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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu
1
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Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
Optimalizace podmínek pro realizaci stávajících studijních programů akreditovaných v AJ a příprava
akreditací nových v souladu s potřebami trhu práce.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupů č. V1 a V7. Řešitelé projektu na Technické univerzitě v
Liberci (dále jen TUL) se aktivně podíleli na podpoře pedagogů ve výuce v AJ, překladech dokumentů
studijní legislativy spojené se studijními programy akreditovanými v AJ na rektorátní úrovni. Zároveň bylo
schváleno 9 nových akreditací studijních programů v AJ na fakultách.
Na Univerzitě Hradec Králové (dále jen UHK) byl vytvořen aktualizovaný katalog všech kurzů vyučovaných
v anglickém jazyce na UHK, který umožňuje lepší orientaci uchazečů o mobilitu i přijíždějících zahraničních
studentů a obecně propagaci anglických oborů. Zahraničním studentům (výměnným studentům i
samoplátcům) byly poskytovány texty přednášek v anglickém jazyce a příslušné studijní opory. Byla pro
ně nakoupena cizojazyčná literatura a zkvalitňována nabídka předmětů v AJ.
Na Univerzitě Pardubice (dále jen UPa) je k 31. 12. 2018 akreditováno 31 studijních programů v AJ, pro
které byly a jsou připravovány studijní materiály. UPa zároveň získala v roce 2018 institucionální
akreditaci.
Zlepšování služeb zahraničním studentům a uchazečům a posilování mezinárodního prostředí na
kooperujících univerzitách
Cíl byl splněn.
TUL poskytuje zahraničním studentům již před příjezdem prostřednictvím social media poradenství ke
studiu a životu v Liberci. Rovněž organizuje před začátkem semestru tzv. Orientation Week, který jim
umožní lepší orientaci ve studiu a seznámí je s právy a povinnostmi studenta. Zahraniční oddělení
podporuje zahraniční studenty i v průběhu celého studia.
Přijíždějící zahraniční studenti jsou na UHK ihned po příjezdu integrováni do prostředí univerzity: jsou
vyzvednuti na letišti a doprovázeni na koleje, je organizován orientační týden před začátkem semestru, v
rámci něhož jsou seznámeni jak s hlavními procesy na univerzitě, tak s českým kulturním prostředím. V
průběhu semestru je pořádána ve spolupráci se studentskou organizací ESN Buddy System řada
teambuildingových a společenských akcí pro zahraniční studenty.
UPa organizuje pro zahraniční studenty přípravný týden na počátku semestru, který jim umožní lepší
orientaci na UPa, v kampusu, usnadní jim využívání informačních systémů UPa apod. Pravidelně probíhá
kurz ČJ pro zahraniční studenty, který zajišťuje Jazykové centrum UPa ve spolupráci s Centrem
mezinárodních mobilit.
Společné aktivity zapojených univerzit na mezinárodní úrovni, koordinace zahraničních cest vrcholného
managementu, návštěvy vybraných zahraničních univerzit, prezentace výukového a VaV potenciálu
kooperujících univerzit v zahraničí, podpora zahraničních delegací, naplňování dosud sjednaných smluv
o spolupráci – MOU – např. formou opakovaných návštěv.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupu č. V2 a V3.
Projekt realizoval několik společných PR aktivit UHK, TUL a UPa zacílených na zvýšení povědomí o těchto
univerzitách, zejména ve vztahu k samoplátcům. V rámci projektu se uskutečnily úspěšné prezentace
delegátů na veletrzích a na VaV institucích.
Členové konsorcia se společně zúčastnili 2 B2B veletrhů (NAFSA a EAIE), TUL a UHK se zúčastnily B2B
veletrhu APAIE, TUL a UPa se zúčastnily B2C veletrhu na Ukrajině, závěrem října se všechny 3 univerzity
prezentovaly na B2C veletrhu v Číně.
Proběhlo jednání vedení TUL jako člena konsorcia řešitelů projektu s China Scholarship Council v září 2018
v Pekingu. Dále členové konsorcia realizovali několik jednání s agenturami o možném zastoupení
konsorcia řešitelů projektu v Číně. Vedení TUL se zúčastnilo konference THE Singapur (srpen 2018) za
