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AMU je jedinečnou internacionálně zaměřenou uměleckou školou ve 
středoevropském prostoru. AMU po celou dobu účasti v programu Erasmus 
intenzivně posiluje svůj internacionální charakter spoluprací s vybranými 
excelentními a prestižními uměleckými institucemi i školami univerzitního typu 
v rámci celé Evropy. Tuto spolupráci hodlá rozvíjet i nadále vzhledem ke 
společným kulturně-historickým kořenům, které evropský prostor spojují. 
Podpora mezinárodní spolupráce a další zapojení AMU do projektů mezinárodní 
spolupráce bude součástí nového Strategického záměru AMU pro období po roce 
2021 v souladu s cíli nové dlouhodobé strategie MŠMT.   
AMU považuje všechny aktivity programu Erasmus za klíčový nástroj rozvoje 
odborných i obecných kompetencí svých studentů. AMU podporuje různé aktivity 
s mezinárodním přesahem a integraci zahraničních studentů a pedagogů do 
činnosti školy. Své zkušenosti s organizací a realizací mezinárodních projektů 
chce AMU využít i v příštím programovacím období jak v oblasti studentských a 
zaměstnaneckých mobilit a při realizaci společných studijních programů, tak 
v oblasti mezinárodních tvůrčích a výzkumných projektů, navazování 
strategických partnerství a v posilování internacionálního prostředí samotné 
instituce.  
Pro usnadnění mezinárodní spolupráce na různých úrovních bude AMU využívat 
možnosti digitálních nástrojů programu Erasmus Without Paper a připravované 
Evropské karty studenta (European Student Card).  Ve snaze akcentovat 
internacionalizaci výsledků vědy a výzkumu škola podporuje navazování 
strategických partnerství a případné další zapojování badatelů z AMU do širších 
národních i mezinárodních týmů a získávání špičkových zahraničních badatelů k 
realizaci svých výzkumných záměrů. Širokému rozhledu v oblasti umění a vědy 
napomáhá i aktivní členství AMU v mezinárodních platformách EUA, CILECT, 
ELIA, AEC a ENCATC. 
AMU doposud nebyla zapojená do mimoevropských programů v rámci programu 
ERASMUS. Po dlouholeté spolupráci a vzájemné dohodě se vzdělávacími 
institucemi v Izraeli podala AMU na začátku roku 2020 žádost o podporu mobilit 
s Izraelskými partnerskými školami na tříleté období v rámci programu na 
podporu spolupráce programových a partnerských zemí, tzv. mezinárodní 
kreditové mobility (International Credit Mobility). 
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I v dalším období programu Erasmus bude AMU aktivní ve všech kategoriích 
mobility Erasmus KA1, plánuje vysílat i přijímat studenty a absolventy na studijní 
i praktické stáže a zaměstnance na výukové pobyty a školení zaměstnanců 
zhruba ve stejném nebo větším objemu ve srovnání s obdobím posledních 5 let. 
Podíl vyjíždějících a přijíždějících Erasmových studentů na celkovém počtu 
studentů AMU je tradičně vysoký (cca 8 %). Naším cílem je udržet tento trend a 
podporovat stoupající zájem o praktické stáže. K usnadnění administrace mobilit 
napomůže postupné zapojování AMU do aktivit Erasmus Without Paper a 
vydávání Evropské karty studenta svým studentům (plánováno od akademického 
roku 2020/2021).  
AMU posiluje svůj internacionální charakter spoluprací s vybranými excelentními 
partnerskými školami v zahraničí nejen prostřednictvím mobilit, ale také formou 
účasti pedagogů i studentů na mezinárodních festivalech, soutěžích, 
konferencích, odborných setkáních a konečně i prostřednictvím osobních 
kontaktů. Řada pedagogů a vedení školy je aktivně zapojena v evropských 
profesních sítích a platformách vysokoškolského vzdělávání.  



AMU sleduje vývoj uměleckého školství v příbuzných oborech především v rámci 
Evropské unie, ale i v mimoevropském vysokoškolském prostoru ve snaze 
průběžně aktualizovat seznam partnerských institucí podle nejzajímavějšího 
vývoje v uměleckém školství a navazovat oboustranně přínosná partnerství nová. 
