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Euroasijské akademické fórum podpoří 
studijní cesty na východ
Od západu na východ,  
i tak by se dalo jednoduše 
shrnout, kam všude mohou 
vycestovat studenti a akademičtí 
pracovníci nejen Filozofické 
fakulty Ostravské univerzity. 
Právě směrem na východ  
se otevírají nové studijní  
i badatelské možnosti díky 
projektu Euroasijské akademic- 
ké fórum (EAAF). 

FF OU spustila k 1. lednu 2015 pro-
jekt, který by měl koordinovat stu-
dijní mobility do zemí euroasijského 
regionu. Spolupráci se zeměmi, jako 
je Kazachstán, Ázerbájdžán, Ukraji-
na a Rusko, navázalo vedení fakulty 
již v roce 2012, ale v důsledku stou-
pajícího zájmu o transfer studen-
tů všech participujících univerzit  
se děkan FF OU prof. Aleš Zářický 
rozhodl studijní cesty zastřešit tímto 
projektem.

Cílem je i nadále podporovat vý-
jezdy studentů, zejména ty dlouho-
dobé, a zvyšovat tak jejich kvalifika-
ci a schopnosti. „Chceme vychovat 
generace, které budou znalé jazyků, 
východní kultury i mentality eu-
roasijských zemí,“ zdůrazňuje prof. 
Jan Lata, rektor Ostravské univer-
zity, který zároveň vyjádřil celému 
projektu velikou podporu. Právě 
absolventi se znalostí více jazyků 
patří k nejžádanějším na trhu prá-
ce, přičemž znalost angličtiny je 
samozřejmostí. Řada tuzemských 
exportérů se shoduje, že znalost ja-
zyků a kultury východních zemí  
je pro úspěšné navázání obchodní 
spolupráce zcela nezbytná. A právě 
k zemím bývalého Sovětského svazu  
se obrací jejich pozornost, kde vidí 
veliký potenciál pro další diversifika-
ci trhu. „V našem zájmu je zajistit do-
statek lidských zdrojů, tlumočníků 
a prostředníků, kteří budou schop-
ni pokračovat v započaté spolupráci  
i v dalších odvětvích, zejména na po-
li hospodářsko-ekonomickém,“ dopl-
ňuje prof. Zářický. 

V rámci meziuniverzitních roz-
vojových projektů mohou pod hla-
vičkou Euroasijského akademického 
fóra vycestovat do zemí euroasijské-

ho regionu i studenti jiných tuzem-
ských univerzit. Euroasijské aka-
demické fórum jim zajistí potřebné 
zázemí. Zvláště pro ekonomicky 
zaměřené obory může být nabídka 
spolupráce velmi zajímavá. Problém 
s průtahy při získávání potřebných 
dokladů a složitá komunikace je jed-
nou z hlavních překážek při nava-
zování styků. Projekt tento problém 
výrazně eliminuje. 

Vedle tohoto praktického dopadu 
však projekt usnadní cesty také za ú- 
čelem vědecké spolupráce. Smyslem 
fóra je i výměna znalostí a zkušeností 
při spolupráci na mezinárodních pro- 
jektech a rozšíření působnosti akade-
mických pracovníků směrem na vý- 
chod. Akademikům se otevírají nové 
možnosti vědecko-výzkumné čin-
nosti, publikačních reciprocit i při 
řešení mezinárodních projektů.

Zájem o projekt ze strany 
soukromých firem je veliký

Výhodou projektu je i možnost jeho 
začlenění do programu Erasmus+, 
ale ambicí je také získat prostřed-
ky ze soukromých zdrojů. Touto 
cestou se chce ubírat také vedení 
univerzity, které chce do budouc-
na navázat užší spolupráci s privát-
ním sektorem i se státní správou  
a samosprávou. „Model sponzoro-

vání vysokých škol z privátní sféry  
je na západě zcela běžný. Ve východní 
Evropě toto poměrně dobře funguje 
například v Rumunsku,“ uvedl prof. 
Zářický. V současné chvíli projevily 
dvě významné tuzemské společnos-
ti zájem o spolupráci, neboť projekt  
je pro ně z pohledu zaměstnavatele ve-
lice zajímavý. „Mnoho zaměstnanců 
musíme rekrutovat ze zahraničí, což 
je pro nás mnohdy velmi komplikova-
né. Tuzemský trh práce bohužel ne-
nabízí dostatek kvalifikovaných lidí  
s potřebnou znalostí jazyků,“ prozra-
dil na tiskové konferenci vedoucí ná-
borového oddělení společnosti OKIN 
Business Process Services Vladimír 
Bláha. Do budoucna je tak veliká na-
děje, že projekt bude částečně hrazen 
ze strany donátorů, čímž se výrazně 
podpoří jeho rozvoj. 

Snahou projektu je mimo jiné 
také neustále rozšiřovat počet par-
ticipujících univerzit, organizovat 
mezinárodní vědecké konference  
a motivovat studenty ke studijním 
pobytům i mimo Evropskou unii.

„EAAF je prostor pro navazování 
dlouhodobé spolupráce mezi jednot-
livými vědeckými pracovišti, je to 
prostor, který není zatížen politickou 
situací, ale staví mosty mezi všemi 
zeměmi,“ uzavírá prof. Jan Lata.

Nela PARMOVÁ
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Filozofická fakulta uspořádala 
19. února tiskovou konferenci, 
aby projekt EAAF představila 
široké veřejnosti. Na tiskové 
konferenci měl zastoupení Čes- 
ký rozhlas, deník Právo, Mladá 
fronta Dnes, Novinky.cz, Mo-_
ravskoslezský deník, redakce 
Ostravské radnice a rádio Orion
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