AKTION Česká republika – Rakousko,
spolupráce ve vědě a vzdělávání
Zkušenosti s programem

Základní informace
o výzkumu

Informace o výzkumu

Cílem výzkumu bylo zjistit hlavní přínosy, výhody a nevýhody programu
AKTION z pohledu řešitelů projektů a kontaktních osob programu
Výzkum probíhal online pomocí nástroje SurveyMonkey
Sběr dat: 23. 6. – 6. 7. 2021
Získáno 90 odpovědí, z toho pro účely analýzy využito 78 (12 respondentů
nebylo zařazeno z důvodu odpovědi pouze na první otázku dotazníku)
Rozložení respondentů v cílových skupinách: 38 řešitelů projektů, 20
kontaktních osob na zahraničních odděleních, 20 pracovníků zahraničních
oddělení na nezapojených školách

Hlavní zjištění - řešitelé projektů

• Výzkumu se zúčastnili různě zkušení řešitelé:



45 % je zapojeno relativně krátce (1 - 2 roky)
11 % má zkušenost 20 nebo více let

• Hlavní přínosy programu:




Navázání kontaktů
Rozvoj v oblasti vědy a výzkumu
Podpora projektů k dlouhodobé spolupráci

• Výjimečnost a výhody programu:






Jednoduchá administrativa
Výborné podmínky pro navazování spolupráce
Kooperace ČR a Rakouska (blízký, přirozený partner)
Zaměření na vědu a výzkum
Vyšší míra schválených projektů

Hlavní zjištění - kontaktní osoby na zahraničním oddělení
• Polovina zúčastněných kontaktních osob má pětiletou nebo kratší zkušenost,
polovina je zapojena 7 až 15 let
• Hlavní přínosy projektové spolupráce




Rozvoj v oblasti vědy a výzkumu
Aktivizace zaměstnanců
Realizace pobytů na dokončení závěrečných prací

• Hlavní přínosy stipendijní nabídky




Možnost výzkumných pobytů pro doktorandy a postdoktorandy
Dostatečná výše stipendia
Široký výběr z partnerských škol

• Hlavní přínosy pro absolventy mobilit:




Zlepšení jazykových schopností
Seberozvoj
Získání odborných znalostí

• Výjimečnost a výhody programu:





Jednoduchá administrativa
Pestrá nabídka aktivit
Vyšší stipendium než u jiných programů
Blízká přeshraniční spolupráce

Zkušenosti s programem AKTION Česká republika – Rakousko
Máte zkušenosti s programem AKTION Česká republika –
Rakousko – jako řešitel projektu či kontaktní osoba?

„Směřování bilaterální spolupráce naší
instituce především na instituce
v zámoří.“

26%

„Je složité domluvit se s partnerem
v Rakousku v našem oboru.“

49%

„Většina mobilit probíhá přes Erasmus+
a CEEPUS a není dostatek referentů, aby
se zaškolili na jiné programy.“

26%

Ano, jako řešitel projektu (N=38)

Důvody nezapojení:

Ano, jako pracovník zahraničního oddělení (N=20)

Ne (N=20)

Zkušenosti řešitelů
projektů

Délka zkušeností jako řešitel
Kolik let jste (nebo jste byl/a) řešitelem projektů financovaných z programu
AKTION Česká republika – Rakousko?

16%

45%

18%

21%

1 až 2 roky

3 až 5 let

6 až 10 let

Více než 10 let

Hlavní přínosy
Jaké jsou podle Vás přínosy programu AKTION Česká republika –
Rakousko pro Vaši školu?
Navázání kontaktů pro spolupráci

79%

Rozvoj v oblasti vědy a výzkumu

56%

Podpora projektů, které slouží k dlouhodobé spolupráci

42%

61%

Zapojení studentek/studentů do projektu

34%

63%

Podpora společných vědeckých akcí

30%

38%

Finanční podpora letní a zimní odborné školy

Finanční podpora Sommerkollegs – letních jazykových kurzů ČJ a NJ
19%
0%
Spíše ano

22%

42%

35%

Podpora v přípravné fázi Double Degree programů

15%

35%

26%

23%

30%

25%

33%
20%
Spíše ne

40%
Rozhodně ne

43%
60%

11%
12%

44%

35%

Podpora publikování výstupů z již ukončených projektů spolupráce

5%

26%

58%

Podpora témat týkajících se bilaterálního a regionálního zájmu

Rozhodně ano

18%

9%
10%
10%
5%

80%

100%

Další přínosy
Existují podle Vás nějaké další přínosy programu AKTION Česká republika –
Rakousko pro Vaši školu?

