
38 39⟶ZČU&SVĚT ZČU&SVĚT WELCOME CENTREWELCOME CENTRE

O 
za

hr
an

ič
ní

 
pr

ac
ov

ní
ky

 s
e 

 
na

 Z
ČU

 p
os

ta
rá

 
W

el
co

m
e 

Ce
nt

re
Aby mohla Západočeská univerzita v Plzni získá-
vat zahraniční zaměstnance, potřebuje dostatečnou 
infrastrukturu. Od roku 2020 jí s tím bude pomáhat 
novinka zvaná Welcome Centre – kancelář mezinárodní 
spolupráce, která se právě o takové hosty postará.

Ve světě, a částečně už i v ČR, jsou tato centra běžnou 
součástí univerzit. Kancelář ZČU bude sídlit v budově 
rektorátu v areálu kampusu na Borech. Podpoří-li 
projekt Krajský úřad Plzeňského kraje, bude kancelář 
označena také jeho logem, což na první pohled doloží 
spolupráci univerzity a regionu ve vztahu k zahranič-
ním hostům, jako je tomu běžně na Západě.

„V závislosti na změnách společenských potřeb a ana-
lýze slabých stránek univerzity v rámci RIS3 strategie 
(Národní výzkumné a inovační strategie pro inteli-
gentní specializaci, pozn. red.), celkové globalizaci vědy 
a výzkumu je nutné intenzivně posílit mezinárodní 
spolupráci ve vědě a výzkumu, rozšířit portfolio studu-
jících a zaměstnanců ze zahraničí a zároveň podporovat 
internacionalizaci veškerých aktivit ZČU,“ říká prorek-
torka pro internacionalizaci Dita Hommerová.

Západočeská univerzita se podle prorektorky dlou-
hodobě zapojuje do projektů v oblasti mezinárodní 
spolupráce ve výzkumu a vývoji, studiu, účastní se 
odborných zahraničních akcí a konferencí a obecně 
usiluje o internacionalizaci všech aktivit tak, aby uspěla 
v mezinárodní konkurenci. „Většina z těchto aktivit je 
již zahrnuta do strategických dokumentů univerzity, 
jako je například Dlouhodobý záměr ZČU, a obecně 

realizována napříč všemi fakultami a výzkumnými 
centry ZČU,“ pokračuje prorektorka.

Zahraničním odbornicím a odborníkům, kteří by zva-
žovali působení na Západočeské univerzitě, bude Wel-
come Centre nabízet full servis – víceúrovňovou pomoc 
takříkajíc na všech frontách – stejně jako jejich rodinám. 
O tom, jestli cizinci využijí nebo nevyužijí pracovní 
pobídku Západočeské univerzity, totiž rozhodují právě 
podmínky k plnohodnotnému životu pro ně i jejich 
blízké. Ubytování, školy, školky, banky, lékaři, kulturní 
a sportovní vyžití, jazyková vybavenost na úřadech… To 
vše se počítá. „Kromě vyloženě formálních záležitostí 
umožní kancelář mezinárodní spolupráce i zapojení 
cílové skupiny do kulturně-společenského života v Plzeň-
ském kraji, což bývá často aktivita opomíjená, nicméně 
nezbytná pro úspěšnou a dlouhodobou integraci ve spo-
lečnosti,“ podotýká Dita Hommerová.

Pracovníci centra se budou podílet také na aktivním 
náboru zahraničních pracujících, pilotně ve třech či 
čtyřech celosvětových destinacích vytipovaných dle 
zkušeností, a budou jej koordinovat. Welcome Centre 
bude napojeno na infrastrukturu kraje a města, tak aby 
docházelo ke sdílení informací. „Toto sdílení informací 
a zkušeností se stane základem vzniku koncepce užší 
spolupráce tří významných partnerů – ZČU, Plzeňského 
kraje a města Plzně – v rámci internacionalizace regionu. 
ZČU je připravena tento servis pro zahraniční odborné 
pracující poskytovat po vzájemné dohodě i vybraným 
externím spolupracujícím subjektům,“ dodává prorek-
torka Dita Hommerová. •

Rok 2020 přinese Západočeské univerzitě kancelář, 
která bude odbornicím a odborníkům mířícím 
do Plzně ze zahraničí nabízet kompletní servis, 
aby se tu cítili co nejlépe, rádi se vraceli a ideálně 
pobyt na ZČU také doporučovali kolegům.




