
Erasmus Policy Statement 
Soukromá vysoká škola ekonomická Znojmo s.r.o. 

Česká republika 
 
1. Program Erasmus na SVŠE 
1.1  Hlavní cíle  
Soukromé vysoké škole ekonomické Znojmo (SVŠE) se daří plnit cíle v rámci 
internacionalizace, která se stala jedním z jejich strategických priorit. Na SVŠE bylo 
zřízeno Oddělení zahraničních vztahů (OZV) se samostatnou kanceláří a vedením. 
Dosavadní práci v  rámci internacionalizace lze zahrnout do následující úrovní: 
 
I. Prohloubení a rozvoj spolupráce se zahraničím, věda a výzkum 
 
SVŠE podepsala v  akademickém roce 2009/2010 smlouvy o bilaterální spolupráci 
s těmito univerzitami: 

• Ekonomická fakulta Mateja Bela, Banská Bystrica, Slovensko 
• Slovenská poľnohospodárska univerzita, Nitra, Slovensko  
• Bratislavská škola práva, Slovensko  
• Széchényi István Egyetem, Györ, Maďarsko 
• Akademia Humanistyczno-Ekonomiczna w Łodzi, Polsko 

SVŠE jednala o spolupráci s vedením   
• Fachhochschule Burgenland, Eisenstadt, Rakousko. 

 
Centrální cíle bilaterálních smluv se zaměřují na: 
- Spolupráci v oblasti vědy a výzkumu. Jako příklad uvádíme aktivní účast 
studentů SVŠE na mezinárodní studentské vědecké akademii pořádané UMB 
v Banské Bystrici ve které obsadili první místo. Do tohoto projektu se zapojili i učitelé 
SVŠE jako posuzovatelé vědeckých prací studentů. 
- Mobility učitelů. SVŠE zve a vysílá své učitele k jednorázovým přednáškám. Zatím 
se jedná o krátkodobé mobility. Např. vedoucí institutu Wirtschaftspädagogik 
na WU Wien prof. Josef Aff na SVŠE nejenom přednáší, nýbrž i zve  studenty SVŠE 
k vybraným přednáškám na WU Wien. Členy Akademické rady SVŠE jsou i vedoucí 
akademičtí pracovníci z našich zahraničních partnerských univerzit. 
V případě získání EUC je cílem SVŠE rozšířit mobility učitelů na  dlouhodobé pobyty 
a navázat spolupráci s školami, které mají zájem o spolupráci jenom v rámci 
programu Erasmu. 
- Účast akademických pracovníků na vědeckých konferencích. SVŠE 
organizuje dvě mezinárodní vědecké konference ročně za aktivní účasti kolegů 
z partnerských a jiných zahraničních vysokých škol a univerzit.  
 
Společný projekt s Univerzitou Széchényi István (SIU) v Györu 
SVŠE a SIU nabízejí  magisterského studia v anglickém jazyce s otevřením v zimním 
(nejpozději však v letním) semestru akademického roku 2010/11.  
 
II. Internacionalizace stáží studentů SVŠE 
Tento bod je podrobně specifikován v části 3 EPS.  
 
 



III. Výměnné pobyty studentů se zahraničními vysokými školami  
SVŠE považuje výměnné pobyty studentů za velmi důležitou součást 
internacionalizace. Např. na  jednání s vedením Fachhochschule Burgenland byla 
z rakouské strany projevena vůle ke spolupráci, ale jenom v rámci Erasmu. Podobně 
tomu bylo u jiných oslovených zahraničních vysokých škol v zemích EU (konkrétně 
v Německu a Itálii). Tento cíl lze splnit jenom s možností účasti v programu Erasmus 
– udělením EUC. 
Město Znojmo leží na hranici s Rakouskem. SVŠE jako jediná vysoká škola v tomto 
geografickém prostoru je považována za moderní vzdělávací centrum, které se podílí 
na projektech přes-hraniční rakousko-české spolupráce (např. Dny partnerských 
měst, akce Nationalparkhaus Thayatal apod.) 
  
1.2 Zviditelnění programu Erasmus 
Na webových stránkách SVŠE (sekce Zahraniční vztahy) jsou již zveřejněny 
informace o programu ERASMUS a o všech aktivitách Oddělení zahraničních vztahů. 
Znění EPS už je dostupné na www.svse.cz. V případě udělení EUC o tom budeme 
informovat v tisku a na internetu, konkrétně na webu regionálních týdeníků a města 
Znojma. U regionálních týdeníků bude informace o EUC zmíněna i v tištěném vydání 
těchto periodik. Důležitou součástí plánovaných aktivit v rámci Erasmu budou 
pravidelné články v čtvrtletníku Akademické listy, který vydává SVŠE a distribuuje ho 
zdarma do 20 000 domácností. 
 
1.3  Nediskriminační cíle 
SVŠE je kosmopolitní školou. Na půdě SVŠE se netoleruje diskriminace národnostních 
menšin nebo etnických skupin ani projevy xenofobie, rasismu nebo 
nedemokratického jednání. SVŠE je přístupná všem studentům, kteří se kvalifikují 
pro studium bez ohledu na jejich rasu, národnost, pohlaví a víru. Na SVŠE studují 
studenti vietnamského a slovenského původu. Poměr studentů ženy versus muži je 
3:1. Studentům s ekonomicky a sociálně slabším zázemím je umožněno hradit 
studium formou splátek. Mezi vedoucími kateder, v administrativě a v Akademické 
radě SVŠE jsou zastoupeny ženy i muži v poměru 1,4:1.  
 
