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Erasmus+ a další výměnné programy oslaví 30 let svobody! 

Program Erasmus, který otevřel dveře do světa více než 300 000 lidem z ČR, oslaví 30 let svobody 
na Korzu Národní.  

Jednou z prvních, kdo s Erasmem vyjel z ČR za studiem do zahraničí, byla Kamila Abramčuková: „Na 
studijní pobyt jsem vyjela v roce 1998 a v té době to byla cesta trošku do neznáma. Všechno se 
řešilo klasickou poštou, internet a ani mobily nebyly příliš rozšířené. Byla jsem pro svou fakultu 
takovým průzkumníkem, co to vlastně ten Erasmus, tehdy Socrates, je.“ 

Kamila byla jednou z 879 studentek a studentů, kteří tehdy s Erasmem do zahraničí vyjeli. Před 
rokem 1989 se výjezdy do zahraničí týkaly omezené skupiny studentů. „Ve většině případů vyjížděli  
studenti do zemí tzv. „Východního bloku“. Nejvíce jich studovalo v bývalém SSSR, jezdili také do 
Polska, NDR, Bulharska, Rumunska, Maďarska a Jugoslávie,“ říká Michal Uhl z DZS. Sametová 
revoluce otevřela hranice a umožnila tak výrazné rozšíření stávajících a vznik nových výměnných 
programů nejen po Evropě. Jde třeba o Akademickou informační agenturu, CEEPUS, Fondy EHP, 
AKTION Česká republika – Rakousko, již zmiňovaný program Erasmus+ a nejnovější projekt 
Evropské komise Evropský sbor solidarity. Všechny tyto programy se představí na Korzu Národní. 

Erasmus nadále zůstává nejpopulárnějším programem v Evropě a stojí za vznikem i celé řady 
projektů. Například A Bee See Project, ve kterém česká, slovenská a velšská mládež studovala život 
včel a zjišťovala, v čem může chování včelstva inspirovat pro lidskou společnost. Erasmus+ využívají 
také zaměstnanci mateřských, základních, středních a středních odborných škol, akademičtí 
pracovníci, dobrovolníci, vzdělavatelé mládeže, dospělých a v neposlední řadě vysokoškolští 
studenti. 

V posledních letech patří Česká republika mezi nejpopulárnější destinace u zahraničních studentů. 
V  roce 2017/2018 jich sem za studiem přijelo téměř 11 000. 

Pro více informací prosím kontaktujte: 

Lucie Durcová 
Vedoucí informačního a komunikačního oddělení 
tel: +420 733 125 972, e-mail: lucie.durcova@dzs.cz 

Dům zahraniční spolupráce 

DZS v České republice zajišťuje pestrou škálu aktivit v oblasti mezinárodního vzdělávání, které jsou 
určeny institucím, organizacím, firmám i jednotlivcům. Svou činností výrazně přispívá k rozvoji 
vzdělávacích aktivit škol, podporuje profesní růst učitelů, vzdělavatelů dospělých a pracovníků 
s mládeží. Studentům, žákům a mladým lidem nabízí příležitost rozšířit si vzdělání a získat 
zkušenosti v zahraničí. Po celém světě propaguje možnosti studia na univerzitách v České 
republice. Vysílá učitele a lektory češtiny do zahraničí, a šíří tak naše kulturní dědictví ve světě. Více 
informací o aktivitách DZS je k dispozici na www.dzs.cz. 

http://www.dzs.cz/


 

 


