STRATEGIE ZAHRANIČNÍCH VZTAHŮ NA OBDOBÍ 2016-2020
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo průběžně plní cíle, které si klade v rámci
Dlouhodobého záměru. Působí tedy v regionu jako centrum vysokoškolského vzdělávání.
Rozvíjí svoji pozici mezi ostatními školami zejména v Jihomoravském kraji, ale svoji
působností ovlivňuje i potenciální studenty a uchazeče v kraji Vysočina a dalších přilehlých
regionech, včetně Zlínského kraje. Výrazně rozvíjí a stabilizuje spolupráci se zahraničními
univerzitami, ať už v rámci programu ERASMUS+, ale také mimo něj. Jejich spolupráce je
využívaná například i při organizování a zajišťování vědecko-výzkumné konference Nové
trendy - Nové nápady, která se každoročně připravuje. Kromě spolupráce se zahraničními
vysokými školami stále rozvíjí spolupráci s Městem Znojmem, dále s partnerskými firmami s
koncernem Ammann a BDO CA s.r.o.
Právě úzká spolupráce s výše zmíněnými firmami nabízí nejen pracovníkům školy,
ale i studentům jedinečné možnosti zahraničních praxí. Pro rozvoj internacionálních vztahů
Soukromé vysoké školy ekonomické Znojme je však v této oblasti významným datem
především prosinec 2010, kdy byl SVŠE udělen Erasmus University Charter. ERASMUS
v Evropě funguje od roku 1987.
V současné době SVŠE disponuje koncepcí zahraničních vztahů na období 2011-2015.
Jedním z hlavních cílů SVŠE je budování a rozvíjení spolupráce se zahraničními vysokými
školami a vzdělávacími institucemi se zaměřením na tyto priority:
1. spolupráce na výzkumu a společné publikační aktivity,
2. studentské mobility,
3. mobility vyučujících,
4. rozvíjení spolupráce se vzdělávacími institucemi v příhraničním regionu.
Charakteristika činností v oblasti internacionalizace SVŠE je dána upevňováním pozitivně
rozvíjející se spolupráce s univerzitami v sousedních zemích i zemích, které jsou geograficky
vzdálené. Každoročně jsou studenti vysíláni na studijní pobyty a zahraniční praxe, jsou
realizovány výměnné studentské exkurze, workshopy se zahraničními přednášejícími,
mobility vyučujících do partnerských institucí. Rovněž se SVŠE podílí na regionálně
i mezinárodně významném projektu – Dni partnerských měst.

Partnerské vysoké školy:
- Ekonomická fakulta Univerzity Mateja Bela Banská Bystrica, Slovensko,
http://www.umb.sk/
- Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Slovensko, http://www.uniag.sk/
- Paneurópska vysoká škola, Bratislava, Slovensko, http://www.uninova.sk/
- Széchényi István University Györ, Maďarsko, http://info.sze.hu/
- Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polsko, http://www.wshe.lodz.pl/
- Institut für Wirtschaftspädagogik WU Wien, Rakousko, http://www.wu.ac.at/wipaed/
- Fachhochschulstudiengänge

Burgenland,

Eisenstadt,

Rakousko,

http://www.fh-

burgenland.at
- Hanze University Groningen, Holandsko, http://www.hanze.nl/home/International
- Istanbul Gelisim Vocational School, Turecko, http://en.gelisim.edu.tr/
- Universitá degli studi di Trento, Itálie, http://www.unitn.it/
- Yalova Üniversitesi, Yalova, Turecko, http://www.yalova.edu.tr
- Yrkeshögskolan

Novia

(Novia

University

of

Applied

Sciences),

Finsko,

http://www.novia.fi
- Fachhochschule Krems, Rakousko, http://www.fh-krems.ac.at/
- University College Nikola Zrinski, Zagreb, Chorvatsko, http://www.zrinski.org/nikola/
Univerzita managementu TISBI, Kazaň Ruská federace, http://eng.tisbi.ru/
P. A. College, Larnaca, Kypr (http://www.pacollege.ac.cy/)
Cyprus institut of Marketing, Nicosia, Kypr (http://www.cima.ac.cy/)

V roce 2013 započala spolupráce programu s British Council a Goethe Institut. SVŠE v rámci
tohoto programu nabízí a organizuje specializované přípravné semináře a zajišťuje průběh
zkoušek, jejichž výsledkem je získání certifikátů o nabytých znalostech jazyka, jazykových

schopnostech a úrovni komunikace studentů. Platnost těchto certifikátů je celosvětově
uznávána.
Partnerské instituce
- Ammann Group, Lagenthal, Švýcarsko, http://www.ammann-group.ch/de/home/
- British Council, Manchaster, Velká Británie, http://www.britishcouncil.org/
- Goethe Institut, Praha, Česká republika, http://www.goethe.de/ins/cz/pra/csindex.htm
- Internationaler Bund Stuttgart, Německo, http://internationaler-bund.de/
- Stadtamt Retz, Rakousko, http://www.retz.at/system/web/default.aspx
- Algoos Study work and Travel, Vilnius, Litva (www.algoos.com/jobs)