 
2. Kvalita akademické mobility 
SVŠE zavedla studium podle Boloňského systému. Nabízí bakalářské studium a dále 
navazující magisterský program v anglickém jazyce, kdy oba programy používají 
kreditním systém ECTS. Na bakalářském stupni nabízí SVŠE také předměty 
v anglickém jazyce  německém jazyce, navíc jazyková vybavenost akademických 
pracovníků SVŠE je zárukou kvality studia přijíždějících studentů po dobu jejich 
pobytu na SVŠE. Na webových stránkách školy jsou dostupné informace o studijních 
plánech jednotlivých oborů v anglickém a německém jazyce. 
Doposavad poskytuje OZV své služby jenom studentům vyjíždějícím na souvislé 
praxe do zahraničí, protože zatím SVŠE není v programu Erasmus a nemá přijíždějící 
studenty (viz bod 3 EPS). 
Na základě dosavadních zkušeností s vyjíždějícími studenty je ale OZV plně 
připravena a schopna zajistit veškerý potřebný servis i pro přijíždějící studenty. Tzn. 
přijíždějícím studentům jsou k dispozici pracovníci Oddělení zahraničních vztahů, kteří 
jim zajistí ubytování na vysokoškolských kolejích a seznámí je s potřebnými 
informacemi ohledně jejich studia na SVŠE a pobytu ve Znojmě. Zároveň jsou jim 



v případě potřeby k dispozici po celou dobu jejich pobytu a mohou pro ně pořádat 
ve spolupráci s vyučujícími nebo pracovníky partnerských organizací exkurze či 
společenské akce a jazykové kurzy. Na konci pobytu pak OZV vydá výpisy 
o absolvovaných předmětech a další dokumenty. Kromě pracovníků OZV se 
zahraničním studentům budou věnovat také dobrovolníci z řad studentů jako tutoři 
během jejich pobytu na SVŠE. 
 
Veškerá administrace spojená s vyjíždějícími studenty a vyučujícími spadá rovněž 
do kompetence OZV. OZV zajišťuje jednání ohledně bilaterálních smluv a komunikuje 
s koordinátory na partnerských vysokých školách. Řídí výběr studentů, kteří chtějí 
ze SVŠE vyjet do zahraničí, a pořádá informační schůzky pro tyto studenty. Následně 
vybraným studentům stejně jako vyučujícím zajišťuje dopravu a v případě potřeby 
domlouvá ubytování v zahraničí. 
 
 
3. Kvalita realizace studentských stáží 
Hlavním cílem zahraničních stáží je umožnit studentům získat co nejvíce pracovních 
i osobních zkušeností. SVŠE vysílá studenty na 3-týdenní stáže a hradí jim - dopravu, 
ubytování a cestovní pojištění. Studenti si sami hradí stravování. 
SVŠE vytvořila interní předpisy pro výběr studentů na stáže v zahraničních podnicích. 
Při výběru se zohledňuje prospěch, jazykové znalosti, motivace a podíl studentů 
na aktivitách školy. 
 
Mezi SVŠE, partnerskou institucí a studentem je pro každou stáž sepsána smlouva, 
která objasňuje obsah i organizaci praxe. V průběhu stáže je Oddělení zahraničních 
vztahů ve stálém e-mailovém kontaktu se studentem i přijímající organizací. Studenti 
podávají po návratu ze zahraničí závěrečnou zprávu o své praxi. Hodnocení studenta 
podává  po ukončení stáže závěrečnou zprávu i zahraniční podnik. Pracovní stáže 
jsou přímou součástí studijního programu a všech studijních oborů SVŠE, a proto 
jsou také plně uznávány v rámci studijního plánu. V průběhu studia mají studenti 
povinnost absolvovat dvě souvislé praxe v podnicích, z toho jednu mohou absolvovat 
v zahraničí.  SVŠE podporuje vlastní iniciativu studentů v hledání a výběru podniků 
v cizině.  
 
V posledních 2 letech SVŠE systematicky pracovala na nabídce destinací pro stáže 
studentů v zahraničí s využitím kontaktů partnerských měst města Znojma 
a osobních kontaktů. V rámci setkání se zástupci partnerských měst v Torgau (D), 
Retz (AT), Strzegom (PL), Trento a Pontassieve (IT) a Harderwijk (NL) bylo 
ujednáno, že studenti SVŠE mají možnost účastnit se praxí v podnicích a institucích 
těchto měst. Kromě toho studenti pravidelně absolvují praxe ve společnosti Ammann 
group. – pobočka Shanghai (Čína) a v koncernu UNIQA Vídeň (AT). Dosavadní 
hodnocení ze stáží jsou velmi pozitivní. Podniky vysoce hodnotí odbornou a 
jazykovou připravenost našich studentů.  
 
Délka praxe (3 týdny) je dána omezenými finančními limity školy. Cílem SVŠE je 
vysílat na zahraniční stáže až jednu třetinu všech studentů a prodloužit jejich pobyt 
na 3 měsíce. Udělením EUC by bylo možné tento cíl zrealizovat. V tom případě se 
organizace zahraničních stáží flexibilně přizpůsobí podmínkám vyplývajícím 
z programu Erasmus. 


