Dům zahraničních služeb MŠMT, Národní kancelář CEEPUS
Na Poříčí 4/1035, 110 00 Praha 1
Tel.: 221 850 509

E-mail: ceepus@dzs.cz

Zápis semináře programu CEEPUS
z úterý dne 3. 11. 2009
v budově Přírodovědecké fakulty Univerzity Palackého v Olomouci, tř. Svobody 26

•
•

•

•

V úvodu semináře poděkovala RNDr.Jitka Nováková hostitelské univerzitě - prof.Voženílkovi za pomoc s organizací semináře a zdůraznila diskusní charakter tohoto semináře; předala
pozdravy z MŠMT a také od Mag. Elisabeth Sorantinové - ústřední tajemnice Central CEEPUS
Office se kvůli onemocnění omluvila a poslala Moniku Okunserbovou; přítomno 24 účastníků
podle prezenční listiny.
CEEPUS jako součást Domu zahraničních služeb s uvedením nejnovějších programů DZS
představila Bc.Barbora Hanžlová; podrobné informace jsou na webu DZS.
Program CEEPUS, přehled a aktuality; mobility v sítích, freemovers:
- V prezentaci Národní kanceláře je odkaz i na příspěvky uvedené na Sedmých českých dnech
pro evropský výzkum. Pro CEEPUS byla na této akci nejzajímavější informace týkající se záměru
uvádění společných výzkumných programů, které budou financovány podobně jako náš program
z jednotlivých zúčastněných zemí.
- Otázky k freemoverům se často týkají přikládaných dokumentů – jsou to dva předepsané
formuláře a pro studenty, kteří nemají státní občanství země CEEPUS, je třeba navíc přiložit
Equal Status, jak je popsáno v Informacích pro stipendisty na webu DZS.
- Od zahraničního oddělení hostitelské univerzity dostanou freemoveři podobně jako stipendisté
v síti index, žádost pro přístup do menzy a např. vystavení tramvajenky v Praze, ID card apod.
- V průběhu vytváření přihlášky se nabízí seznam univerzit použitelných v jednotlivých zemích.
- Poznámka k využití sítě Facebook: freemover mířící do Albánie nemohl získat potvrzení –
obrátil se tedy na profesora pomocí kontaktu přes Facebook a už je potvrzení na cestě.
- Příklad freemovera CEEPUS, který navázal na stáž v ČR vytvářením středoevropského projektu
Centrala, byl uveden v prezentaci.
- Mgr.Oldřich Břenek srovnal své zážitky z pobytu v Rakousku v rámci sítě a potom jako
freemover. Zdůraznil výhodu postavení studentů CEEPUS jako řádných studentů na hostitelské
univerzitě, na rozdíl např. od studentů v programu Erasmus; ukazuje se, že náš program má i víc
než jen 7 x plus – patří k tomu i proplacení cestovného. Probral i další praktické otázky jako
přihlašování k pobytu ve Vídni.
Prezentace sítí, projekty sítí:
- Hlavní body práce koordinátorů/partnerů sítí byly uvedeny v prezentaci NK.
- Po akceptování stipendia na webu, se současným potvrzením souhlasu s Obligations, lze
vyplnit L.of Confirmation.
Příspěvky sítí přiblížily podrobnosti a zodpověděly některé otázky:
- doc.Ptáček hovořil o síti Georegnet (letní školy – pořadatelské univerzity se střídají; síť s 13
univerzitami už je na hranici únosnosti z pohledu počtu zúčastněných) a o exkurzi do Bosny a
Hercegoviny sítě CZ-301, která měla problém s financováním – CEEPUS Umbrella a
zaplaceno cestovné; exkurze do ČR se kvůli organizačním i finančním nedostatkům nekonala;