AMU má v současné době uzavřeno více než 180 meziinstitucionálních smluv na 
všech třech fakultách. Smlouvy jsou uzavírány s institucemi vysokého 
uměleckého renomé, na základě srovnání oborů a metodik a analýzy silných 
stránek partnerské instituce. Dokladem úspěšné spolupráce s evropskými 
institucemi obdobného zaměření je i společný projekt FAMU a tří evropských 
filmových škol „Open innovative resources for filmmaking education and training 
(OIRFET)“, podpořený z programu Erasmus, klíčové aktivity KA2: Cooperation for 
innovation and the exchange of good practices, akce: Strategic Partnerships for 
higher education.  
V akademickém roce 2020/2021 bude na DAMU zahájena výuka v magisterském 
programu PuppeTry v rámci společného studijního programu DAMU a tří 
evropských divadelních škol, podpořeného z klíčové aktivity KA1 Erasmus 
Mundus Joint Master Degree (EMJMD). 
HAMU jako dlouholetý člen Asociace evropských konzervatoří (AEC) se v souladu 
se strategickým záměrem AMU a strategií AEC zabývá tématy sociální 
odpovědnosti, rozmanitosti a začlenění, která jsou uváděna jako důležité priority 
nového programu Erasmus. HAMU se pravidelně účastní každoročních setkání a 
konferencí této evropské asociace, kde se svými mezinárodními partnery sdílí 
nové trendy a dobrou praxi, upevňují stávající kontakty a organizují novou 
spolupráci.  
Výše uvedené aktivity všech tří fakult jsou v souladu s aktuálním i 
připravovaných novým strategickým záměrem AMU podporovat studenty i 
pedagogy v realizaci dlouhodobých studijních pobytů a stáží a v pedagogickém a 
uměleckém působení v zahraničí, pokračovat ve spolupráci se zahraničními 
partnery a školami obdobného zaměření prostřednictvím oborových 
vysokoškolských sítí, mezinárodních profesních asociací a organizací sdílet 
dobrou praxi, podílet se na společných uměleckých a výzkumných projektech, 
spolupracovat v rámci nově vytvořených a akreditovaných partnerských projektů 
se zahraničními školami, podporovat zapojení zahraničních odborníků, umělců a 
pedagogů do výuky podle specifik fakult (masterclass a workshopy) a usilovat o 
budování optimálního mezinárodního prostředí i prostřednictvím částečného 
propojení studia v anglických a českých studijních programech. 
Informace o možnostech zahraničního pobytu i seznam partnerských škol jsou 
zveřejněny a průběžně aktualizovány na webových stránkách AMU a jednotlivých 
fakult. Aktuální zprávy a novinky jsou sdíleny všemi zahraničními odděleními 
školy. AMU se pravidelně účastní seminářů a konferencí, pořádaných Domem 
zahraniční spolupráce (Národní agenturou) a je zapojena do národních konsorcií, 
sdílejících příklady dobré praxe v oblasti mezinárodní spolupráce. Zkušenosti a 
příklady dobré praxe z oblasti mezinárodní spolupráce jsou sdíleny též 
prostřednictvím národních konsorcií Study in Prague a Study in the Czech 
Republic, do kterých je AMU zapojená. K diseminaci a multiplikaci informací o 
zahraničních aktivitách a o naplňování strategie a cílů programu Erasmus dochází 
i prostřednictvím dalších evropských projektů, například Kreativní Evropa, ve 
kterých je AMU rovněž aktivní. 
 
3. 
AMU je výběrová umělecká škola, která dbá na excelenci výuky a individuální 
přístup ke studentům. Vzhledem k tomu, že všichni její studenti prošli náročným 
výběrovým řízením, je podobná náročnost uplatňována i při vysílání a přijímání 
studentů v rámci programu ERASMUS. AMU přijímá zahraniční studenty tak, aby 
byla schopna zajistit každému z nich co možná nejosobnější přístup a 
srovnatelné tvůrčí podmínky, jaké mají i studenti řádného studia; snaží se přitom 



maximálně těžit ze zkušeností pedagogů těch oborů, které jsou na AMU na 
špičkové úrovni a v rámci evropského uměleckého školství patří k jedinečným. 
