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Témata MŠMT pro blok „Spolupráce vládních
resortů při podpoře vnějších vztahů“
I.

Zapojení MŠMT do Strategie migrační politiky ČR – připravovaný
Strategický dokument ke vstupu a pobytu občanů třetích států za
účelem studia a jiných vzdělávacích aktivit na území ČR;
II. Mezinárodní spolupráce MŠMT - zahraniční rozvojová spolupráce
bilaterálních vztahů, multilaterálních vztahů, a podpora českého
kulturního dědictví v zahraničí;
III. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (Program INTEREXCELLENCE).
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I. Zapojení MŠMT do Strategie migrační politiky ČR
• Strategický dokument ke vstupu a pobytu občanů třetích států za
účelem studia a jiných vzdělávacích aktivit na území ČR ve
spolupráci s MZV a MV;
• na základě Strategie migrační politiky ČR schválené vládou
29. července 2015;
• Směrnice Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/801 ze dne
11. 5. 2016, která upravuje oblast studentské migrace a musí být
implementována v české legislativě;
-> změna zákona o pobytu cizinců na území ČR (č. 326/1999 Sb., dále
„ZPC“);
-> Strategický dokument má mj. představovat podklad pro změnu ZPC.
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Opatření
1) Udělování povolení k pobytu za účelem studia v akreditovaném studijním programu
na dobu delší než 1 rok a nad rámec doloženého účelu pobytu.
•

V současnosti povolení udělováno maximálně na 1 rok a pouze na období doloženého
účelu pobytu;

•

nová úprava minimalizuje výskyt těchto situací a zahraničním studentům vyjít co
nejvíc vstříc.

2) Prioritní
program
pro
studenty
v
navazujících
magisterských
a doktorských studijních programech a studenty přijíždějící na krátkodobý pobyt
v případě vysokých škol, které disponují platnou institucionální akreditací alespoň
pro jednu oblast vzdělávání.
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•

Žádosti o povolení k pobytu těchto studentů budou vyřizovány zrychleně
v garantované lhůtě analogicky stávajícímu fungujícímu programu pro vládní
stipendisty. Bude též zrychlená procedura udělování pobytových oprávnění pro
cizince – zahraniční studenty ze třetích zemí;

•

opatření povede k usnadnění studentské migrace v prioritních oblastech a k další
bonifikaci škol s institucionální akreditací dle novely zákona o vysokých školách.
O konkrétní podobě tohoto programu se stále jedná.

3) Povolení k pobytu za účelem hledání zaměstnání po absolutoriu
•

absolventi studijních programů v ČR získají povolení k pobytu na dobu nejméně
9 měsíců za účelem hledání zaměstnání;

•

opatření usnadní absolventům vstup na český pracovní trh a maximálně tak
využít jejich potenciálu jako vysoce kvalifikované pracovní síly.

Další opatření
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•

v případě povolení k pobytu za účelem studia v přípravných kurzech ke studiu
na VŠ bude omezena možnost prodloužení povolení za účelem studia v jiném
než deklarovaném studijním programu (tj. v jiném programu než v tom, k jehož
přípravě měl podle žadatele přípravný kurz sloužit);

•

omezení maximální doby pregraduálního studia v daném typu studijního
programu – maximální doba nepřetržitého studia v daném typu studijního
programu bude omezena (pravděpodobně standardní doba studia navýšená
o dva roky);

•

zamezení udělování povolení k pobytu za účelem studia na SŠ po tom, co
žadateli bylo v minulosti uděleno povolení k pobytu za účelem studia na VŠ.

II. Mezinárodní spolupráce MŠMT
 rozvíjení bilaterálních vztahů (včetně sjednávání dvoustranných
mezinárodních smluv vládní a resortní kategorie);
 rozvíjení multilaterálních vztahů (regionální spolupráce,
multilaterální programy, členství v mezinárodních organizacích);
 zahraniční rozvojová spolupráce (realizace projektu tzv. vládních
stipendií);
 podpora českého kulturního dědictví v zahraničí (podpora lektorátů
českého jazyka a literatury, resp. bohemistických pracovišť na
zahraničních vysokých školách, krajanský vzdělávací program,
projekt Česká škola bez hranic, vysílání lektorů českého jazyka na
zahraniční školy a učitelů ke krajanským komunitám).
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BILATERÁLNÍ VZTAHY
• výměnné aktivity se většinou zaměřují na mobilitu studentů
a akademických pracovníků, získávání informací o vzdělávacích
systémech, podporu výuky cizích jazyků v ČR a českého jazyka
v zahraničí a prezentaci českého vzdělávacího systému v zahraničí.
• Teritoriální priority:
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•

státy EU a EHP se zvláštním akcentem na sousední státy;