účelem propagace výukového a VaV potenciálu TUL a partnerů a za účelem sdílení dobré praxe v oblasti
mezinárodních žebříčků.
Členové konsorcia se prezentovali na vybraných zahraničních univerzitách např. v Číně, Indii, Španělsku,
Portugalsku, Velké Británii, Nizozemí, Vietnamu, Polsku, Řecku, Francii, USA a JAR. Při řadě zahraničních
návštěv došlo k návštěvě a jednání na ambasádě ČR v dané zemi (např. Čína, USA, JAR).
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Pokračování v osvědčených formách spolupráce mezi TUL, UPa a UHK (především formou sdílení
expozic a společných propagačních materiálů).
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupů č. V2, V3 a V7. Byly realizovány společné prezentace
univerzit konsorcia řešitelů projektu v rámci sdílených expozic a společných propagačních materiálů na
veletrzích a vzdělávacích konferencích, které jsou uvedeny v kontrolovatelném výstupu 2. Strategickým
cílem účastí bylo jednak jednání se zástupci zahraničních univerzit bylo zřízení a udržení zahraniční
spolupráce a zadruhé jednání se zástupci agentských firem zaměřených na nábor uchazečů.
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Zorganizování akcí Discover India a „Experience the University of Pardubice“, získání zahraničních
studentů z regionu Fengxian.
UPa vyslala v květnu 2018 na akci „Discover India“ do Indie 5 studentů a 3 akademické pracovníky
(desetidenní cesta). V termínu od 8. 7. do 7. 8. 2018 zorganizovala UPa „Summer School“ (dřívější název
„Experience the University of Pardubice“), které se zúčastnilo 22 účastníků z Číny, Tchaj-wanu, Brazílie,
Itálie a Ukrajiny. Více informací je na webu: https://www.upce.cz/en/summer-school. Všichni členové
konsorcia jednali o získání zahraničních studentů z různých oblastí Číny.
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Vytvoření, aktualizace a optimalizace propagačních materiálů a online informací ohledně mezinárodní
VaV spolupráce a programů v angličtině.
Cíl byl splněn prostřednictvím výstupů č. V4 a V7. Došlo k optimalizaci tištěných a elektronických
propagačních materiálů. Zahraniční oddělení (dále jen ZHR) TUL dlouhodobě pracuje na on-line image
TUL jako destinace pro studium v angličtině prostřednictvím zlepšování informační hodnoty webových
stránek TUL v anglickém jazyce a prostřednictvím budování kanálů social media (zejména Facebook a
LinkedIn). Na TUL byly rovněž aktualizovány informace na webových portálech (např. portal.studyin.cz,
masterstudies.com). Detailní popis je uveden v kontrolovatelných výstupech č. 4.
Na UHK byly realizovány propagační aktivity za účelem zvýšení počtu samoplátců v anglických oborech.
Na inzertním webu Masterstudies.com (Bachelorstudies.com, Phdstudies.com) byla zadána inzerce 24
anglických oborů vyučovaných na UHK. Byla vytvořena a průběžně aktualizována facebooková prezentace
UHK zaměřená na zahraniční studenty a uchazeče. Proběhla inovace online informací o studiu pro
zájemce ze zahraničí, cílená inzerce studijních oborů pro zahraniční studenty. Byla vytvořena microsite
určená potenciálním zájemcům o studium na UHK v programech akreditovaných v anglickém jazyce. Byly
vytvořeny nové propagační materiály. UHK realizovala natáčení série propagačních videí UHK Guide.
Proběhla cílená propagace na webu.
UPa vytvořila novou brožuru v AJ se základními informacemi o UPa, jednotlivých fakultách a nabídce
studijních programů. Dále aktualizovala a optimalizovala brožuru s nabídkou studijních programů v AJ,
jejich stručnou anotací a službami nabízenými zahraničních studentům. Vznikla skládačka s přehledem
studijních programů nabízených v AJ. Tato skládačka vznikla jak v anglické, tak i v čínské verzi. Na UPa
vznikají nové webové stránky v AJ. Byla vydána i publikace „Univerzita Pardubice v akademickém roce
2017/2018. Novinky jsou pravidelně vyvěšovány i na Facebooku UPa a některých fakult.
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Udržení a zvyšování kvality ve studijních programech akreditovaných v AJ.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupů č. V1 a V6. Na TUL byly nastaveny podmínky průběžné
