
Uplynulé uzávěrky 

a události v LS 2012/13 

 

Nadcházející události 

v ZS 2013/14 

• 15/10: evaluační schůzka 

po návratu ze studijního 

pobytu 

• listopad: informační 

seminář o studiu v zahraničí  

• listopad: informační 

seminář pro akademické 

pracovníky 

• leden 2014: seminář 

o tutorství 

Úvodem 

Konec léta a vstup do nového akademického roku bývá poněkud 

hektický a nejinak je tomu i na našem oddělení. Již od srpna se 

připravujeme na příjezd zahraničních studentů, jichž letos dorazil 

rekordní počet: 57. Poměrně obtížné pro nás tudíž bylo nalézt 

dostatek ochotných a schopných tutorů z řad studentů FHS. 

Nezapomínáme ani na naše studenty, kteří mají zájem vycestovat 

do zahraničí: k 8 studentům, již byli už na jaře v hlavním výběrovém 

řízení programu Erasmus vybráni k výjezdu na některou 

z partnerských univerzit v LS 13/14, v těchto dnech v doplňkovém 

řízení vybíráme další. Několika studentům bude dále umožněno 

pobyt v zahraničí o semestr prodloužit. 

Toto číslo newsletteru je věnováno především možnostem 

financování zahraničních mobilit, a to jak pro studenty, kteří mají 

zájem o studijní či výzkumný pobyt, ale nezapojili se do některého 

ze stipendijních programů, tak pro akademické pracovníky, kteří by 

rádi spolupracovali s významnými zahraničními institucemi 

či pedagogy. V dalším článku se věnujeme informačním seminářům, 

jež pravidelně organizujeme především pro studenty a jejichž 

nabídka je již poměrně široká. V newsletteru nechybí ani pravidelný 

soupis aktuálních uzávěrek, a navíc uvádíme i novou rubriku. 

Na závěr bychom vám spolu se studenty FHS rádi představili málo 

známou součást programu Erasmus, a to intenzivní výukové 

programy. Máte-li zájem se také podělit o svoji zahraniční zkušenost, 

zašlete nám svůj příspěvek na adresu zahranicni@fhs.cuni.cz. 

Zahraniční oddělení UK FHS vám přeje úspěšný začátek nového 

akademického roku! Budeme se těšit na viděnou, ať už na našich 

schůzkách, při podávání žádostí či přihlášek na některý z programů 

nebo na naší nové stránce na facebooku. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5. newsletter zahraničního oddělení UK FHS 

Zahraniční studenti při Orientation Session  (20/09/2013) 

• 07/02: meziuniverzitní 

dohody (Austrálie, Nový 

Zéland) 

• 11/02: meziuniverzitní 

dohody (letní jazykové 

kurzy němčiny) 

•12/02: seminář 

o programu Erasmus 

•13/03: Erasmus (hlavní 

výběrové řízení) 

• 14/03: meziuniverzitní 

dohody (Německo, 

Švýcarsko) 

• 20/03: Fond mobility UK 

• 07/05: seminář o studiu 

v zahraničí 

•15/05: meziuniverzitní 

dohody (Amerika, 

Francie) 

•15/05: fakultní soutěž 

o finanční příspěvek 

• 26/06: CEEPUS 

• 10/07: meziuniverzitní 

dohody (Austrálie, Nový 

Zéland) 

• 03/09: seminář 

pro tutory 
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Z VÝROČNÍCH ZPRÁV 

Od tohoto čísla vám přinášíme novou rubriku: zajímavé grafy 

a statistiky, které pravidelně připravujeme pro výroční zprávy fakulty 

i univerzity. Zajímá vás, z jakých zemí k nám nejčastěji přijíždějí 

zahraniční studenti v rámci programu Erasmus? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vedle stipendijních programů pro studenty či grantových pro akademické 

pracovníky patří mezi nejčastější zdroje financování zahraničních pobytů 

Fond mobility UK či soutěž UK FHS o finanční podporu zahraničních mobilit. 

Fond mobility Univerzity Karlovy 

Cílem FM UK je finanční podpora zejména pro studium na zahraniční 

univerzitě (1–2 semestry), krátkodobé vědecké a výzkumné pobyty 

v zahraničí či pobyty zahraničních ak. pracovníků na UK. Podrobné 

informace o podmínkách či požadovaných materiálech a příslušné 

formuláře jsou k dispozici na stránkách Fondu mobility UK.  