•

ostatní státy Evropy (Rusko, země západního Balkánu);

•

regionální mocnosti v mimoevropských regionech a země s tradiční vazbou na ČR
(Izrael a Egypt, USA a Kanada, Japonsko, Čína, Korejská republika, Tchaj-wan, Vietnam,
Mongolsko, Mexiko, Peru, Argentina, Brazílie, Chile);

•

země Východního partnerství (Arménie, Ázerbájdžán, Bělorusko, Gruzie, Moldavsko,
Ukrajina).

Lektoráty českého jazyka a literatury na zahraničních vysokých
školách




pro akademický rok 2015/2016 – 44 pracovišť (41 lektorátů a 3 lektorkokrajanská pracoviště);
od ledna 2016 nejsou lektorsko-krajanská pracoviště evidována pod kategorií
„lektoráty“, ale lze jim materiálně pomoci v rámci Programu podpory českého
kulturního dědictví v zahraničí. Aktuálně je tedy podporováno 41 lektorátů ve
24 zemích (+ jedno lektorsko-krajanské pracoviště v Izraeli).

Krajanské záležitosti
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každoročně 15 stipendií na dvousemestrální pobyty na českých veřejných
vysokých školách, obory studia – výuka českého jazyka a literatury, historie,
etnologie, dějiny umění, apod.;
každoročně 60 stipendijních pobytů na 4týdenním kurzu českého jazyka;
od roku 2016 max. 20 učitelů/budoucích učitelů (krajanů) ročně na 14denní
kurzy didaktiky češtiny;
vysílání učitelů českého jazyka ke krajanským komunitám (Argentina, Austrálie,
Brazílie, Chorvatsko, Nový Zéland, Paraguay, Rumunsko, Rusko, Srbsko, Ukrajina,
USA); v roce 2015/2016 vysláno 14 učitelů.

Stipendia vlády České republiky pro studenty z rozvojových zemí

9

•

v rámci projektu zahraniční rozvojové spolupráce, který je určený k rozvíjení
bilaterálních vztahů mezi ČR a rozvojovými zeměmi (včetně vztahů
ekonomických);

•

po dobu trvání projektu absolvovalo studium 21 650 stipendistů;

•

projekt přispívá k ucelenému studiu v bakalářských, magisterských
a doktorských studijních programech na vysokých školách;

•

stipendia se pro rok 2016/17 nabízejí 40 zemím;

•

momentálně v ČR studuje dosud celkem 396 vládních stipendistů (na
počátku roku 2015/2016 bylo stipendistů této kategorie celkem 415);
celkem 325 vládních stipendistů studuje v programech s výukou v českém
jazyce, 71 v programech s výukou v anglickém jazyce.

III. Mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji (Program
INTER-EXCELLENCE).
•

•
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MŠMT je gestorem mezinárodní spolupráce ve výzkumu a vývoji podle
Kompetenčního zákona č. 2/1969 Sb. a zákona č. 130/2002 Sb., o podpoře výzkumu,
experimentálního vývoje a inovací z veřejných prostředků a o změně některých
souvisejících zákonů (zákon o podpoře výzkumu, experimentálního vývoje a inovací),
ve znění pozdějších předpisů;
nový program pro financování projektů mezinárodní spolupráce ve VaVaI INTEREXCELLENCE schválený vládou České republiky na základě usnesení Vlády České
republiky z 2. května 2016 č. 393;

•

program INTER-EXCELLENCE, který se skládá z šesti podprogramů, zahrnuje podporu
výše uvedených aktivit;

•

každý rok budou vyhlašovány veřejné soutěže na předkládání návrhů projektů
mezinárodní spolupráce s výjimkou podprogramu INTER-E(UREKA), u něhož se
podpora administruje v návaznosti na provedené mezinárodní hodnocení;

•

celkové výdaje na léta 2016-2024 činí 5 940 mil Kč.

Děkuji za pozornost
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