diskuze mezi pracovníky realizující studijní programy v AJ na jednotlivých fakultách a podpůrnými
pracovníky rektorátu poskytujícími zpětnou vazbu s cílem zvýšení kvality výuky. Detailní seznam
podpůrných činností je uveden v kontrolovatelných výstupech č. V6.
Na UHK byly studentům poskytovány texty přednášek v anglickém jazyce a příslušné studijní opory. Byla
nakoupena cizojazyčná literatura. Byla zkvalitňována nabídka předmětů v AJ pro zahraniční studenty. FF a
PdF UHK uspořádaly v letních měsících před začátkem semestru měsíční kurz českého jazyka a kultury pro
přijíždějící zahraniční studenty.
Na UPa probíhá kontinuální zvyšování kvality studijních programů vyučovaných na UPa. Pro zahraniční
studenty organizujeme přípravný týden na počátku semestru, který jim umožní lepší orientaci na UPa,
v kampusu, usnadní jim využívání informačních systémů UPa apod. UPa získala v roce 2018 institucionální
akreditaci. Pravidelně probíhá kurz ČJ pro zahraniční studenty, který zajišťuje Jazykové centrum UPa ve
spolupráci s Centrem mezinárodních mobilit.
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Propagace spolupracujících univerzit mezi potenciálními uchazeči o studium ze zahraničí a mezi
agenturami zprostředkujícími samoplátce.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupu č. V4 a V7. Během řešení projektu v roce 2018 bylo
realizováno několik aktivit s cílem rozšířit portfolio partnerských agentur, které zprostředkovávají
vyhledávání samoplátců v Nepálu, Indii a Číně. Konkrétní seznam oslovených agentur je uveden v
kontrolovatelném výstupu č. 2.
TUL byla propagována prostřednictvím osobní účastí řešitelů projektu na vzdělávacích a studentských
veletrzích. Studijní programy TUL byly propagovány na portálech spadajících do skupiny Keystone
Academics (např. masterstudies.com, phdstudies.com). Instrumenty nabízených Keystone Academics
byly využity k zefektivnění práce se zahraničními uchazeči o studium. TUL pokračuje v budování programu
mezinárodních studentských ambasadorů TUL a jejich zapojení do propagace TUL ať už formou účasti na
veletrzích, účasti na propagačních aktivitách TUL nebo Domu zahraniční spolupráce.
Představitelé UHK se zúčastnili prezentace univerzity směrem k VaV institucím, uchazečům o studium na
UHK i agentským firmám zaměřeným na nábor zahraničních studentů na různých veletrzích a
univerzitách, kde byl prezentován výzkumný i vzdělávací profil UHK a možnosti studia na UHK (zejména v
programech akreditovaných v anglickém jazyce).
UPa se doposud společně s TUL a UHK zúčastnila 2 B2B veletrhů (NAFSA a EAIE), na kterých byla
realizována setkání s agenturami zprostředkujícími zahraniční samoplátce. Společně s TUL se zúčastnila
B2C veletrhu na Ukrajině, který je zaměřen na setkání s potenciálními uchazeči o studium z Ukrajiny.
Závěrem října se všechny 3 univerzity prezentovaly na B2C veletrhu v Číně, který je rovněž zaměřen na
setkání s potenciálními uchazeči o studium z Číny. UPa se prezentovala na univerzitách v Indii, Španělsku,
Portugalsku, Velké Británii, Nizozemí, Vietnamu, Polsku, Řecku, Francii, USA a JAR.
Zvýšení jazykových kompetencí osob zapojených do projektů účastí na jazykových kurzech doma i v
zahraničí.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupu č. V8. Byly realizovány intenzivní dvoutýdenní jazykové
kurzy pro členy vedení TUL a UHK na jazykových školách ve Velké Británii a na Maltě. Vrcholový
management UPa se pravidelně jazykově vzdělává návštěvou kurzů anglického jazyka. Ke zlepšování
znalosti anglického jazyka dochází i prostřednictvím návštěv v zahraničí – návštěvou veletrhů a
zahraničních univerzit. Probíhá i pravidelná výuka AJ pro studenty na jednotlivých fakultách.
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Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
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V1