FM UK na základě svých priorit upřednostňuje studenty magisterských 

a doktorských studijních programů prezenční formy studia. Žádat lze 

o příspěvek v maximální výši 50 % předpokládaných výdajů a nelze jej 

kombinovat s jinými zdroji, jež pocházejí z MŠMT (např. GA UK). 

Uzávěrka na zahraničním oddělení UK FHS je vypisována na březen (pro ZS 

následujícího ak. roku) a začátek října (pro LS téhož ak. roku). Z 10 návrhů 

předložených fakultou k uzávěrce na jaře 2013 bylo schváleno 8, 

a příspěvek ve výši téměř 500 000 Kč tak podpořil jak studenty FHS během 

studia v USA, Austrálii či na Novém Zélandu či doktorandy během 

výzkumných pobytů ve Švédsku a v Bosně a Hercegovině, tak pobyt 

hostujícího profesora z Kanady na katedře studií občanské společnosti. 

Financování zahraničních mobilit: pro studenty i zaměstnance 

Nová stránka zahraničního 

oddělení UK FHS na facebooku 

V říjnu 2013 vzniká nová stránka 

zahraničního oddělení, na níž 

budeme studenty i vyučující FHS 

informovat o aktualitách 

v oblasti zahraničních mobilit 

i o dění na našem oddělení. 

Staňte se našimi fanoušky! 

V roce 2013 byla vypsána 3 kola 

soutěže. V prvním kole bylo 

stipendium ve výši 20 000 Kč 

přiděleno 1 studentovi. Celkem se 

přihlásili 2 studenti. Do druhého kola 

se přihlásilo 8 studentů. V soutěži jich 

uspělo 6 a získali finanční příspěvek 

v celkové výši 173 000 Kč. 

Třetí kolo soutěže právě probíhá 

a bude uzavřeno 21. října 2013. 

 

Další možnosti financování 

Není-li studijní či výzkumný pobyt 

v zahraničí uskutečněn v rámci 

některého z mnoha stipendijních 

programů, o nichž pravidelně 

informujeme (Erasmus, CEEPUS, 

AKTION, Fulbright a další), je možné 

získat finance v rámci některého 

z grantových programů nebo se 

obrátit na různé fondy či nadace. 
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Soutěž UK FHS o finanční příspěvek nejen pro free-movery 

Od roku 2011 zahraniční oddělení UK FHS pravidelně vyhlašuje soutěž na podporu studentů, kteří v rámci svého 

studia vyjíždějí na studijní/výzkumný pobyt do zahraničí jako tzv. free-movers, tj. pobyt na zahraniční univerzitě 

si zajišťují individuálně. O finanční příspěvek mohou žádat také studenti, jejichž výjezd prostřednictvím 

některého z výměnných programů není pokryt stipendiem (například studenti vyjíždějící v rámci 

meziuniverzitních dohod). Bližší informace k soutěži, podmínkám a požadavkům naleznete zde. 

Nově je soutěž otevřena i pro akademické pracovníky, kteří by měli zájem o krátkodobý pobyt v zahraničí 

s cílem navázat novou spolupráci s kvalitní univerzitou nebo rozvíjet spolupráci stávající. 

http://www.cuni.cz/UK-43.html
http://www.cuni.cz/UK-357.html
https://www.facebook.com/ZahranicniOddeleniUKFHS
http://fhs.cuni.cz/FHS-11.html
http://www.cuni.cz/UK-4797.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html#2


Odběr novinek e-mailem 

 

Máte-li zájem o zasílání nabídek týkajících se studia, výzkumu či výuky v zahraničí 

e-mailem, přihlaste se k odběru aktuálních nabídek. Zašlete e-mail na adresu 

zahranicni@fhs.cuni.cz a v poli předmět uveďte PRIHLASIT. Odběr novinek 

budete moci kdykoliv zrušit. 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

V posledních letech zahraniční oddělení vytvořilo ustálenou nabídku seminářů 

pro studenty UK FHS. Jakých schůzek se můžete zúčastnit? 

Studenti prvních ročníků bakalářského a doktorského programu získají základní 

informace o možnostech studia v zahraničí již na letní škole před začátkem 

samotného studia na FHS. V dalších semestrech pak mohou získat informace 

na seminářích o obecných možnostech studia v zahraničí (listopad, květen) 

a o programu Erasmus (únor, říjen). 

