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Březen 2018 

 

Plánované aktivity: 

 7. března 2018 se uskuteční v Karolinu zasedání Rady rektorů European University 

Foundation (EUF), na kterém se bude volit vedení a schvalovat rozpočet této evropské 

univerzitní sítě.  Bližší informace o organizace naleznete: http://uni-foundation.eu/.  

 9. března 2018 pan rektor prof. Tomáš Zima vystoupí na pracovní snídani s akademickou obcí 

v OSN v New Yorku. Tématem setkání bude téma Udržitelného rozvoje a role univerzit 

(“Towards sustainable, resilient and inclusive societies through participation of all”). Bližší 

informace ke snídani naleznete: 

https://www.un.org/ecosoc/en/node/3371101.  

 10. března 2018 bude podepsána Deklarace o spolupráci mezi Universitou Sorbonne, 

Univerzitou Karlovou, Univerzitou v Heidelbergu a University of Warsaw.  

 Ve dnech 12. 3. – 16. 3. 2018 proběhnou Dny UK v Kanadě. Delegace Rektorátu Univerzity 

Karlovy v čele s prorektorem pro zahraniční styky a mobilitu prof. Janem Škrhou a 

prorektorkou pro evropskou problematiku prof. Lenkou Rovnou a zástupci FF, FSV, MFF a PřF 

budou v jejich průběhu jednat s představiteli University of Toronto, York University, Université 

de Montréal, McGill University a Concordia University.  

 19. 3. 2018 se na rektorátu UK uskuteční přijetí Martiny Mollering, výkonné děkanky Faculty 

of Arts, Macquarie University. Na setkání budou přizváni zástupci FF, FSV a FHS.    

http://uni-foundation.eu/
https://www.un.org/ecosoc/en/node/3371101
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Termíny výběrových řízení na OZV: 

 

Další důležité OZV termíny: 

 

 

 

 Termín pro dodání žádostí o příspěvek z Fondu mobility UK – 29. březen 2018 - 

https://www.cuni.cz/UK-43.html.  

 Podpora internacionalizace na Univerzitě Karlově – je možné žádat o podporu organizace 

letních škol uskutečňovanými fakultami, dalšími součástmi či studentskými spolky, 

podporu zahraniční mobility studentů ve smyslu krátkodobých pobytů (letní školy, 

studentské konference a jednání, které se vztahují k internacionalizaci aktivit školy). 

Žádosti v akademickém roce 2017-2018 bude možné podávat od 1. 3. – 31. 3. 2018. 

Žádosti zasílejte na adresu internacionalizace@cuni.cz. Bližší informace budou zaslány 1. 

3. 2018 fakultám.  

 16. 3. proběhnou přípravné kurzy zaměřené na první kolo konkurzu EPSO do institucí EU, 

pořádané Diplomatickou akademií Ministerstva zahraničních věcí ČR ve spolupráci s 

francouzskou ENA (Ecole National d´Administration). Viz tento webový link: 

https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/pripravne_kurzy_k_

vyberovym_rizenim_epso.html.  

Termín pro dodání přihlášek na stipendijní pobyty na partnerské univerzity v Německu a Švýcarsku 

– 28. březen 2018. Bližší informace níže:  

https://www.cuni.cz/UK-3055.html  

https://www.cuni.cz/UK-3093.html  

Projekty Strategické partnerství Univerzity Karlovy a Univerzity of Zurich:  

15. března 2018 termín pro podání přihlášek do společných projektů UK a University of Zurich. 