Kvalitní výuka ve studijních programech vyučovaných v AJ na participujících univerzitách, studijní opory
v AJ, přípravné práce na nových akreditacích programů v AJ.
Splněno.
Na TUL bylo v roce 2018 nově akreditováno 9 programů v angličtině. Pro stávající i nové programy
akreditované v angličtině byly a jsou vytvářeny studijní materiály jako podpora pro studenty.
Na UPa je k 31. 12. 2018 akreditováno 31 studijních programů v AJ, řada z nich se dále dělí na studijní
obory či specializace. K těmto studijním programům byly a jsou vytvářeny studijní materiály.
Na UHK byly studentům poskytovány texty přednášek v angličtině a byla zvýšena kvalita nabízených
předmětů. UHK uspořádalo letní školu pro zahraniční studenty.

V2

Společná prezentace zúčastněných univerzit na propagačních akcích v zahraničí, prezentace
zúčastněných univerzit na zahraničních univerzitách, návštěvy vrcholných představitelů participujících
univerzit na ambasádách v zahraničí, prezentace na akcích orientovaných na spolupráci VaV v zahraničí.
Splněno.
Všichni členové konsorcia se zúčastnili B2B veletrhů EAIE a NAFSA. Společně s UHK se TUL zúčastnila
veletrhu APAIE. Společně s UPa se TUL účastnila B2C veletrhu v Kyjevě a všechny tři univerzity
prezentovaly své studijní obory na B2C veletrhu China Education Expo v říjnu 2018 v Pekingu. TUL byla v
Číně zastoupena mimo jiné svým studentským ambasadorem.
- APAIE Singapur (březen 2018)
- Veletrh Kyjev, Ukrajina (duben 2018)
- NAFSA USA a pre-NAFSA workshop Fulbrightovy komise pro české vysoké školy k propagaci českého
vysokého školství v USA a sdílení dobré praxe amerických VŠ (květen 2018)
- EAIE Švýcarsko (září 2018)
- Veletrh China Education Expo 2018 (září 2018)
- Veletrh Taiwan a Filipíny (říjen 2018)
- Veletrh Moskva (listopad 2018)
TUL se rovněž zúčastnila samostatně konference THE a veletrhů v Tbilisi, Baku a Petrohradu. V průběhu
zahraničních cest do Indie, Nepálu a Číny byly kontaktovány následující agentury zaměřující se na
vyhledávání zahraničních studentů samoplátců:
- Europe Study Center (Indie a Nepál)
- Risen Group, Grok Office (Čína)
- Dongfang Intl. Center for Edu. Exchng (Čína)
UPa se prezentovala na univerzitách v Indii, Španělsku, Portugalsku, Velké Británii, Nizozemí, Vietnamu,
Polsku, Řecku, Francii, USA a JAR. Při řadě zahraničních návštěv došlo i k návštěvě a jednání a ambasádě
ČR v dané zemi (např. Čína, USA, JAR). Všechny cesty byly v rozsahu 1 – 2 týdnů.
Rovněž UHK se mimo společných akcí prezentovala na řadě zahraničních VŠ, konferencích a veletrzích,
mimo jiné v Maďarsku, Řecku, Polsku, Kolumbii a Turecku.

