Ocenění nejlepších projektů programu CEEPUS 2012
Středoevropský výměnný univerzitní program CEEPUS se za období 18ti let svého trvání již dostal do
trvalého povědomí studentů i pedagogů vysokých škol v České republice a v dalších 14 evropských
zemích. Specifikem programu CEEPUS je mezinárodní výměna studentů a ak. pracovníků na úrovni
kateder a ústavů vysokých škol, důraz je přitom kladen na odborný přínos pobytu a dlouhodobým
cílem je vytváření společných programů („Joint Programmes“) mezi zapojenými pracovišti (BV).
Kvalitní projekty se snaží ocenit i Centrální kancelář CEEPUS, která každoročně uděluje nejlepšímu
projektu uplynulého akademického roku Ministerskou cenu. Na tuto tradici letos poprvé navázala i
česká Národní kancelář CEEPUS, když na základě výsledků ministerské ceny udělila pěti českým
vysokým školám, které byly zapojeny do dvou projektů s nejvyšším počtem bodů, ocenění National
CEEPUS Office Prize 2011. Udělené ocenění je pro všechny vítěze rovnocenné.
Ocenění získali:
Projekt SK-0030, do kterého byla zapojeny Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí n. Labem,
Fakulta výrobních technologií a managementu, Katedra technologií a materiálového inženýrství
(koordinátorka - Ing. Nataša Náprstková, Ph.D.) a České vysoké učení technické, Fakulta strojní,
Ústav technologie obrábění, projektování a metrologie (koordinátor - prof. Ing. Jan Mádl, CSc.).
Projekt HR-0108, do kterého byly zapojeny VŠB – Technická Univerzita Ostrava, Fakulta strojní,
Katedra obrábění a montáže (koordinátor - doc. Ing. Robert Čep, Ph.D.), České vysoké učení
technické, Fakulta strojní, Ústav strojírenské technologie (koordinátor - doc. Ing.Viktor Kreibich,
CSc.) a Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně; Fakulta technologická, Ústav výrobního inženýrství
(koordinátor - prof. Ing. Imrich Lukovics, CSc.).
Slavnostní ceremonie proběhla jako součást informační akce CEEPUS National Meeting, kterou
uspořádal Dům zahraničních služeb ve spolupráci s MŠMT dne 24. dubna v Konferenčním centru City
v Praze. Certifikáty předali zástupcům oceněných vysokých škol ředitel Odboru mezinárodních
záležitostí ministerstva školství pan Mgr. Ladislav Bánovec, koordinátorka NAEP paní Ing. Lenka
Henebergová z DZS, generální tajemnice z Centrální kanceláře CEEPUS paní Elisabeth Sorantin
z Rakouska a vedoucí odboru a Národní kanceláře CEEPUS paní Mgr. Barbora Veselá.
Akce se setkala s pozitivní reakcí přítomných, proto bychom v započaté tradici chtěli pokračovat i
v dalších letech.
(Jan Trnka, DZS, Národní kancelář CEEPUS)
Fotodokumentace z akce – viz níže.

Ředitel Odboru mezinárodních záležitostí ministerstva školství pan Mgr.
L. Bánovec z MŠMT blahopřeje k ocenění paní doc. Soně Rusnákové,
PhD z UTB ve Zlíně.

Paní Elisabeth Sorantin z Centrální kanceláře CEEPUS předává ocenění
panu Mgr. Petru Drašnarovi z ČVUT v Praze.

Na snímku zleva paní Elisabeth Sorantin z Centrální kanceláře CEEPUS
a Ing. Antonie Poskočilová z ČVUT v Praze s převzatým oceněním.

Paní Mgr. Barbora Veselá z Národní kaceláře CEEPUS blahopřeje
k ocenění paní doc. Soně Rusnákové, PhD. z UTB ve Zlíně.