„Pro českou stranu je přínos obří, ve vědě i výzkumu. V Rakousku se navíc daří
zvyšovat zájem o češtinu a českou kulturu. Ze studujících, co se účastní
projektů, kolegií a workshopů, se rekrutují budoucí lektorky/lektoři na VŠ,
osobnosti žurnalistiky či podnikatelské sféry.“
„Propojení univerzitních pracovišť v obou zemích, možnost sdílet příklady dobré
praxe, obohacení díky spolupráci na přínosných projektech.“
„Adresnost podpory, možná variabilita předkládaných projektů a nabízených
stipendií, podpora kontaktů na úrovni studentů, forma a výše podpory.“

Výjimečnost programu

Je podle Vás program AKTION Česká republika – Rakousko něčím
výjimečný v porovnání s jinými mezinárodními programy

•
•
•
•
•

Jednoduchá administrativa
Zaměření na spolupráci ČR a Rakouska
Možnost zapojení studentů
Vyšší míra schválených projektů
Dobrá spolupráce / komunikace

Výhody programu
Jaké má podle Vás program AKTION Česká republika – Rakousko obecně výhody?

Jednoduchá administrativa
Výborné podmínky pro navazování či udržování spolupráce
Možnost rozvoje v oblasti vědy a výzkumu
Zaměření na česko-rakouskou spolupráci
Pestrost podporovaných projektů

„Vstřícnost vůči individuálním potřebám při výzkumu či studiu dle jejich specifik.“
„Vědecká část slouží k přípravě velkých mezinárodních projektů, stipendia umožňují
kvalitní DP, dizertace a habilitace. Kvalifikační práce usnadňují individuální růst a
pomáhají českým VŠ při získaní a obhajobě akreditací. Workshopy a kolegia oslovují
desítky studujících z obou zemí, často jsou základem dalšího studia a ovlivní profesní
kariéru.“

Nevýhody programu
Jaké má podle Vás tento program obecně nevýhody?

Nízké financování
Krátká doba podpory

„Málo se propaguje.“
„Není zde mnoho možností provázat podporu v rámci programu komplementárně
na další programy, tj. podpořit kupříkladu využití výsledků i v rámci jiných programů
a podpořit tak komplementarity/synergie.“
„Složitější zapojení dalších stran.“
„Ideální by bylo, kdyby na programu AKTION mohli participovat všichni, kdo studují
či pracují na některé z podporovaných VŠ nebo univerzit v ČR a v Rakousku (ne
pouze občané ČR a Rakouska, popř. EU, EHS nebo Švýcarska, ale i např. studenti z
mimoevropských zemí).“

Předkládání projektů
Ohodnoťte prosím způsob předložení návrhu projektu:

6%

24%

71%

Zcela vyhovující

Spíše vyhovující

Spíše nevyhovující

Zaměření a projektová administrace
Co by bylo možné do budoucna zdokonalit co se týče zaměření programu a co se týče
projektové administrace?

•
•
•
•

Vše je vyhovující
Administrace funguje dobře
Zaměření je v pořádku
Podpořit zaměření na výzkum

Zkušenosti
kontaktních osob na
zahraničním
oddělení

Délka zkušeností jako kontaktní osoba
Kolik let jste na zahraničním oddělení Vaší vysoké školy kontaktní osobou pro
program AKTION Česká republika – Rakousko?