Studenti, kteří uspějí ve výběrovém řízení v rámci programu Erasmus, se pak 

účastní dvou schůzek před odjezdem, zaměřených jak na administrativu 

programu (duben, říjen), tak na praktické záležitosti pobytu v zahraničí 

(červen, leden). Po návratu pak mohou svoji zkušenost zhodnotit na evaluační 

schůzce (únor, červen, říjen). 

Semináře pořádáme i pro zahraniční studenty přijíždějící na FHS: a to 

tzv. Academic Orientation a Cultural Orientation (obě září, únor). 

Se zahraničními studenty nám vypomáhají tutoři z řad studentů FHS, pro něž 

připravujeme školení (září, leden), na kterém se dozvědí, co činnost tutora 

obnáší a jak mohou tuto zkušenost využít. Zájemci o tutorství se mohou hlásit 

na zahraničním oddělení UK FHS během celého roku. 

Jen během letošního září proběhlo v deseti dnech deset schůzek, na nichž 

jsme oslovili přes 500 studentů. Byli jste mezi nimi? 

Nejbližší schůzka se uskuteční v listopadu, a to na téma možností studia 

v zahraničí (mimo Erasmus). O přesném termínu budeme informovat. 

Pro akademické pracovníky hodláme taktéž v listopadu uspořádat informační 

seminář o možnostech zahraniční spolupráce. 

Informační semináře zahraničního oddělení 
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Důležité uzávěrky 

v ZS 2013/14 

 

• 7/10: Fond mobility 

UK 

• 10/10: Erasmus 

• 10/10: CEEPUS 

• 21/10: fakultní 

soutěž o finanční 

příspěvek 

• 24/10: Universität 

Hamburg 

• 30/10: 

meziuniverzitní 

dohody (Moskva) 

• 31/10 meziuniverzitní 

dohody (ak. 

pracovníci) 

• 31/10: AKTION 

• 1/11: Fond 

na stipendia SCIEX 

• listopad: 

meziuniverzitní 

dohody (Amerika, 

Francie) 

• 15/11: DAAD 

• 28/11: mezinárodní 

smlouvy (kvóty) 

• 30/11: CEEPUS 

(freemover) 

• prosinec: fakultní 

soutěž o finanční 

příspěvek 

• 15/12: Česko-

německý fond 

budoucnosti 

• 30/1/14: 

mezinárodní 

smlouvy (kvóty) 

• 31/1: Visegrad 

• únor: meziuniverzitní 

dohody (Austrálie, 

Nový Zéland) 

http://fhs.cuni.cz/FHS-285.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html#3
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html#3
http://fhs.cuni.cz/FHS-658.html
http://fhs.cuni.cz/fhs-661.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-vyhlaseni_rijen.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-vyhlaseni_rijen.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-vyhlaseni_rijen.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-hamburk_ls_2013_14.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-hamburk_ls_2013_14.pdf
http://www.cuni.cz/UK-3356.html
http://www.cuni.cz/UK-3356.html
http://www.cuni.cz/UK-225.html
http://www.cuni.cz/UK-225.html
http://www.cuni.cz/UK-225.html
http://www.dzs.cz/index.php?a=view-project-folder&project_folder_id=329&
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-9_vyzva_fond_na_stipendia_scie.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-12-version1-9_vyzva_fond_na_stipendia_scie.pdf
http://fhs.cuni.cz/FHS-160.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-160.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-160.html
http://www.daad.cz/?menu=8
http://fhs.cuni.cz/FHS-335.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-335.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-661.html#2
http://fhs.cuni.cz/FHS-661.html#2
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html#2
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html#2
http://fhs.cuni.cz/FHS-653.html#2
http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/
http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/
http://www.fondbudoucnosti.cz/pro-zadatele/zadost-o-stipendium/
http://fhs.cuni.cz/FHS-335.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-335.html
visegradfund.org/scholarships
http://fhs.cuni.cz/FHS-160.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-160.html
http://fhs.cuni.cz/FHS-160.html


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dočetli jste až sem, ale nenašli jste, co jste hledali? Informujte o tom zahraniční oddělení: zahranicni@fhs.cuni.cz. 