1. dubna 2018 termín podání přihlášek pro studentské výměny v rámci meziuniverzitních smluv v 

Arménii, Bulharsku, Finsku, Gruzii, Litvě, Lotyšsku, Maďarsku, Rusku, Srbsku atd. (viz. 

https://www.cuni.cz/UK-37.html) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.cuni.cz/UK-43.html
mailto:internacionalizace@cuni.cz
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/pripravne_kurzy_k_vyberovym_rizenim_epso.html
https://www.mzv.cz/jnp/cz/o_ministerstvu/diplomaticka_akademie/pripravne_kurzy_k_vyberovym_rizenim_epso.html
https://www.cuni.cz/UK-3055.html
https://www.cuni.cz/UK-3093.html
https://www.cuni.cz/UK-37.html
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Termíny vybraných výběrových řízení mimo OZV:

 

 

Výhled termínů podání žádostí o projekty v rámci programu Erasmus+  

a aktivity Evropské kanceláře: 

 Stipendijní a grantové programy Česko-bavorské vysokoškolské agentury: 

http://www.btha.cz/de/ ; např. stipendia na kurzy němčiny a letní školy v Bavorsku pro 

studenty, pedagogy a vědce z ČR. Termín pro podání žádostí - 20. 4. 2018. 

 Výběrového řízení na 1-2 postdoktorské pozice v evropském výzkumu (Humanities, 

Law, Economic sciences and Social sciences). Bližší informace naleznete na: 

https://www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-

details/?id=1843. Termín pro podání žádostí: 25. 3. 2018. 

 AKTION - 15. březen 2018:  termín pro podávání žádostí o šestiměsíční stipendia          

              pro přípravu habilitační práce. 

15. březen 2018: termín pro podávání žádostí o 1-5měsíční stipendia pro přípravu 

diplomové nebo disertační práce. 

 Další možnosti výjezdů dle vyhledávače: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-

informacni-agentura/stipendia/.  

 Letní škola pořádaná univerzitou Zürich „How Switzerland got rich“,  konaná v termínu 

9.  - 20. 7. 2018. K dispozici jsou stipendia a slevy na kurzovném.  

Škola je určená pro bakalářské a magisterské studenty všech oborů a poskytne historický, 

ekonomický, politický a socio-kulturní přehled o tom, jak se Švýcarsko stalo bohatou zemí 

a globalizovaným národem dneška.   

Přihlášky jsou přijímány do 30. dubna 2018 na 

www.bit.ly/UZHSummerSchool_ApplyOnline  

Bližší informace: Katja Durkin (k.durkin@int.uzh.ch)  

 

 Strategická partnerství Erasmus+: 21. 3. 2018 

 Sport v Erasmus+: 5. 4. 2018 

 Prosíme o doručení veškerých podkladů, které je třeba centrálně podepsat statutárním 

zástupcem Univerzity Karlovy, max. 1 týden (ideálně ale dříve) před daným termínem! 

 Do 28. 2. 2018 bylo možné se přihlásit na Staff Training Week, který organizuje Evropská 

kancelář ve dnech 9. – 13. 4. 2018. Vzhledem k aktuálnímu odhlášení 5 vybraných 

účastníků je možné ještě přijmout několik zájemců. 

http://www.btha.cz/de/
https://www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=1843
https://www.gu.se/english/about_the_university/job-opportunities/vacancies-details/?id=1843
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/
http://www.bit.ly/UZHSummer2018
http://www.bit.ly/UZHSummerSchool_ApplyOnline
mailto:k.durkin@int.uzh.ch
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Informace o proběhlých akcích: 

 Dne 15. února 2018 proběhlo jednání Working Group on Academic Exchange and Mobility 

(AEM) Coimbra Group. Tématy jednání byla příprava Generálního shromáždění v Salamance, 

Erasmus+ bez papírů (Erasmus without Papers), on-line aplikace pro mobilitu studentů a 

pravidla pro krizovou komunikaci.  

 

 Ve dnech 20.  – 21. února 2018 proběhlo v Paříži první bilaterální setkání UK a Sorbonne 

University v rámci formující se Evropské univerzitní aliance, která bude sdružovat UK, 

Sorbonne University, University of Heidelberg a University Warsaw. Za UK se jednání 

zúčastnilo 9 vědců z pěti fakult (1. LF, MFF, FF, FSV, PedF), vedení reprezentovala prorektorka 

prof. Rovná a prorektor doc. Konvalinka. Za OZV RUK se jednání zúčastnila Z. Hocková, nadále 

bude síť rozvíjena prorektorkou prof. Rovnou a Evropským centrem. Pro bližší informace 

prosíme kontaktujte Adélu Jiroudkovou. 

 


