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Červenec - srpen 2018 

 

Plánované aktivity: 

2. 7. 2018 přijetí delegace z Xiangtan University (Čína) a z Korean University (Jižní Korea). 

V týdnu od 27. 8. 2018 je plánováno přijetí prorektorů pro zahraniční vztahy a vědu z Univerzity St. 
Andrews.  

5. – 7. 9. 2018 návštěva prezidenta Indie v ČR, bude přijat na Univerzitě Karlově. 

11. – 14. 9. 2018 proběhne EAIE konference v Ženevě, Švýcarsko.  

14. 9. 2018 – přijetí profesora S Bruce Dowton, rektora Macquarie University, Austrálie. 

 

Termíny výběrových řízení na OZV: 

 

 

3. srpna 2018 – termín pro fakulty/součásti, aby odeslaly své kandidáty na post-docy v rámci  XI. 

výzvy Fondu post-doc prorektorovi pro zahraniční vztahy a mobilitu 

1. září 2018 – termín pro podání přihlášek na letní semestr 2018/2019 - Arménie, Ázerbájdžán, 

Bulharsko, Finsko, Gruzie, Kazachstán, Litva, Lotyšsko, Maďarsko, Makedonie, Norsko, Rusko, 

Slovensko, Slovinsko, Srbsko, Turecko, Ukrajina   

20. října 2018 – termín pro podání přihlášek na letní semestr 2018/2019   

1. říjen – 31. 10. 2018 – 2. výzva Podpory internacionalizace na UK 

20. října 2018 – termín pro podání žádostí do Fondu mobility UK 

15. listopadu 2018 – termín pro odevzdání přihlášek do výběrového řízení pro pobyty v USA, 

Kanadě, Latinské Americe, Francii, Lucembursku, Austrálii, Japonsku a na Nové Zélandě v zimním 

semestru 2019/2020.  
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Termíny vybraných výběrových řízení mimo OZV:

 

 

Aktivity Evropské kanceláře: 

 

Centrum strategických partnerství 

 

Plošný screening spolupráce pracovišť a kateder UK se strategickými partnery 
Prorektorským dopisem ze dne 30. 5. směrovaným k rukám děkanů, proděkanů a v cc vedoucím ZO 
byl spuštěn celouniverzitní screening stávající i žádané spolupráce všech pracovišť UK se 
strategickými partnery. V září jej bude následovat screening spolupráce fakult s fakultními 
strategickými partnery.  
 
Získaná data budou zanalyzována do podoby zprávy pro kolegium rektora a poslouží k aktivnímu 
směřování těchto partnerství nejen do budoucna, ale již v nacházejících měsících. Z dodatečných 
prostředků pro podporu internacionalizace bychom rádi finančně podpořili vybrané strategické 
projekty ještě do konce kalendářního roku 2018. 

 

 Možnosti výjezdů do zahraničí přes Dům zahraniční spolupráce dle vyhledávače: 

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/.  

 

 

 

 

 Evropská kancelář obdržela 31. 5. 2018 vyhlášení výsledků Výzvy 2018 v oblasti aktivit KA103 

(klasický Erasmus) a 14. 6. 2018 předběžné výsledky KA107 (Mezinárodní kreditová mobilita).  

V obou aktivitách došlo k navýšení počtu mobilitních míst a prostředků na jejich realizaci. Nyní 

čekáme na podpis Grantové smlouvy s národní agenturou programu Erasmus DZS; v případu 

KA107 půjde zároveň o finální vyhlášení výsledků Výzvy. 

Pracovníci Evropské kanceláře se 18. - 21. 6. 2018 zúčastnili semináře Národní agentury v 

Mikulově, kde se seznámili s pravidly programu pro následující rok. Relevantní informace 

budou dále distribuovány fakultám UK. 

Nadále zbývá část prostředků Erasmus+ na zaměstnanecké mobility (výukové pobyty a 

školení zaměstnanců). Případní zájemci o jejich využití, nechť se hlásí prostřednictvím svých 

fakultních Erasmus pracovišť. Prostředky je třeba dovyčerpat do konce září 2018. Pravidla 

čerpání jsou popsána zde: https://www.cuni.cz/UK-232.html. Vyúčtování je nutné předložit 

obratem po ukončení cesty, a to dle Erasmus+ pravidel. V září je možné cesty realizovat jen 

v první polovině měsíce, tak aby bylo možné do konce měsíce provést vyúčtování. 

http://www.dzs.cz/cz/akademicka-informacni-agentura/stipendia/
https://www.cuni.cz/UK-232.html
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Pro zajištění co největší a zároveň nejpřesnější zpětné vazby je screening veden formou online 
dotazníku na tomto odkazu: 

 
http://stratscreen.formees.com/f/faculties-1/ 

Výstupy budou následně předloženy proděkanům pro zahraniční spolupráci k dodatečnému 
posouzení a schválení.  
Adresáti:   široká akademická obec UK 
Strategičtí partneři:  v on-line dotazníku explicitně vymezeny 
Termín pro vyplnění:  20. července 2018 
Vyplní:    garant spolupráce (existující i budoucí) 
Jazyk:    angličtina (na česky vyplněné příspěvky nebude brán zřetel) 
Gestor screeningu:  Ing. Zuzana Hocková, vedoucí Centra strategických partnerství  
 
Univerzita Curych 
Uzavřeno první výběrové řízení na společné projekty. Celkem přijato sedm žádostí, společné komise 
UZH a UK schválily šest vědeckých projektů ze čtyř fakult UK: dva projekty z 2. LF (neurochirurgie, 
imunologie), dva projekty z 3. LF (popáleniny, psychiatrie) a po jednom projektu z FF (muzikologie) a 
FHS (německá literatura). Dle výstupů ze screeningů a po dohodě s UZH bude ve zbývajících měsících 
roku 2018 financována druhá vlna projektů. 
 
Strategické uskupení CENTRAL 
Uzavřeno výběrové řízení pro CENTRAL-Kolleg 2018/2019. Jedná se o půlroční studentské výzkumné 
projekty vedené doktorandy a postdoky s minimálním zastoupením 3 partnerských univerzit. Přijaty 
byly tři žádosti, které nyní prochází schvalovacím řízením na všech partnerských univerzitách. UK je 
opět zastoupena u všech projektů: 3. LF (psychiatrie/psychologie), PedF (vývoj vzdělávacího 
systému), FHS (filozofie Hegela a Badiou). 
 
Univerzita Macquarie (MCQ) 
V jednání je první cotutelle (egyptologie, FF). 

  

http://stratscreen.formees.com/f/faculties-1/
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Informace o proběhlé akci: 

18. 6. 2018 pan prorektor prof. Jan Škrha přijal delegaci z East China Normal University (ECNU). 
S touto univerzitou bylo na jaře 2018 podepsáno Memorandum of Understanding. Delegaci byla 
představena naše univerzita a jednalo se o další spolupráci. S ECNU již spolupracuje Filozofická 
fakulta a spolupráci by rádi dále rozšířili. Na závěr přijetí byla podepsána Dohoda o studentské 
výměně.  
 

 

Různé: 

MŠMT vydalo nové pokyny k refundacím cestovného v rámci mezinárodních smluv.  
Žádosti o příspěvek za druhé pololetí se budou na MŠMT podávat v období od 15. 7. do 8. 11. 2018. 
Fakulty zašlou žádosti o refundaci cestovného na OZV RUK nejpozději do 29. října 2018. 
 
 
 
 
 

 
 


