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Cíl projektu 12425
Podpora vybraných nadaných studentů EF TUL v realizaci 3. ročníku jejich
bakalářského studia a 1. ročníku jejich magisterského studia ve Velké
Británii na University of Huddersfield Business School. Propagace mobility
mezi studenty, výběr studentů, podpora mobility studentů formou
stipendia (vypláceného na základě prospěchového kritéria), kontrola
realizace mobility 1x ročně formou návštěvy pověřeného pracovníka.
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Základy a předpoklady projektu 12425
•

Smlouvy o vzájemné spolupráci University of Huddersfield a Technickou univerzitou v Liberci
z let 1992 a 1996.

•

Smlouva o spolupráci mezi HF TUL (dnes EF TUL) a Huddersfield University Business School
(dnes University of Huddersfield Business School) z roku 2005, konkretizující možnosti studia
studentů HF TUL (EF TUL) na HUBS (dnes UHBS) a vzájemného uznávání studijních výsledků.

•

Dohoda představitelů HF TUL a HUBS o možnosti absolvování třetího ročníku studia studijních
programů HF TUL „Ekonomika a management“ a „Systémové inženýrství a informatika“
v rámci studijních oborů „European Business“ a „Business Information Management“ na
HUBS.

•

Dohoda EF TUL a UH BS o možnosti absolvování ročního magisterského studia na University
of Huddersfield v rámci prvního ročníku magisterského studia na EF TUL pro studenty EF TUL z
roku 2013 a další konkrétní ústní dohody.

•

Záměr projektu je v souladu s pravidly Programu na podporu mezinárodní spolupráce
v oblasti vysokoškolského vzdělávání a projekt je v souladu s Dlouhodobým záměrem
vzdělávací a vědecké, výzkumné, vývojové a inovační, umělecké a další tvůrčí činnosti
Technické univerzity v Liberci. Požadavek na finanční podporu tohoto projektu nebyl předložen
v jiných programech.
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Anotace projektu 12425
Projekt se snaží formou stipendia alespoň částečně eliminovat vysoké
náklady zahraničního studia pro ty vybrané a úspěšné kandidáty
mobility z řad studentů, kteří plní požadované studijních výsledky.
•

Přímé náklady na ubytování a stravování při studiu na HUBS představují měsíčně částku i nad
500 liber.

•

Studenti musí hradit roční školné (pokud získají půjčku od britské vlády, mohou splácet
průběžně po dokončení studia), náklady na dopravu (z ČR i místní), studijní pomůcky, a další
platby přímo či nepřímo spjaté se studiem. U magisterského studia britská vláda půjčku
poskytuje, ale za méně výhodných podmínek, tedy toto studium je ještě finančně náročnější.

•

Požadovaná částka v rámci rozvojového projektu představuje pro studenty významný
příspěvek na krytí části nákladů spojených se studiem a pobytem ve Velké Británii, nikoliv však
jejich kompletní finanční zabezpečení.

•

Tímto projektem se rozšiřuje možnost pro další zvýšení kvality výuky studentů EF TUL.
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Zdůvodnění projektu 12425

Projekt je v souladu se Strategickým záměrem vzdělávací a tvůrčí činnosti Ekonomické
fakulty Technické univerzity v Liberci na období 2016 – 2020, resp. s Plánem realizace
strategického záměru TUL pro rok 2018.

Citace (DZ 2016-2020), resp. aktualizací:
Citace DZ: EF TUL bude dále klást důraz na počet svých vyjíždějících studentů…, přičemž významný
podíl výměn bude realizovat s vybranými partnerskými univerzitami. EF TUL bude snižovat
finanční bariéry nadaných a úspěšných studentů EF TUL pro studium v zahraničí a tím je bude
motivovat pro dosažení co nejlepších výsledků ve studiu.
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Postup řešení projektu 12425
V první fázi tohoto projektu (1-7/2018) byli podpořeni studenti, kteří byli vybráni na výjezd
na zahraniční univerzitu v předchozím kalendářním roce a dokončují druhý semestr svého
zahraničního studia. Jejich počet byl tedy dán tímto výběrem, počet studentoměsíců také,
přičemž tento ukazatel ovlivňuje i složení vybraných studentů ve smyslu úrovně studia
(bakalářské, magisterské – rozdíl délky studia v zahraničí).
Bylo tedy podpořeno 11 studentů formou stipendia přiděleného na základě úspěšného
studia na Huddersfield Business School, 7 studentů magisterského studia a 4 studenti
bakalářského studentů, celkový počet studentoměsíců zahraničního pobytu byl 73.
V jarním období roku 2018 je pak proveden výběr studentů na zimní semestr dalšího
akademického roku. Celkovou snahou v rámci projektu bylo splnit či překročit zvolené
indikátory při dodržení schválené finanční podpory. Bohužel se nepodařilo dosáhnout
plánovaného počtu studentů na toto druhé období projektu, vybráni byli pouze 4
studenti, kteří byli podpořeni na období 9-11/2018, celkový počet studentoměsíců u
této skupiny byl 12.
Indikátory se tedy nepodařilo splnit (u studentoměsíců pouze o 5%), část alokované částky
ve výši cca 349 tis. Kč tak nebyla čerpána
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Postup řešení projektu 12425
Harmonogram plnění
Leden – březen 2018 – kontrola studijních výsledků za první část letního
semestru AR 2017/2018
Březen 2018 – vyplacení stipendia studentům na základě prospěchového kritéria
(podmíněno pozitivním výsledkem kontroly studijních výsledků)
Březen – září 2018 – kontrola studijních výsledků za druhou část letního
semestru AR 2017/2018
Červen 2018, září 2018 – vyplacení stipendia (podmíněno pozitivním výsledkem
kontroly studijních výsledků a u bakalářského studia úspěšně složenými státními
zkouškami na EF TUL v září 2018)
Duben 2018 – výběr studentů pro studium na University of Huddersfield v AR
2018/2019
Září – prosinec 2018 – kontrola studijních výsledků za zimní semestr AR
2018/2019
Říjen/listopad 2018 - vyplacení stipendia na základě prospěchového kritéria
studentům EF TUL vybraným v dubnu 2018
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Splnění cíle projektu 12362
Stanovené ukazatele projektu

Popis relevantních ukazatelů –
kvantitativní i kvalitativní

Výchozí kontrolovatelné
ukazatele

Počet podpořených
13
studentů:
Počet studentoměsíců studia 69
v zahraničí:

Ukazatele

Plnění stanovených
cílových
kontrolovatelných
výstupů

Stanovené kontrolovatelné
ukazatele

Cílové kontrolovatelné ukazatele
- plnění

Počet podpořených
studentů: 19
Počet studentoměsíců studia
v zahraničí: 90

Počet podpořených studentů:
15 (79%)
Počet studentoměsíců studia v
zahraničí: 85 (94%)

Celkový cíl projektu byl splněn.
Nesplnění indikátorů odpovídá výši nevyčerpané částky.
IP 2018 Huddersfield| 29.1.2019