Strategie rozvoje do roku 2020 s výhledem na další dekádu
V rámci internacionalizace SVŠE je nutné stanovit jako hlavní cíl pokračovaní a praktické
naplňování obsahu bilaterálních smluv se zahraničními vysokými školami a vzdělávacími
institucemi a získat další partnery, čímž se rozšíří nabídka pro mobility o nové destinace pro
studenty a akademické pracovníky. Těžištěm práce budou především:
studentské mobility s důrazem na studijní pobyty a pracovní praxe v zahraničních
podnicích
výměnné studentské exkurze a workshopy v zahraničí
účast studentů SVŠE na studentské vědecké aktivitě v zahraničí
mobility vyučujících (zejména v procesu výuky)
vědecká spolupráce zaměstnanců s pracovníky partnerských institucích
účast na mezinárodních konferencích
spolupráce a publikační činnost v zahraničních vědeckých i odborných periodikách
NAVRHOVANÉ AKCE, VEDOUCÍ K DOSAŽENÍ CÍLŮ
Významně se podílet na internacionalizaci možnostmi, které nabízí program ERASMUS+.
Rovněž využívat i dalších možností, které se zaměřují i na spolupráci mimo Evroskou Unii.
Jakou jeden z prioritních úkolů nezískání v roce 2016 Mezinárodní kreditní mobility,

konkrétně nástroj evropského sousedství ENI & PI, který zahrnuje kromě jiného i oblasti
Ruské federace, ale zároveň umožňuje i spolupráci se zeměmi jižního Středomoří.
Jako další úkol je získání ke spolupráci univerzity nebo vysokou školou univerzitního typu
v oblasti Britských ostrovů (tedy z Velké Británie nebo Irské republiky).
Dále získat každým rokem alespoň dva partnery, kteří se SVŠE podepíší bilaterální dohody
o spolupráci v rámci programu ERASMUS+. Je nutné se zaměřit na země, s kterými
spolupráce zatím nebyla započata, jako jsou Německo, Francie, Španělsko, Portugalsko,
Švédsko,
SVŠE bude rozvíjet spolupráci na výzkumných projektech se zaměřením na oblast účetnictví,
cestovního ruchu, managementu a marketingu.
Pokračovat a rozvíjet účast na studentských vědeckých činnostech a kativitách nejen na
Univerzite Mateja Bela v Banské Bystrici, ale využívat i další partnery v zahraničí (Nitra,
Györ, Krems,…)
V roce

2014

byla

realizována

společně

s Institut

für

Wirschaftspädagogik

Wirtschaftsuniversität Wien 9. mezinárodní vědecká konference Nové Trendy – New Trends
2014. Konference se zaměřila mimo jiné na didaktiku účetnictví, takže nově měli velký zájem
se zúčastnit i středoškolští učitelé.
Vzhledem k dobrému jménu výrazně zjednodušit vyřizování administrativních záležitostí
s partnerskými univerzitami a vzájemnou komunikaci, která je na nadstandardní úrovni, ještě
povýšit a tím zajisti komfort pro přípravu i následnou realizaci výjezdů přijíždějících i
vyjíždějících studentů a zaměstnanců.
Zájmem SVŠE je zvyšovat počet vyjíždějících studentů, ale i získat přijíždějící studenty.
K tomuto vytvářet informační brožuru (nebo jiné typy materiálů) o výhodách studia v rámci
Erasmus+ na SVŠE a příjemném prostředí Znojemska, vytvořit studijní plán pro výuku
v anglickém jazyce a rozesílat nabídky na vysoké školy v evropském regionu.
V rámci zahraničních pracovních praxí rozvíjet spolupráci se společností AMANN, která
zajišťuje každoroční pracovní stáže našich studentů v Číně a nově i v Indii, stejně jako
s Internazionaler Bund v Německu, který je stěžejním partnerem pro zajišťování pracovních
stáží našich studentů v Německu.
Rozvíjet účast studentů na workshopech vedených zahraničními lektory a poskytovat nabídku
našich workshopů pro studenty partnerských HEI.

Prioritou zahraničních mobilit bude aktivita pedagogů SVŠE směřující k publikačním
výstupům (zejména Univerzity v Maďarsku, Turecku a na Slovensku). Pedagogové a
zaměstnanci SVŠE se mohou jazykově vzdělávat především v angličtině (možnosti využití
jazykových kurzů pořádaných přímo na SVŠE).
Ve spolupráci s katedrami se realizovat mobility kolegů ze zahraničních vysokých škol,
zejména z Maďarska, Rakouska, Turecka, Anglie a Slovenska, kteří na SVŠE přednášejí nebo
se budou realizovat workshopy.