i tak byla exkurze do BaH obohacením účastníků a spolupráce pokračuje v síti koordinované
ze Slovinska;
- dr.Robert Čep přinesl informace vytištěné:
Technologické inžinierstvo 1 a 2/2009 s příspěvky sítě CZ-201 a uvedením reklamy na CEEPUS (je to
publikování v časopise, který přináší autorům výhodu citace, která se započítává při hodnocení)
Sborník Progresívne metódy vo výrobných technológiách
Zdůraznil možnosti technických oborů (pracují v oboru v pěti sítích CEEPUS) a také nutnost
přibrat k přípravě publikací výsledků sponzory; zkušenosti z workshopů, letních škol a přípravy
Joint Degrees;
- dr.Mašátová přinesla materiály:
Double degree Erasmus Mundus MA in Euroculture, Bilateral agreement, Extension of the partnership
agreement; http://www.euroculture.upol.cz/index.php
Zdůraznila eurokompetence absolventů pro vedení projektů, vstup do evropských institucí;
Pro Ph.D. studium má know-how Univerzita Cluj, problém s kompatibilitou, když nejsou povinné
ECTS;
Double degree je administrativně jednodušší, pro studenty lákavější, na různých univerzitách je
různá úspěšnost;
- dr.Randall zveřejnil zajímavý návod na webu – zde najdete MANUÁL CEEPUS:
http://www.mendelu.cz/cz/zahranicni_styky/studium_a_staze/ceepus
- s dotazy a zkušenostmi vystoupila prof.Válková, která chce opět zapojit pohybové aktivity
handicapovaných do sítě CEEPUS; výběr kandidátů na mobility řídí podle oborového
kontaktu žadatele s hostitelskou univerzitou, jazykové vybavenosti, možnosti získat kredity,
formou pohovoru. Vyzvedla význam mobility CEEPUS pro bakalářské studium k získání
praxe, s využitím jazykových znalostí, ale i možností cestování do jazykově blízkých zemí.
Pro zapojení do programu Erasmus Mundus byly pro ně zkušenosti CEEPUS přínosem.
Ocenila možnosti programu i pro Mgr. a Ph.D. studenty.
- Projekt DCC Joint Curriculum pro bakalářské studium a Konsorční smlouva od drs Bas
Hamerse ze sítě AT-12 přinášejí informace k osvětlení dosažených výsledků; velmi užitečná je adresa
http://dcc.ned.univie.ac.at – k popisu můžete zvolit i češtinu.
K letním školám:
- Kvůli ušetření nákladů při té příležitosti někteří učitelé stihnou nejen učit na své hostitelské
škole, ale i zajet na jinou školu poblíž.
- Délku letních škol a počty kreditů si určují zúčastněné univerzity v projektech sítě podle
potřeby.
- Je výhodné LŠ využít ke komunikaci, koordinačnímu setkání.
- LŠ se pořádají často na přelomu srpna a září – někde trvají na dodržení roku CEEPUS do
konce srpna, u nás lze termín pozdější vzhledem k procesu financování akceptovat.
- Informaci o pořádání letní školy je vhodné předat co nejdříve se stručným programem,
předpokládanými počty účastníků a rozpočtem Národní kanceláři – k zajištění eventuální
finanční podpory podle pravidel pro LŠ.
Dotaz k zapojení do programu CEEPUS II – ten platí až do 31.7.2011; potom bude možné zase
zapojení do CEEPUS III.
Větší zájem o mobility např. ze Srbska – lze zkusit freemover, nebo v síti „above quota“ – podle
možností.
Počet kreditů pro semestrové stáže si určují univerzity v projektech sítí.
Prodloužení mobility na dokončení zimního semestru v případě letošních zkrácených mobilit:
stipendista podá novou přihlášku na příslušné období např. jeden měsíc.