V3

Optimalizace dosavadní spolupráce; vytipování alespoň 5 mezinárodních akcí propagačního charakteru.
Splněno.
Řešitelé projektu za TUL, UPa a UHK se několikrát ročně setkávají s cílem optimalizovat spolupráci v
oblasti internacionalizace. O dobré spolupráci svědčí i fakt, že zúčastněné instituce žádaly o společný
navazující CRP projekt pro rok 2018. V průběhu těchto setkání byly vytipovány vhodné zahraniční akce,
konkrétně:
- konference APAIE (25-29/3/2018, Singapur)
- veletrh B2B EAIE (11-14/9/2018, Ženeva, Švýcarsko)
- veletrh B2B NAFSA (25-31/5 /2018, Philadelphia, USA)
- veletrhy B2C v Kyjevě, v Moskvě a v Pekingu (20-21/10/2018).
Dále byly realizovány účasti alespoň jedné ze spolupracujících univerzit na následujících zahraničních
akcích:
- studentský veletrh FPP EduExpo (15-16/9/2018, Bogota, Kolumbie)
- EUROASIA Agent Workshop (26-28/3/2018, Turecko, Istanbul)
- Budapest Talent Summit of the Visegrad Group (23/3/2018, Budapešť, Maďarsko)
- EUA Annual Conference (5-6/4/2018, Curych, Švýcarsko)
- Study Abroad Capacity-Building Workshop III., Drexel University (22-24/5/2018, Philadelphia, USA)
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- Ustavující konference profesní sítě Black Sea and Eastern Mediterannean Academic Network (2627/5/2018, Soluň, Řecko)
- International Conference (ICHG) University of Warszaw (16-20/7/2018, Varšava, Polsko)
- EUROASIA Agent Workshop (26-28/3/201/8, Istanbul, Turecko)

V4

Aktualizace propagačních materiálů, permanentní aktualizace a vytváření online materiálů na
webových prezentacích univerzit a na jejich prezentací na sociálních sítích.
Splněno.
Na TUL byly oblasti propagace realizovány následující kontrolovatelné výstupy:
- Aktualizace brožury propagující studijní programy v angličtině pro rok 2018 v angličtině.
- Nová příprava tisku Q&A k vízové problematice, nostrifikaci a dalším otázkám v angličtině a ruštině.
V oblasti online propagace byly vytvořeny následující kontrolovatelné výstupy:
- Aktualizována propagační brožura v angličtině, vytvořen materiál Q&A v ruštině a čínštině.
- Vytvořeno interaktivní propagační video 360.
- Úpravy a aktualizace webových stránek TUL v angličtině.
- Vytvoření nového profilu TUL na Instagramu v ruštině.
Na UHK byly v rámci aktualizace propagačních materiálů vytvořeny následující výstupy:
- Aktualizovaný katalog kurzů vyučovaných v anglickém jazyce na UHK
- Zadána inzerce 24 anglických oborů na Masterstudies.com (Bachelorstudies.com, Phdstudies.com)
- Vytvořena microsite určená potenciálním zájemcům o studium na UHK v programech akreditovaných v
anglickém jazyce
- Série propagačních videí UHK Guide
- Vytvořeny nové propagační materiály UHK
- Vytvořena a průběžně aktualizována facebooková prezentace UHK zaměřená na zahraniční studenty a
uchazeče o studium
- Cílená inzerce studijních oborů pro zahraniční studenty na webu
Na UPa byly vytvořeny následující výstupy:
- Nová brožura v AJ se základními informacemi o UPa, jednotlivých fakultách a nabídce studijních
programů.
- Aktualizace a optimalizace brožury s nabídkou studijních programů v AJ, jejich stručnou anotací a
službami nabízenými zahraničních studentům.
- Vytvoření skládačka s přehledem studijních programů nabízených v AJ. Tato skládačka vznikla jak v
anglické, tak i v čínské verzi.
- Vznikají nové webové stránky v AJ.
- Byla vydána publikace „Univerzita Pardubice v akademickém roce 2017/2018.
- Novinky z univerzitního prostředí jsou pravidelně vyvěšovány i na Facebooku UPa a některých fakult v
AJ.

V5

Příprava a realizace akcí Discover India a „Experience the University of Pardubice“, získání zahraničních
studentů z regionu Fengxian.
Splněno.
UPa vyslala v květnu 2018 na akci „Discover India“ do Indie 5 studentů a 3 akademické pracovníky
(10denní cesta). V termínu od 8. 7. do 7. 8. 2018 zorganizovala UPa „Summer School“ (dřívější název
„Experience the University of Pardubice“), které se zúčastnilo 22 účastníků z Číny, Tchaj-wanu, Brazílie,
Itálie a Ukrajiny. Více informací je na webu: https://www.upce.cz/en/summer-school. Součástí návštěvy
B2C veletrhu v Číně byla i návštěva potenciálních a současných partnerských institucí v Číně.

