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Květen 2018 

 

Plánované aktivity: 

• 4. 5. 2018 se zástupci odboru zahraničních vztahů setkají v Americkém centru v Praze se 

členy správní rady American Friends of the Czech Republic a zástupci Velvyslanectví USA. 

Tématem schůzky bude spolupráce UK s americkými vysokými školami.  

• 16. –  18. května 2018 proběhne konference rektorů zemí V4 v Budapešti. Za Univerzitu 

Karlovu se jednání zúčastní pan rektor prof. Tomáš Zima.  

• Ve dnech 21. – 25. 5. 2018 se pod vedením pana rektora prof. T. Zimy uskuteční Dny Univerzity 

Karlovy v Itálii. Budou navštíveny tyto univerzity: Sapienza University of Rome, University of 

Rome Tor Vergata, Roma Tre University, University of Florence, European University Institute, 

University of Padova a University of Milan. Dále také proběhne setkání s Alumni na 

Velvyslanectví České republiky v Římě.  

• 27. 5. – 1. 6. 2018 se bude ve Philadelphii, USA, konat pravidelná výroční konference a veletrh 

NAFSA, kterého se zúčastní také zástupci UK.  

• Ve dnech 29. května – 1. června se uskuteční Výroční konference Coimbra Group ve španělské 

Salamance - https://coimbra2018.usal.es/.  

    

Termíny výběrových řízení na OZV: 

 13. května 2018 termín pro odevzdání žádosti o SYLFF stipendia na podporu doktorských 

výzkumných pobytů (bývalá SASAKAWA), viz https://www.cuni.cz/UK-8933.html.  

15. května 2018 termín podání přihlášek pro studentské výměny v rámci meziuniverzitních smluv 

v USA, Kanadě, Latinské Americe, Francii a Lucembursku (viz https://www.cuni.cz/UK-37.html)  
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Termíny vybraných výběrových řízení mimo OZV:

 

✓ Vyhlášení výběrových řízení na tři stipendijní místa pro studium arabského jazyka na 

Kuvajtské univerzitě v akademickém roce 2018/2019. Přihlášky se zasílají velvyslanectví 

České republiky ve Státu Kuvajt do 10. května 2018 (jde o datum doručení, tj. nejpozději 

v tento den již musí být přihlášky v Kuvajtu, na adrese velvyslanectví). Podrobné 

informace jsou zveřejněny na naší webové stránce: http://www.dzs.cz/cz/akademicka-

informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=71  

 

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

informacni-agentura/stipendia/.  

 

✓ Otevřená výzva Excellence in Research, Social and Technological Innovation Project 

Management - Výzva pro účastníky byla otevřena 1. března 2018 a přihlašování 

probíhá do 31. května 2018. Více informací naleznete na webové stránce DTP ReSTI: 

http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/otevrena-vyzva-excellence-in-research-social-

and. 

 

✓ Přihlášky na 9th UNICA PhD Master Class s názvem The role of doctoral schools to 

enhance quality in doctoral education v Centre for Advanced Academic Studies na 

University of Zagreb v Dubrovniku, ve dnech 2-5 září 2018 je možné vyplnit do 21. 5. 

2018- http://database.unica-network.eu/registration/143  - bližší informace na 

http://www.unica-network.eu/event/9th-unica-phd-master-class. 

 

 

 

 

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=71
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/?type_id=6&country_id=71
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/
http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/otevrena-vyzva-excellence-in-research-social-and
http://www.msmt.cz/mezinarodni-vztahy/otevrena-vyzva-excellence-in-research-social-and
http://database.unica-network.eu/registration/143
http://www.unica-network.eu/event/9th-unica-phd-master-class
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Aktivity Evropské kanceláře: 

 

V týdnu od 9. do 13. dubna 2018 hostila Univerzita Karlova druhý Mezinárodní Staff Training 

Week zaměřený na témata internacionalizace vysokých škol, management Erasmus programu 

a dalších mezinárodních výměn, stejně jako představení Univerzity Karlovy a jejích vybraných 

fakult hostům ze zahraničí. Celkem se letošního Staff Training Weeku zúčastnilo 35 

představitelů partnerských škol z 15 zemí. Novým prvkem byla účast partnerů ze zemí 

Mezinárodní kreditové mobility, konkrétně Albánie, Kosova a Izraele, se kterými lze v rámci 

programu Erasmus+ spolupracovat od akademického roku 2014/2015. Velmi děkujeme všem 

fakultám a zúčastněným kolegům za spolupráci a asistenci při přípravě a realizaci programu! 
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Centrum strategických partnerství 

Univerzita Curych 
15. 3. bylo uzavřeno první výběrové řízení pro projekty společného financování. Zájem projevilo 
celkem sedm kateder/institutů ze čtyř fakult UK: po jednom za fakulty FF a FHS a pět projektů z 
lékařských fakult. 
Do 30. 4. budou projekty vyhodnoceny výběrovými komisemi na straně obou univerzit. Výběrová 
komise za UK je identická s komisí pro fond post-doc. 
 