Pro vyjíždějící studenty se snaží vyjednat co nejlepší podmínky přijetí na 
partnerských institucích (školách či organizacích), přičemž klade důraz na to, aby 
studijní zkušenost získaná v zahraničí nebyla pouze variantou zkušeností, které 
sama nabízí, ale aby pobyt studentům sloužil k rozšíření schopností a dovedností 
těmi směry, které jsou na AMU méně rozvíjené. V tomto smyslu podporuje AMU 
pestrost uměleckých přístupů, inovaci vzdělávacích postupů a mezikulturní 
setkávání a spolupráci. Podobné principy aplikuje AMU při organizování mobilit 
pedagogů i zaměstnanců, které mají sloužit k dalšímu rozvoji studijních 
programů, jejich zkvalitňování a průběžnému porovnávání v mezinárodním  
kontextu. Nedílnou součástí přípravy a podpory studentů je i jejich jazyková 
vybavenost, o kterou se stará Centrum jazykové přípravy AMU, a to jak pro 
studenty AMU, tak i pro zahraniční studenty studující na AMU. 
Pro zajištění spokojenosti zahraničních studentů provedla AMU Výzkum 
spokojenosti Erasmových studentů přijatých na AMU a plánuje toto dotazníkové 
šetření realizovat i v budoucnu. Prostřednictvím reprezentací vysokých škol 
usiluje AMU o usnadnění vízové procedury pro vstup zahraničních studentů do 
ČR. V celém průběhu výběru studentů a při realizaci mobilit studentů a pedagogů 
jsou dodržována pravidla informovanosti, transparentnosti a rovného přístupu.  
Jedním z hlavních cílů všech typů mobilit je – kromě podpory studentských 
studijních zkušeností, jejich tvořivosti a samostatnosti – i nadále posilování 
mezinárodního renomé a povědomí o AMU jako o dynamické moderní škole, 
která čerpá z dlouholeté umělecké i pedagogické tradice a zároveň se otevírá 
novým trendům a žánrům, podporuje interdisciplinaritu a setkávání kultur.  
Prioritou AMU budou i nadále v první řadě výjezdy studentů vyšších ročníků, 
schopných co nejvíce profitovat ze srovnání škol a ze zkušeností získaných při 
odborné praxi v cizině, dále též studentů doktorského studia, kteří budou nabyté 
zkušenosti uplatňovat i v pedagogické praxi a kteří se zapojí do tvůrčích 
projektů. AMU bude podporovat i výjezdy studentů v nižších ročnících v těch 
případech, kdy půjde o mimořádně talentované a slibné osobnosti 
s prokazatelnými studijními výsledky. AMU bude dále podporovat zájem studentů 
o praktické stáže. V této kategorii by výrazně ocenila plánované kratší mobility, 
které jsou z hlediska specifik uměleckých studijních programů pro studenty 
vhodnější. Již ve dvou předchozích letech se AMU podařilo zvýšit zájem o 
zahraniční pobyty akademických i neakademických pracovníků, které zajistí 
průběžné srovnávání škol a v důsledku toho zlepšování kvality výuky. Motivace a 
podpora zaměstnaneckých mobilit bude jednou z priorit AMU v dalším období. 
Při prodlužování meziinstitucionálních smluv na další období Programu, kterých 
má v současné době AMU na 180, bude kladen důraz na stále vyšší kvalitu 
spolupráce. Cílem AMU je počty vyjíždějících i přijíždějících studentů udržet na 
současné úrovni. Zvýšení zájmu a tím i počtu mobilit studentů by umožnily již 
zmíněné kratší pobyty a blended mobilita, jejíž pravidla AMU bude sledovat a 
aplikovat s ohledem na způsob výuky a specifické vyučované programy na AMU. 
 