V6

Zkvalitňování a rozšiřování studijních materiálů (odborné literatury a studijních opor) pro studenty v
programech v AJ, kontrola kvality vyučovacího procesu ve studijních programech vyučovaných v AJ.
Splněno.
Vedení TUL a součástí průběžně pracuje na zvyšování kvality studijních programů vyučovaných na TUL.
Zahraničním studentům poskytujeme již před příjezdem prostřednictvím social media poradenství ke
studiu a životu v Liberci. Rovněž organizujeme před začátkem semestru tzv. Orientation Week, který jim
umožní lepší orientaci ve studiu a seznámí je s právy a povinnostmi studenta. V průběhu výuky
zahraničních studentů jsou na TUL vykonávány následující aktivity:
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- Ve spolupráci s CPIC nabízí TUL zahraničním studentům kurzy češtiny.
- TUL rovněž nabízí podporu při získávání praxe a zaměstnání po ukončení studia.
- ZHR poskytuje v průběhu studia podporu v oblasti vízové problematiky a problematiky zdravotního
pojištění.
- ZHR provádí sběr a vyhodnocení zpětné vazby ke spokojenosti studentů s pobytem na TUL.
- ZHR poskytuje podpora v přípravě a aktualizaci studijních materiálů.
- ZHR poskytuje Hodnocení a zpětná vazba vyučujícím v AJ.
- Podpora Fakulty strojní při administraci přijímacích testů on-line v prostředí Moodlu TUL.
- Právní oddělení TUL nabízí základní poradenství v krizových situacích.
Na UHK byly realizovány následující kontrolovatelné výstupy:
- Tvorba aktualizovaného katalogu kurzů vyučovaných v anglickém jazyce na UHK.
- Texty přednášek v anglickém jazyce.
- Studijní opory k předmětům vyučovaným v anglickém jazyce.
- Nákup cizojazyčné literatury.
- Integrace přijíždějících studentů do prostředí univerzity s pomocí ESN Buddy Systemu.
- Zahraničním studentům byly poskytovány texty přednášek v anglickém jazyce a příslušné studijní opory.
- Nákup cizojazyčné literatury.
- Zkvalitňování nabídka předmětů v AJ pro zahraniční studenty.
- FF a PdF UHK uspořádaly v letních měsících před začátkem semestru měsíční kurz českého jazyka a
kultury pro přijíždějící zahraniční studenty.
Na UPa probíhá kontinuální zvyšování kvality studijních programů vyučovaných na UPa. Pro zahraniční
studenty organizujeme přípravný týden na počátku semestru, který jim umožní lepší orientaci na UPa, v
kampusu, usnadní jim využívání informačních systémů UPa apod. UPa získala v roce 2018 institucionální
akreditaci. Pravidelně probíhá kurz ČJ pro zahraniční studenty, který zajišťuje Jazykové centrum UPa ve
spolupráci s Centrem mezinárodních mobilit.
V7

Příprava a realizace 10 prezentací na veletrzích a na zahraničních vzdělávacích a VaV institucí za účelem
podpory studia a spolupráce ve VaV v ČR.
Splněno.
Členové konsorcia se společně zúčastnili dvou B2B veletrhů NAFSA a EAIE. Společně s UPa se TUL
zúčastnila B2C veletrhu na Ukrajině, který je zaměřen na setkání s potenciálními uchazeči o studium z
Ukrajiny, společně s UHK se TUL zúčastnila veletrhu APAIE. Závěrem října se všechny 3 univerzity
prezentovaly na B2C veletrhu v Číně, který je rovněž zaměřen na setkání s potenciálními uchazeči o
studium z Číny. TUL se prezentovala také na konferenci THE a na univerzitách ve Švýcarsku, Číně, Indii,
Španělsku, Portugalsku, Vietnamu, Francii a USA. UPa se prezentovala na univerzitách v Indii, Španělsku,
Portugalsku, Velké Británii, Nizozemí, Vietnamu, Polsku, Řecku, Francii, USA a JAR.
Vedení UHK navštívilo v rámci projektu následující zahraniční univerzity:
- Jižní Korea (KRICT - Korean Research Institute of Chemical Technology, KAIST - Korea Advanced Institute
of Science and Technology a UST - University of Science & Technology)
- Čína (Yangtze University a Nanjing Agricultural University)
- Malajsie (National Defence University of Malaysia)
- Kolumbie (Pontificia Javeriana a Universidad del Rosario v Bogotě)
- Bolívie (Universidad Mayor de San Simón v Cochabambě a Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
v Santa Cruz de la Sierra)
- Řecko (University of Thessaloniki)
- Polsko (University of Warszaw)
Pracovníci UHK realizovali další zahraniční jednání o VaV spolupráci:
- 23/3 – Budapest Talent Summit of the Visegrad Group (Maďarsko, Budapešť)
- 5-6/4 – EUA Annual Conference (Švýcarsko, Curych)
- 22-24/5 – Study Abroad Capacity-Building Workshop III., Drexel University (Philadelphia, USA)
- 26-27/5 – ustavující konference profesní sítě Black Sea and Eastern Mediterannean Academic Network
(Soluň, Řecko)
- 16-20/7 – International Conference (ICHG) University of Warszaw (Varšava, Polsko).
- 28-30/11 – 3. česko-bavorské vysokoškolské fórum (Mnichov, Německo)
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V8