 © Zahraniční oddělení UK FHS 2013 
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Zahraniční oddělení UK FHS E-mail: zahranicni@fhs.cuni.cz 

U Kříže 8 (6. patro – 6018) Web: fhs.cuni.cz/FHS-12.html 

158 00 Praha 5 – Jinonice Facebook: ZahranicniOddeleniUKFHS 

Tel.: 251 080 334 Twitter: Zahrfhs 

Erasmus – intenzivní programy 

V rámci programu Erasmus lze uspořádat také krátké intenzivní výukové projekty pro studenty z nejméně 

3 univerzit z alespoň 3 zemí EU. UK FHS se v ak. roce 2012/13 podílela na přípravě a realizaci dvou intenzivních 

programů: katedra řízení a supervize se zapojila do projektu Human Resources and Knowledge Management 

in Social and Health Care Field a katedra studií občanské společnosti pak do projektu Education 

for Democratic Intercultural Citizenship. Oba výukové programy se uskuteční opakovaně i v  akademickém 

roce 2013/14. Studenty o možnosti účasti informuje příslušná katedra. 

Education for Democratic Intercultural Citizenship (EDIC) 

EDIC je dvoutýdenní mezinárodní vzdělávací program organizovaný Univerzitou humanitních studií v Utrechtu 

(Universiteit voor Humanistiek, UvH) na jaře 2013. Proběhl za účasti výzkumníků, profesorů a studentů 

z pořádající univerzity, z Univerzity Karlovy v Praze, z Řecka, z Finska, ze Španělska, ze Švýcarska, z Izraele 

a z Velké Británie. Celý program probíhal v angličtině. 

Všem účastníkům z řad studentů byly hrazeny cestovní náklady spojené s cestou do Utrechtu a bylo jim 

zajištěno bezplatné ubytování v hostelu. Během programu jsme se zúčastnili řady přednášek, diskusí, kulatých 

stolů, exkurzí do holandských škol a dalších aktivit spojených se vzděláváním k interkulturnímu občanství. 

V rámci kurzu jsme také připravili a přednesli své vlastní prezentace o tématech, jimž se sami věnujeme 

v rámci svého výzkumu apod. 

EDIC bude mít své pokračování příští rok, kdy se bude konat v Barceloně, a v r. 2015, kdy se bude konat 

v Praze. 

Martin Kolafa (katedra studií občanské společnosti) 

Human Resource and Knowledge Management in Social and Health Care 

V květnu letošního roku jsem se v rámci Erasmu zúčastnila intenzivního programu v portugalské Évoře, 

zaměřeného na řízení lidských zdrojů v sociální a zdravotní péči, který byl organizován pod záštitou finské Lahti 

University of Applied Sciences a partnerem byla kromě naší Karlovy Univerzity portugalská University of Évora 

a skotská Edinburgh Napier University. Z každé univerzity se programu účastnilo deset studentů a každá 

univerzita byla zastoupena svými vyučujícími, kteří přednášeli na hlavní témata programu: Human resource 

management, Diversity management, Leadership and learning organization, Knowledge management, 

Employee engagement. 

První týden byl ve znamení přednášek na tato témata a prací v národních či mezinárodních skupinách 

na otázkách, které se během přednášek vyskytly. Druhý týden se účastníci rozdělili do mezinárodních skupin 

a každá skupina pracovala na jednom z témat. Výstupem této týdenní práce byla prezentace skupinou 

zpracovaného tématu před ostatními účastníky. Součástí závěrečné prezentace byla zpětná vazba 

vyučujících. Prezentace byly natáčeny na kameru a vyvěšeny v Moodlu pro možnost reflexe a sebereflexe 

každé skupiny a každého prezentujícího.  

Oba týdny byly obohaceny o exkurze do zdravotnických a sociálních zařízení a o výlety do historicky 

zajímavých míst v okolí Évory a oblasti Monsaraz.  

Především byla podstatou programu práce v mezinárodní skupině, vlastně taková naše zkouška sebe samých. 

Jak jsme schopni spolupracovat, komunikovat a reagovat, když je jazyková a znalostní úroveň každého člena 

skupiny jiná a práci navíc ztěžují mezinárodní odlišnosti? Neméně důležité bylo mezinárodní srovnání sociálních 

a zdravotních systémů, jejich pozitiva a negativa, způsob řízení a financování. Na závěr bych ráda zdůraznila 

důležitou přednost intenzivního programu: díky dvoutýdennímu trvání mohou jet i pracující studenti. 

Adéla Mašková (katedra řízení a supervize)   

fhs.cuni.cz/FHS-12.html
https://www.facebook.com/ZahranicniOddeleniUKFHS
https://twitter.com/Zahrfhs

