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Třímiliontý student programu Erasmus je
z VŠE v Praze
Vojtěch Zrůst z Fakulty informatiky a statistiky Vysoké školy ekonomické v Praze byl
za Českou republiku vybrán jako „třímiliontý“ student programu Erasmus Evropské
unie. Na islandské Reykjavik University studoval informační technologie.
Praha 3. září 2013
V roce 1987 byl zahájen program Evropské unie podporující zahraniční mobilitu
vysokoškolských studentů a pedagogů a spolupráci ve vysokoškolském vzdělávání v
Evropě. Počet studentů, kteří se ho za dobu jeho trvání zúčastnili, dosáhl v letošním roce již
tří milionů.
Evropská komise se v souvislosti s touto významnou událostí rozhodla vyhlásit akci
Třímiliontý student (The 3 millionth Erasmus student). Z každé země, jež se účastní
programu Erasmus (celkem 32), byl na základě přihlášek vybrán absolvent programu, který
bude reprezentovat svou zemi jako „třímiliontý“ student.
Za Českou republiku byl vybrán Vojtěch Zrůst, student navazujícího magisterského oboru
Kognitivní informatika na Fakultě informatiky a statistiky VŠE. Vojtěch Zrůst byl
v akademickém roce 2012/2013 vyslán na studijní pobyt Erasmus na Reykjavik University
na Islandu.
Reykjavik University, se kterou VŠE spolupracuje od roku 2008, je součástí sítě více než 200
partnerských škol VŠE, téměř dvě třetiny těchto škol jsou pak zapojeny do programu
Erasmus. V roce 2012 bylo z VŠE do zahraničí vysláno celkem 729 studentů, z toho 438 v
rámci programu Erasmus. Tento program je stále nejvýznamnějším nástrojem na podporu
mobility studentů i učitelů.
O motivaci a zkušenosti Vojtěcha Zrůsta spojené se studiem v zahraničí v rámci programu
Erasmus je možné si přečíst na stránkách Evropské komise, kde naleznete i příběhy
reprezentantů ostatních zemí zapojených do programu:
http://ec.europa.eu/education/erasmus/3million/czech_cs.htm.
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Program Erasmus byl zřízen v roce 1987 rozhodnutím 87/327/EHS. V letech 2000 až 2006 byl součástí
programu Sokrates. V současném finančním rámci EU pro roky 2007 až 2013 je zařazen jako součást Programu
celoživotního učení. Program v České republice spravuje Národní agentura pro evropské vzdělávací programy
(NAEP). Aktivity programu Erasmus jsou určeny pro vysokoškolské studenty, kteří si přejí studovat a pracovat
v zahraničí, vysokoškolské pedagogy a školitele z podniků, kteří chtějí vyučovat v zahraničí, i vysokoškolské
pracovníky, kteří mají zájem o vzdělávání v zahraničí. Erasmus navíc podporuje spolupráci vysokoškolských
institucí formou intenzivních programů, multilaterálních sítí a multilaterálních projektů. V letošním roce slaví
program již 15 let svého působení v České republice. Od roku 1998 pomohl více než 58 tisícům českých studentů
a téměř 21 tisícům zaměstnanců a pedagogů českých vysokých škol vycestovat do zahraničí na zkušenou.
Vysoká škola ekonomická v Praze je největší ekonomickou univerzitou v České republice. V současnosti se
zde vzdělává více než 20 tisíc studentů na šesti fakultách. Těmi jsou Fakulta financí a účetnictví, Fakulta
mezinárodních vztahů, Fakulta podnikohospodářská, Fakulta informatiky a statistiky, Národohospodářská fakulta
a Fakulta managementu v Jindřichově Hradci. Absolventi VŠE zastávají významné funkce v soukromém i
veřejném sektoru. Nejvíce jich směřuje do různých odvětví průmyslu a služeb, obchodu, marketingu,
bankovnictví, veřejné správy, účetnictví, auditu, cestovního ruchu a do oblasti informačních technologií. Čestný
titul doktor honoris causa VŠE převzala řada významných českých i zahraničních ekonomů, např. nositelé
Nobelovy ceny prof. Robert A. Mundell, prof. Milton Friedman či prof. Gary S. Becker. Více informací na
www.vse.cz.
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