Účast na jazykových kurzech řešitelů projektu účastí na jazykových kurzech doma či v zahraničí.
Splněno.
Dva zástupci nejvyššího vedení TUL se zúčastnili jazykových kurzů angličtiny ve Velké Británii a na Maltě a
zlepšili tak svou znalost jazyka, což bylo dokladováno certifikátem.
Na UHK byly realizovány dva dvoutýdenní jazykové kurzy pro členy vedení UHK na jazykových školách ve
Velké Británii.
Na UPa se vrcholový management pravidelně jazykově vzdělává návštěvou kurzů anglického jazyka. Ke
zlepšování znalosti anglického jazyka dochází i prostřednictvím návštěv v zahraničí – návštěvou veletrhů a
zahraničních univerzit. Probíhá i pravidelná výuka AJ pro studenty na jednotlivých fakultách.

Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
Z důvodu změny vedení TUL došlo u projektu ke
změně řešitele na Prof. Ing. P. Mokrého, Ph.D. a
1
TUL - změna řešitele a kontaktní osoby
změně kontaktní osoby na PhDr. L. Koutkovou,
Ph.D. (Oznámení o změně řešitele ze dne 26.
března 2018, č. j. TUL-18/9200/014110)

Přehled o
pokračujícím
projektu

2

TUL - změny do 10%

viz formulář TUL

3

TUL - změna rektora

S účinností od 1.2.2018 došlo na TUL ke změně
rektora. Novým rektorem je doc. RNDr.
Miroslav Brzezina, CSc.

4

UHK - změny do 10%

viz formulář UHK

5

UPa - změny do 10%

viz formulář UPa

6

UPa - změna rektora

7

UPa - změna řešitele a kontaktní osoby

S účinností od 1. 2. 2018 došlo ke změně
rektora UPa, novým rektorem je prof. Ing. Jiří
Málek, DrSc.
Doc. PaedDr. Janu Kubanovou, CSc. nahradila
od 1. 2. 2018 na obou pozicích Ing. Andrea
Koblížková, Ph.D., prorektorka pro rozvoj.

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

2015

5108

Přidělená dotace vyčerpána v plném rozsahu.

2016

6000

Přidělená dotace vyčerpána v plném rozsahu.

2017

4500

Přidělená dotace vyčerpána v plném rozsahu.

2018

4500

Přidělená dotace vyčerpána v plném rozsahu.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem
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Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

0

4 500

4 500

784

743

58

100

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

267

257

2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

145

150

2.5

Služby a náklady nevýrobní

1 078

1 089

2.6

Cestovní náhrady

2 138

2 11

2.7

Stipendia

30

30

3.

Celkem běžné a kapitálové finanční
prostředky

4 500

4 500

Ostatní:
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Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Částka (v tis. Kč)

2.1

Mzdy včetně pohyblivých složek členů řešitelského týmu.

743

2.2

Odměny členům řešitelského týmu za práci na projektu nad rámec pracovní
náplně hlavního pracovního poměru.

100

2.3

Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění.