10%

15%

40%

1 až 2 roky

35%

3 až 5 let

7 až 10 let

Více než 10 let

Hlavní přínosy projektové spolupráce
Jaké jsou podle Vás přínosy projektové spolupráce programu AKTION
Česká republika – Rakousko pro Vaši školu?
Rozvoj v oblasti vědy a výzkumu
Aktivizace zaměstnanců, zvýšení jejich flexibility

58%

26%

Navázání kontaktů pro spolupráci

42%

42%

Sdílení informací a příkladů dobré praxe mezi školami

44%

39%

Podpora témat týkajících se bilaterálního a regionálního zájmu

53%

29%

Podpora letních a zimních škol

18%

47%
0%

Rozhodně ano

20%
Spíše ano

13%

27%

60%

Posílení konkurenceschopnosti školy

6% 6%

53%

35%

Pobyty na dokončení závěrečných prací

40%
Spíše ne

6%

35%

59%

Rozhodně ne

60%

11%

5%

11%

5%

11%

6%

12%

6%

24%

12%
80%

100%

Hlavní přínosy stipendijní nabídky
Jaké jsou podle Vás přínosy stipendijní nabídky programu AKTION
Česká republika – Rakousko pro Vaši školu?
Možnost výzkumných pobytů pro doktorandy a postdoktorandy

28%

72%

Dostatečná výše stipendia

54%

46%

Široký výběr z partnerských škol

73%

27%

Rychlý proces schvalování žádostí o stipendia

92%

8%

Možnosti pro akademické pracovníky

56%

31%

Zvýšení kvality závěrečných prací studentů magisterských studijních
programů

57%

29%

Možnost habilitačních stipendií
0%
Rozhodně ano

Spíše ano

„Podpora pedagogické kreativity vzdělavatelů / učitelů.“

20%
Spíše ne

40%
Rozhodně ne

7%
23%

31%

38%

13%

60%

80%

7%
8%
100%

Výjimečnost programu
Je podle Vás program AKTION Česká republika – Rakousko něčím výjimečný
v porovnání s jinými mezinárodními programy?

Široká škála podporovaných aktivit
Snadná administrace
Flexibilita a dostupnost
Vyšší stipendium než u jiných programů
Nabídka letních škol

„Možnost získání podpory i pro kratší studijní a výzkumné pobyty.“
„Umožňuje dokončit závěrečné práce v Rakousku, což zejména v případě
habilitačního spisu nemá obdoby.“

Výhody programu
Jaké má podle Vás program AKTION Česká republika – Rakousko obecně
výhody?
Výše stipendií
Jednoduchá administrativa
Blízká přeshraniční spolupráce
Pestrá nabídka aktivit a zapojených univerzit
Jasné zaměření programu
2 uzávěrky ročně
Podpora kratších studijních a výzkumných pobytů
Podpora vlád obou zemí
Přehlednost nabídky

„Relativně nízká kompetitivnost způsobena malou znalostí existence programu.“
„Studenti, kteří se orientují na témata spojená s Rakouskem či ovládají němčinu, mají
vyšší šanci na úspěch než v rámci jiných programů."

Nevýhody programu
Jaké má podle Vás program AKTION Česká republika – Rakousko obecně
nevýhody?

„Nízké

povědomí o programu v rámci akademické obce.“

„Konkurence známějších programů CEEPUS a Erasmus+ spravovaných na
univerzitě. Výhoda individuálních žádosti se tak může obracet v nevýhodu,
kdy někteří studenti a akademici nežádají na vlastní pěst.“

Návrhy na vylepšení programu
Co by bylo možné do budoucna zdokonalit?

Propagace programu
(Interaktivní) semináře a webináře pro akademiky i administrátory
Digitalizace administrativy

„Program je relativně málo využívaný, studenty je přehlížen. Univerzita
podporuje mobility Erasmus+ a EHP, individuální granty jsou až
druhořadé.“

Hlavní přínosy pro absolventy
Jaké jsou podle Vás přínosy programu AKTION Česká republika Rakousko pro absolventy mobilit?
Zlepšení jazykových schopností

100%

Seberozvoj

94%

Získání odborných znalostí

6%

88%

Poznání nové kultury

12%

76%

Navázání kontaktů pro spolupráci

24%

65%

Lepší uplatnění studentů na trhu práce

35%

63%

Osvojení nových výukových metod (pro akademické pracovníky)

38%

38%

Větší zájem o další vzdělávání

63%

31%

69%

Přínos v osobním životě

67%
0%

Rozhodně ano

20%
Spíše ano

Spíše ne

27%
40%

60%

80%

7%
100%

