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Dne 25. března uspořádala UUKi, asociace univerzit ze Spojeného království Velké Británie a Severního
Irska (UK), webinář pro mezinárodní vysokoškolské instituce. Během něj bylo detailněji přiblíženo
Turingovo schéma – nový program mezinárodních vzdělávacích mobilit pro studenty UK univerzit.

Turingovo schéma: nový program
Naquita Lewis (British Council), jež se podílí na implementaci schématu, představila jeho podobu
i vyhlídky na nejbližší měsíce. Turingovo schéma je otevřeno jak institucím a organizacím v UK, tak těm
v zámořských teritoriích. Zahrnuje oblasti vysokoškolského vzdělávání, odborného vzdělávání a přípravy,
školního i dalšího vzdělávání. Tento webinář se zaměřoval konkrétně na vysokoškolský sektor, informace
k ostatním oblastem jsou dostupné na oficiálním webu.
Mezi hlavní cíle schématu patří:
1. Globální dosah – v souladu s vizí vlády UK o „Globální Británii“ bude program podporovat kvalitní
mobility a stáže, prohloubení stávajících partnerství a vytváření nových po celém světě.
2. Rozšíření účasti – schéma bude klást důraz na inkluzivní přístup a zajištění dostatku příležitostí
pro všechny studenty. Podporovat bude jak studenty znevýhodněné sociálně, tak studenty se
speciálními vzdělávacími potřebami či zdravotním nebo jiným handicapem.
3. Podpora rozvoje klíčových dovedností – díky zapojení do programu si účastníci osvojí tvrdé
a měkké dovednosti, které jim pomohou v kariérním rozvoji a jsou vyžadovány na trhu práce.
Na první rok programu bylo alokováno 110 milionů liber a na zahraniční studijní nebo pracovní pobyt by
mělo vycestovat přibližně 35 000 studentů. Přihlášky je možné podávat od 12. března, výsledky by měly
být vyhlášeny v červenci tohoto roku. Žádost o grant mohou podávat pouze vysokoškolské instituce z
UK, nikoli zahraniční – ty jsou v pozici partnerů. Další omezení se týká konsorcií – ta nebudou možná,
instituce se budou muset zapojovat individuálně.
Studijních nebo pracovních mobilit se mohou účastnit studenti aktuálně zapsaní ve studiu (včetně PhD
studentů), čerství absolventi (se studiem ukončeným v posledních 12 měsících) i studenti, kteří jsou do
studijního programu teprve nově zapsáni. Nezáleží přitom na ročníku, oboru, typu studia (full-/parttime) ani na národnosti. Studenti mohou vycestovat kamkoli bez omezení, není stanovena ani žádná
prioritní země nebo oblast.
Mobility mohou trvat od 4 týdnů do 12 měsíců. Období pro čerpání grantů bylo stanoveno od 1. září
2021 do 31. srpna 2022. Pokud by univerzity vysílaly studenty do zahraničí později nebo dříve, není to
problém, grant však obdrží pouze v tomto období.
Hostitelskou organizací může být jakákoli vysokoškolská instituce a veřejná či soukromá organizace
působící v oblasti vzdělávání a odborné přípravy. Žadatelská organizace (v UK) je zodpovědná za dohodu
uzavřenou s hostitelskou organizací, žádná zvláštní interinstitucionální dohoda není nutná. Není tedy
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připraveno žádné schéma (jako v případě Erasmu), záleží jen na partnerských institucích, jakou dohodu
mezi sebou uzavřou.
Výše grantu pro vysílající instituce bude vypočítána podle počtu účastníků (fixní částka na studenta).
Účastníci obdrží náhrady na živobytí, přičemž hostitelské země budou rozděleny do tří kategorií podle
výše nákladů (vysoké, střední a nízké). Sociálně znevýhodnění studenti obdrží vyšší příspěvek na živobytí
a mohou získat také příspěvek na dopravu (bude záležet na vzdálenosti cílové destinace), na pojištění
a zajištění víz či pasů, budou-li vyžadovány.
Dodatečný příspěvek je plánován také pro studenty se speciálními vzdělávacími potřebami a zdravotním
handicapem – program bude financovat až 100 % skutečných nákladů na podporu přímo související
s jejich speciálními potřebami.

Možnosti spolupráce se zahraničními univerzitami
Ministerstvo školství UK oslovilo své ambasády, ministerstvo obchodu a British Council, aby pomáhaly
se zapojením stakeholderů z celého světa do Turingova schématu. Jejich hlavním úkolem je tedy šířit
informace o schématu v ostatních zemích a zvyšovat jejich zapojení do programu. Pobočky British
Council v každé zemi poskytují poradenství ke schématu vysokoškolským institucím, centrála zároveň
spolupracuje s univerzitami a asociacemi v UK.
Almut Caspary (British Council – EU region) prezentovala možnosti mezinárodní spolupráce
v rámci Turingovova schématu. Jeho výhodou je, že je řízen institucemi (bottom-up), je flexibilní
a adaptabilní. To znamená, že mohou být na jedné straně posilována stávající partnerství a na druhé
straně je zde prostor pro budování nových partnerství bez jakýchkoli předem daných šablon.
Podle Caspary je první rok ideálním obdobím pro zapojení evropských vysokých škol do programu. Mají
totiž možnost debatovat o budoucích plánech se svými protějšky v UK, podílet se na formování schématu
a poskytovat k němu zpětnou vazbu, která je vládou velmi žádaná. Diskuze s vládou, stakeholdery
a univerzitami budou probíhat od června do září a výstupy z nich i další připomínky budou reflektovány
v poslední třetině roku. Na jejich základě bude program upraven.
Největšími nevýhodami Turingova schématu jsou vynechání mobility akademiků a vědců i oblasti
mládeže a omezené možnosti meziuniverzitních partnerství.

