahraničí zapojených do vzdělávacího procesu, včetně hostujících profesorů.
Podporu akademiků i neakademických pracovníků OU, kteří vyjíždějí na zahraniční výukový/školicí pobyt.

-

Rozšíření nabídky studijních programů vyučovaných v cizích jazycích, atraktivních pro domácí
i mezinárodní studenty.
Zkvalitnění zázemí pro zahraniční studenty a péče o ně se zapojením domácích studentů v rámci buddy
programu ESN Ostravská i mimo něj.
Rozvoj univerzitních aktivit orientačních dnů pro nastupující mezinárodní studenty k seznámení se nejen
s univerzitou, ale také městem a jeho okolím.
Rozvoj kurikulárních i extrakurikulárních aktivit podporujících integraci mezinárodních studentů
i akademiků a výzkumníků do prostředí na univerzitě i mimo ni.
Přípravu a implementaci strategie pro komunikaci s mezinárodními absolventy studijních programů
i výměnných a krátkodobých studijních pobytů na OU.
Seznámení akademických pracovníků OU s konceptem internacionalizace doma a přípravu nabídky
sdílení dobré praxe českých i zahraničních univerzit.
Zajištění pravidelné nabídky kurzů pro akademiky i neakademické pracovníky OU k rozvoji interkulturních
kompetencí a speciálních dovedností pro práci s multikulturními skupinami studentů a jejich výuku.
Kvalitativní zlepšení meziuniverzitní spolupráce prostřednictvím projektů EU (např. projekty Erasmus
KA2).

Principy, o které OU opírá svou strategii, tj. flexibilita, diverzita, přívětivá komunikace a univerzita přátelská
k životnímu prostředí, budou promítnuty také do implementace programu Erasmus a přispějí k naplňování nových
priorit programu, se kterými jsou plně v souznění.
Výše uvedené principy strategického směřování univerzity jsou výrazem jejího dlouhodobého úsilí o společensky
zodpovědný přístup k realizaci všech činností včetně rozvoje programů všestranné podpory studentů ze
znevýhodněného prostředí a studentů se specifickými potřebami tak, aby využívali mobilitních příležitostí a dalších
internacionalizačních aktivit bez nežádoucích omezení. Studentům je otevřen systém mentoringu na fakultách,
cílené aktivity Poradenského centra OU a individuální péče fakultních koordinátorů a institucionálního koordinátora
programu Erasmus+. Péče je dostupná také v anglickém jazyce přijíždějícím studentům.
OU bude ve svých aktivitách nadále odrážet principy a hodnoty Evropského vzdělávacího prostoru. OU se aktivně
připojuje k aktuálním iniciativám Evropského vzdělávacího prostoru, jako jsou European Student Card Initiative
nebo Evropské univerzity.

Pro naplňování ambiciózních cílů internacionalizačních strategie chce OU využívat co nejširší portfolio klíčových
akcí programu Erasmus, zachovat kontinuitu mezinárodní spolupráce vybudované v předchozím období programu
a dále ji rozvíjet. Na základě pozitivních zkušeností a vzájemného seznámení se se od výměn studentů a
zaměstnanců OU chce s vybranými partnerskými univerzitami posunout ke kvalitativně vyšším typům spolupráce
formou společných projektů. Za vyvrcholení spolupráce a integrace pokládáme projekty Evropských univerzit,
které patří k prioritám OU a kde se OU zapojila jako člen jednoho z konsorcií. Jednotlivé aktivity programu budeme
realizovat ve spolupráci s partnery z programových i partnerských zemí, vždy dle pravidel programu Erasmus pro
jednotlivé akce. Studentům a zaměstnancům, kteří mají zájem o předložení projektu Erasmus, bude poskytována
metodická a informační podpora.
Mobility jednotlivců jsou jedním z pilířů zahraniční spolupráce a jejich realizace se promítá do jednotlivých cílů
a opatření strategie internacionalizace OU. Při realizaci mobilit studentů i zaměstnanců OU naváže na předchozí
dlouhou tradici a využije nastavené řídicí i operativní procesy.
OU usiluje o akreditaci a realizaci společných studijních programů se zahraničními univerzitami
(joint/double/multiple degree), ke které může využít podporu formou společného magisterského studia Erasmus
Mundus.
OU má zájem realizovat projekty strategického partnerství za účelem realizace nových postupů vedoucích
k vysoké kvalitě výuky, institucionální modernizaci a společenským inovacím.
Spolupráci s podniky může OU rozvíjet s využitím projektů znalostních aliancí zaměřených na inovace ve
vzdělávání.
Pro rozvoj spolupráce s partnerskými zeměmi může OU společně s vybranými univerzitami připravit projekty
budování kapacit a podpořit tak proces jejich modernizace a internacionalizace.

Realizace mobilit studentů a zaměstnanců i mezinárodní projekty spolupráce významně přispívají ke zvýšení kvality
studijních programů a rozvoji znalostí a dovedností studentů OU. Účast na mobilitách napomáhá rozvoji
profesionálních, sociálních i interkulturních kompetencí a usnadňuje absolventům vstup na trh práce.
OU bude usilovat o to, aby objemem mobilitních aktivit sledovala trendy vysokoškolského vzdělávání v EU a ČR.
Cílem pro následující období bude zachovat počty mobilit, případně je navýšit, a to zejména u vyjíždějících
studentů. Zaměřovat se budeme na kvalitu mobilitních programů, udržení a zlepšení systému péče o účastníky
mobilit, rozvoj vztahů s partnerskými univerzitami a udržitelnost spolupráce. K hlavním výzvám z pohledu
kvalitativních cílů bude patřit připojení se k European Student Card Initiative a implementace jednotlivých nástrojů
digitalizace do realizace programu Erasmus na OU.
Z hlediska časového se v první fázi realizace (2020–2021) OU bude soustředit na obnovení či nové uzavření
interinstitucionálních smluv včetně využití nástrojů digitálního managementu. Mobility studentů a zaměstnanců
budou realizovány průběžně po celé období programu. Hlavní těžiště zapojení do partnerských projektů spolupráce
předpokládáme od roku 2022 po stabilizaci partnerských vztahů a procesů pro nové období.
Pro průběžné vyhodnocování a monitoring implementace programu Erasmus budeme využívat následující
indikátory:
-

Počet (aktivních) interinstitucionálních smluv.
Počet interinstitucionálních smluv s nabídkou blended mobility.
Podíl (počet) studentů účastnících se zahraničních mobilit na celkovém počtu studentů OU.
Podíl (počet) akademiků a neakademických pracovníků, kteří vyjíždějí na zahraniční výukový/školicí pobyt.
Počet přijíždějících studentů a zaměstnanců.
Počet extrakurikálních akcí pro zahraniční studenty.
Zpětnovazebné dotazníky pro účastníky mobilit.
Počet studijních programů se semestrem umožňujícím zahraniční mobilitu studentů.
Podíl povinných předmětů na celkovém počtu předmětů uznaných ze zahraničních mobilit studentů.
Počet akreditovaných a realizovaných společných studijních programů (joint/double/multiple degree).
Počet podaných/podpořených projektů spolupráce KA2.

Program Erasmus je hlavním mobilitním schématem OU a hraje zásadní roli při dosahování jejich
internacionalizačních cílů.