U outgoings učitelů: existuje dohoda s univerzitou (vzor na webu DZS), aby bylo jasné, že
nebudou brát diety, jen stipendium v hostitelské zemi, přesně podle CEEPUS II Agreement.
Při zakoupení jízdenek v jednom kalendářním roce a proplacení v druhém (přesah mobility) je
třeba domluvit s ekonomickým oddělením, jak zúřadují.
Sítě zastřešuje často např. profesor a na administrativu má pomoc – lze zaregistrovat jako ppu
deputy.
Datum stáže v přihlášce incomings musí potvrdit partner sítě CEEPUS, jinak přihláška neodejde
na webu do Národní kanceláře.
Je třeba vhodně propagovat možnosti programu CEEPUS, na webu i na akcích pro studenty, jako
měla např. ČVUT.
Europe Now je projekt CCO, který má pro absolventy stáží soutěž s otázkami, jak vidí
perspektivy Evropy a jak stáž ovlivnila jejich profesní plány. Zúčastnit se mohou podle
nejnovějších informací všichni stipendisté programu CEEPUS a z ostatních programů ti, jejichž
pobyt souvisel s Rakouskem (Rakousko tento projekt platí).
• Central CEEPUS Office; – technické dotazy a jejich řešení probrala Monika Okunserbová,
asistentka CCO - otázky, které vyžadovaly odpověď ústřední tajemnice, slíbila pí Okunserbová
předat.
K těmto otázkám patřily dotazy:
- Bude zařazena Ukrajina, Švýcarsko nebo Moldávie?
- Letní škola – půl měsíce může zadat NCO prostřednictvím zadání poloviny financí;
- Letní škola – je možno v síti plánovat pro některého partnera pouze letní školu? Ano, je třeba
uvědomit Národní hodnoticí komise, že pro tuto instituci je to v pořádku.
- Případně může letní školu pořádat několik partnerů v různých zemích v jednom akademickém
roce? Ano, jen je třeba zajistit, aby probíhaly i semestrální aktivity.
- Joint Degrees není technicky nutné vyplnit (systém pošle přihlášku projektu i bez toho), ale
prakticky víme, že ztráta bodů vzniklá neuvedením práce na společných programech není jinak
nahraditelná; při směřování ke společným titulům v síti může jít zpočátku o akci dvou univerzit.
- Umbrella Solution – uděluje se v případě nedostatku financí na běžné stipendium, ale řeší se, jak
zanést do systému.
- Praktická stáž – je také obtížné uvést v systému instituci jinou než nabízené univerzity; musí se
uvést zprostředkující univerzita.
- Otázky se týkaly např. Mobility Report – zpětnou vazbu má zde zatím jen CCO, NCO vidí jen,
zda Report byl vyplněn. U freemoverů teprve bude na webu.
- Bude se měnit výše stipendií v Rumunsku a Bulharsku?
- Bude možnost podpořit koordinační setkání sítě? Zřejmě z volných měsíců.
- Jsou specifické obecné požadavky na stáže Ph.D.?
• Zakončení s poděkováním za živou diskusi a podnětné příspěvky; návrh příštího semináře
v Praze.
Dokumenty přístupné v Národní kanceláři:
Prezentace – uvedena i na webu
Technologické inžinierstvo 1 a 2/2009 s příspěvky sítě CZ-201 a uvedením reklamy na CEEPUS
Sborník Progresívne metódy vo výrobných technológiách
Double degree Erasmus Mundus MA in Euroculture, Bilateral agreement, Extension of the partnership
agreement od dr. Mašátové; http://www.euroculture.upol.cz/index.php
Projekt DCC Joint Curriculum pro bakalářské studium Konsorční smlouva od drs Bas Hamerse;
http://dcc.ned.univie.ac.at – k popisu můžete zvolit i češtinu

Mgr.Oldřich Břenek po semináři provedl Olomoucí zástupkyni Ústřední kanceláře a NK ČR a
ukázal nám s profesionálním přehledem historické město i v mezinárodních souvislostech.
M.Okunserbová byla městem nadšená, i přes chladné počasí; rovněž z vyhlídky na Regionálním
centru Olomouc jsme měli velkou radost.

RNDr. Jitka Nováková
Vedoucí Národní kanceláře CEEPUS ČR

