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28.6.2016, Praha 
 
Vyjádření DZS k programu Erasmus+ v souvislosti s brexitem 
 
Na nejčastější otázky odpovídá Ing. Iva Tatarková, ředitelka Domu zahraniční spolupráce 
(DZS). 

 
Ovlivní vystoupení Velké Británie z EU nějak výměnu studentů v rámci programů 
Erasmus+? 
Podle nejnovějších informací, které nám poskytla Evropská komise i nadále platí zapojení Velké 
Británie do programu Erasmus+.  Na základě ratifikovaných smluv platí ve Velké Británii legislativa 
EU v plném rozsahu do té doby, dokud je členem.  
 
Národní agentura ve Velké Británii, která spravuje program Erasmus+ doporučila účastníkům i 
příjemcům grantů nadále pokračovat v zapojení do aktivit programu a v přípravě přihlášek na 
období 2016 a 2017. 
 
Předpokládáme, že další vývoj bude předmětem vyjednávání mezi VB a EU. Do programu jsou 
zapojeny jako tzv. programové země i nečlenské státy EU (Norsko, Island, Lichtenštejnsko, 
Turecko a Bývalá jugoslávská republika Makedonie). 
 
Program Erasmus+ umožňuje pobyt i v zemích mimo EU. Liší se v takovém případě nějak 
podpora ze strany EU? Narážejí studenti na nějaké překážky, se kterými se jinak nemusejí 
potýkat? 
Od roku 2015 je možné vysílat studenty na mobility takřka do celého světa v rámci aktivity zvané 
Mezinárodní kreditová mobilita. Ze strany EU je poskytnuta srovnatelná podpora všem účastníkům 
mobilit, ať ji realizují mimo EU, nebo v rámci EU. Studenti vyjíždějící do vzdálenějších destinací 
(mimo EU) se mohou setkat s větší administrativní zátěží a s problémy praktického charakteru 
souvisejícími např. s vízovými povinnostmi, pojištěním a s ubytováním. S těmito záležitostmi jim 
ovšem ochotně pomáhají jejich domácí vysoké školy a přijímající instituce, svou účastí v programu 
se školy zavazují k podpoře studentů během celé mobility a zároveň k zajištění rovného 
zacházení. 
 
Kolik českých studentů je nyní ve Velké Británii? O jaké univerzity mají zájem? Jaká je 
jejich motivace pro studium právě ve Velké Británii? 
V akademickém roce 2014/2015 absolvovalo ve Velké Británii díky programu Erasmus+ studijní 
pobyt nebo praktickou stáž kolem 600 českých studentů. 
Mezi českými studenty se Velká Británie dlouhodobě pohybuje v žebříčku pěti nejoblíbenějších 
destinací pro studium v zahraničí spolu s Německem, Francií, Španělskem a Finskem. Studenti se 
rozhodují o výběru vysoké školy v Británii dle svého studijního zaměření a zpravidla z velké 
nabídky škol, se kterými si jejich domácí instituce vyměňuje studenty. Zdaleka neplatí, že všichni 
mají zájem studovat pouze na Oxfordu a Cambridge, ačkoliv meziinstitucionální smlouvy umožňují 
českým studentům studovat i na těchto nejprestižnějších univerzitách. Obecně platí, že Velká 
Británie láká české studenty především na svůj velmi kvalitní vzdělávací systém, na výuku v 
angličtině a na možnost poznat na vlastní kůži zemi s bohatou historií, kulturou a nádhernou 
přírodou. 
 
 



 

Pro více informací, prosím kontaktujte: 
Mgr. Jitka Novotná 
Media relations DZS 
GSM: 723 540 511 
e-mail: jitka.novotna@jnpublicity.cz  
www.dzs.cz 
 
Dům zahraniční spolupráce 
Dům zahraniční spolupráce (DZS) je příspěvková organizace zřízená Ministerstvem školství, mládeže a 
tělovýchovy, která zajišťuje styky se zahraničními subjekty v oblasti školství a vzdělávání. DZS zároveň 
administruje na národní úrovni vzdělávací programy mezinárodní spolupráce; zejména program Erasmus+ 
Více informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz nebowww.naerasmusplus.cz. 