Následující kroky mezinárodních institucí
Annette Kratz a Emily Sinclair (UUKi) mluvily o tom, co mohou mezinárodní instituce dělat
v krátkodobém a dlouhodobém horizontu. Nejdříve se věnovaly aktuálnímu období:
-

Až do září 2022 (v některých případech do května 2023) mají UK univerzity stále k dispozici
finance z Erasmu, takže v tomto období pravděpodobně nebudou využívat Turingovo schéma.

-

V rámci nového programu Erasmus+ by mělo být možné využít až 20 % financí na mobility do
partnerských zemí, kam se nově řadí i UK.

Poté se zaměřily na to, co mohou individuální evropské instituce dělat, aby se mohly zapojit do
schématu. Ačkoli založení přihlášky je zodpovědností partnerů z UK, mezinárodní instituce jim mohou
navrhovat příležitosti a aktivity, jež může přihláška obsahovat (např. letní školy, jazykové a kulturní kurzy
a další krátkodobé programy, aktivity propojující studenty stejných oborů atp.). Důležité je mít na
paměti, že minimální doba trvání programů jsou 4 týdny (takže je potřeba např. v případě 2týdenní letní
školy přidat na začátek jazykový kurz nebo kulturní akci po ukončení). Pokud jsou letní školy/programy
placené, tyto poplatky nebudou hrazeny z Turingova schématu – mohou být pokryty např. z jiných
zdrojů univerzit nebo stipendií.
Pro partnerské dohody nejsou žádné předepsané šablony, což zajistí jednoduchost a flexibilitu.
S ohledem na stávající partnerské dohody je na místě zvážit případnou aktualizaci, např. do nich začlenit

2

nové aktivity (s dodatky, přílohami). Zahraniční instituce jsou vybízeny k tomu, aby nyní komunikovaly
s partnery v UK a informovaly je o existujících příležitostech a také aby společně diskutovali o možných
podobách spolupráce, jež by splňovala kritéria schématu (např. letní školy, letní výzkumná stáž,
programy pro PhD studenty, výzkumné projekty).
Z Turingova schématu bude možné financovat také dobrovolnictví a pracovní stáže, jejich minimální
délkou jsou také 4 týdny. V této souvislosti je doporučeno propojit kariérní centra univerzit, informovat
o těchto možnostech (lokální) společnosti a firmy atp.
Q&A
Q: Schéma působí poměrně jednostranně, jak je nastavena reciprocita mezi partnery?
Emily Sinclair: Dohody mezi univerzitami mohou být flexibilní, nemusí se „vyměňovat“ stejné věci za
stejné. Záleží na univerzitách, na čem se domluví – jestli třeba univerzita X nabídne univerzitě Y slevy na
letní školy a univerzita Y naopak nabídne univerzitě X účast na své letní škole pro 3 studenty zdarma.
Součástí dohod může být i mobilita zaměstnanců, např. v rámci výzkumného projektu.
Q: Jak bude probíhat administrativa, když nebudou mít studenti z UK klasický Learning Agreement jako
tomu je v případě Erasmu? Jaké povinnosti z toho plynou pro hostitelskou univerzitu?
Naquita Lewis: Tohle se bude řešit na institucionální úrovni, vše bude na domluvě mezi partnery. Bude
záležet na konkrétních organizacích, jaké administrativní povinnosti si nastaví.
Q: Do kdy je potřeba mít připravená partnerství, jaký je termín přihlášek?
NL: Termín pro univerzity v UK je v dubnu, ale nebude potřeba mít tou dobou detailně specifikované
přihlášky včetně seznamu všech partnerů ani plně formalizovaná partnerství. Na domluvu s partnery
a hledání nových partnerství bude čas i potom, protože je to jedna z klíčových iniciativ schématu.
Q: Mohou se studenti hlásit také na stáž do různých organizací a firem?
NL: Ano, určitě to bude možné. Proto je potřeba šířit informace o schématu i mezi společnostmi,
firmami, lokálními autoritami atp.
Q: V čem spočívá přínos Turingova schématu (oproti Erasmu) pro zahraniční univerzity?
ES: Smyslem schématu není plně nahradit Erasmus+, je to jiná aktivita, která by se dala chápat spíše jako
„systém financování pro partnerskou spolupráci“. Bude tedy logicky fungovat jinak než Erasmus+ a také
UK bude odteď v jiné pozici. Bude vnímána podobně jako např. Austrálie nebo USA, tedy jako země
s kvalitním školstvím a zároveň vysokým školným. Nadále bude možné do určité míry promíjet školné
zahraničním studentům, jako tomu bylo dosud. Vystoupení z Erasmu neznamená, že bychom zahraniční
studenty nechtěli, stále o ně velice stojíme.
Q: Bude v rámci partnerství nadále možné pracovat s transferem kreditů a ECTS?
NL: Určitě, systém ECTS není součásti Erasmu, ale EHEA, a do té UK stále patří.
Q: Mohli byste zahraničním univerzitám poradit, jak dále postupovat, když chtějí hostit studenty z UK
a spolupracovat s UK univerzitami?
Almut Caspary: British Council se momentálně snaží kontaktovat instituce, které již v partnerství
s univerzitami v UK jsou. Budeme se snažit usnadnit i nová partnerství, nejlepší proto bude sledovat
komunikační kanály British Council ve vaší zemi a plánované akce – připravujeme např. matching events
pro hledání nových partnerů.
Záznam z akce je k dispozici zde.
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