Strategické uskupení CENTRAL 
5. – 6. 4., Univerzita Varšava, Governance Meeting  
Při výročním zasedání vyhodnotili prorektoři a koordinátoři této pětistranné meziuniverzitní sítě první 
fázi jejího fungování a schválilo plány pro druhou polovinu roku 2018. Téměř ukončené čtyřleté období 
2014-2018 bylo financováno z podpory německé společnosti DAAD. UK se spolu s ELTE Budapešť řadí 
účastí svých akademiků a studentů k nejaktivnějším členům uskupení. CENTRAL získal od DAAD příslib 
k financování i následného dvouletého období – tj. pro roky 2019-2020. Pro toto období se prorektoři 
jednomyslně shodli na otevření spolupráce všem oborům a fakultám členských univerzit. Tzv. open 
call na společné projekty s minimální účastí 3 členských univerzit bude vyhlášen na podzim 2018. 
 
16. 4., Brusel, Stálé zastoupení SRN při EU 
Strategická síť CENTRAL byla společností DAAD reprezentována jako jedna z jejích pěti 
nejúspěšnějších modelových mezinárodních sítí v Evropě 
Německá společnost DAAD spolu s Německou konferencí rektorů a Stálým zastoupením SRN při EU 
požádaly zástupce sítě CENTRAL - Aleksandru Laski (Humboldt University Berlin) a Zuzanu Hockovou 
(UK) o reprezentaci strategické sítě CENTRAL v rámci workshopu na téma stávajících a budoucích 
evropských univerzitních sítí. Workshop byl pořádán pro úzce vybranou společnost cca 60 vysoce 
postavených zástupců evropských univerzit, národních ministerstev, odborů při Evropské komisi i 
národních expertů pro oblast vzdělávání, výzkumu a inovací. Ostatní prezentované meziuniverzitní 
sítě: U4, Nordic Water Network, EUCOR, EuroPIM. 

Univerzita Macquarie (MCQ) 
19. 3. se uskutečnilo přijetí děkanky Filozofické fakulty MCQ prof. Möllering. Byly vybrány tři prioritní 
oblasti spolupráce: i) sociologie, sociální antropologie, audiologie, ii) archeologie, egyptologie, 
středověká studia, iii) bezpečnostní studia, migrace; a rovněž preferované formy spolupráce: i) 
tematické cotutelle, ii) letní školy, iii) workshopy/konference.  Prof. Möllering projevila velký zájem o 
společné bilaterální partnery (např. Univerzitu Giessen, Univerzitu Lipsko) a jejich případnou účast na 
projektech. Spolupráci odstartuje první společné symposium, které by mělo tři separátní panely dle 
výše vybraných oborů a společnou část věnovanou obecným tématům (kreditová mobilita, cotutelle, 
interdisciplinarita apod.) 
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Květen 
Bude proveden screening spolupráce kateder a institutů UK s patnácti strategickými partnery UK. Pro 
zajištění co největší a nejpřesnější zpětné vazby bude screening proveden formou online dotazníku. 
Vstupy budou tedy posléze předloženy proděkanům pro zahraniční vztahy jednotlivých fakult 
k dodatečnému posouzení a odsouhlasení.  

 

Informace o proběhlých akcích: 

16.  4.2018 pan rektor přijal v Karolinu předsedu Státní rady Sultanátu Omán J.E. Dr. Yahya Mahfoodh 
Salim Al Manthri s delegací. Během přijetí se jednalo o spolupráci mezi Univerzitou Karlovou a Sultan 
Qaboos University.  

 
Ve dnech 17. - 19. 4. 2018 proběhlo pravidelné zasedání vedoucích 
zahraničních odborů (tzv. IRO) meziuniverzitní sítě UNICA na King´s College 
v Londýně. Za Univerzitu Karlovu se jednání zúčastnila Lenka Škrábalová a 
Ivana Herglová. Hlavní tématy jednání byly: Brexit, Strategická partnerství a 
zapojení sociálně znevýhodněných studentů do internacionalizace. Lenka 
Škrábalová prezentovala rozvoj strategických partnerství na Univerzitě 
Karlově a iniciativu 4EU.  
  

26. 4. 2018 se ve Vlasteneckém sále Karolina konalo slavnostní předání cen 23. ročníku soutěže 
Iberoamerická cena. Ceremoniálu se spolu s velvyslanci iberoamerických zemí zastoupených v ČR 
(Argentina, Brazílie, Chile, Kuba, Mexiko, Peru, Portugalsko, Španělsko, Venezuela) zúčastnili generální 
tajemník Organizace amerických států Almagro Lemes, delegace význačných činitelů Guatemaly v čele 
s viceprezidentem Cabrerou Francem a ministryní zahraničních věcí Jovel Polanco, emeritní rektor 
Papežské katolické univerzity v Limě Lerner Febres, náměstkyně MŠMT Dana Prudíková, představitelé 
a studenti českých vysokých škol a další hosté. Druhé místo obsadil student Iberoamerikanistiky na 
FF Matouš Hartman. 
 
26. 4. 2018 předal pan rektor předal Její výsosti Dr. Moně bint Fahad Al Said, první dámě Sultanátu 
Omán Zlatou medaili UK. Medaile UK byla Dr. Moně předána za mimořádné zásluhy ve vývoji 
spolupráce mezi Univerzitou Karlovou a Sultan Qaboos University.  
 

 
 

 