257

2.4

2.5

2.6

2.7

Materiální náklady: TUL - Propagační materiály nutné pro úspěšnou realizaci
projektu (81 tis. Kč), UHK - Propagační materiály nutné pro úspěšnou realizaci
projektu (66 tis. Kč), UPa - propagačních předmětů a občerstvení pro
zahraniční delegace (3 tis. Kč)
Náklady na služby: TUL - registrační a členské poplatky na na veletrhy APAIE
Singapur (23 tis. Kč), EAIE Švýcarsko (9 tis. Kč), NAFSA USA (16 tis. Kč), Sumit
THE Singapur (25 tis. Kč). Dále jazykové kurzy vedení TUL (124 tis. Kč),
účastnické poplatky a služby na veletrhy v Taiwanu, Moskvě a Filipínách (89
tis. Kč), náklady na další propagační audiovizuální a reprografické služby (113
tis. Kč), UHK - inzerci a propagaci anglických studijních programů, na realizaci
jazykových kurzů pro vedení UHK, na registrační poplatky na zahraničních
veletrzích (APAIE, NAFSA, FPP EduExpo, China Education Expo, EUROASIA
Agent Workshop), na pronájem vozidla pro delegaci UHK, ubytování delegace
partnerské školy v Hradci Králové a na cestovní pojištění (513 tis. Kč), UPa registrační a konferenční poplatky související s účastí na B2B a B2C veletrzích,
bankovní poplatky, grafická úprava a tisky propagačních materiálů v AJ a v
čínštině (177 tis. Kč)
Cestovní náklady: TUL - veletrhy v Kyjevě (13 tis. Kč), APAIE Singapur (51 tis.
Kč), EAIE Švýcarsko (53 tis. Kč), NAFSA USA (68 tis. Kč), CEE Čína (57 tis. Kč),
THE Singapur (56 tis. Kč), studentské veletrhy na Taiwanu, Filipínách, Moskvě,
Indii, Nepálu a Číně (240 tis. Kč), UHK - cestovné spojené s účastí na
zahraničních konferencích a veletrzích a na cestovné spojené s jednáním na
zahraničních univerzitách za účelem spolupráce v oblasti mobilit a VaV
(cestovné do Jižní Korey, Číny, Malajsie, Kolumbie, Bolívie, Polska, Maďarska,
Švýcarska, USA a Německa), cestovné služebních cest řešitelského týmu
projektu a na cestovné spojené s účastí vedení UHK na jazykových kurzech ve
Velké Británii (700 tis. Kč), UPa - návštěvy zahraničních veletrhů a
partnerských institucí v zahraničí (893 tis. Kč)
Stipendia studentům za jejich pomoc s propagací TUL v zahraničí a úspěšné
splnění cílů projektu.
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150

1 089

2 11

30

VYSOKÁ ŠKOLA: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI

Rozvojový projekt na rok 2018
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol

Název projektu:
Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v
severovýchodních Čechách
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 1. 1. 2018

Do: 31. 12. 2018
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

1 500

1 500

0

Čerpáno

1 500

1 500

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel
Jméno:

Kontaktní osoba

prof. Ing. Pavel Mokrý, Ph. D.

PhDr. Lucie Koutková, Ph.D.

Fakulta/Součást

Rektorát TUL

Rektorát TUL

Adresa/Web:

Studentská 2, 46117 Liberec / www.tul.cz

Studentská 2, 46117 Liberec / www.tul.cz

Telefon:

485 353 052

485 353 052

E-mail:

pavel.mokry@tul.cz

pavel.mokry@tul.cz

Jméno rektora:

doc. RNDr. Miroslav Brzezina, CSc.

Podpis:

Podpis:
Datum:
Razítko školy:
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1. Optimalizace podmínek pro realizaci stávajících studijních programů akreditovaných v AJ a
příprava akreditací nových v souladu s potřebami TUL a potřebami trhu práce.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupů č. 1 a 6. Řešitelé projektu na TUL se aktivně podíleli na
podpoře pedagogů ve výuce v AJ. Došlo k překladům dokumentů studijní legislativy spojené se studijními
programy akreditovanými v AJ na rektorátní úrovni a přípravě 9 nových akreditací studijních programů v
AJ na fakultách.
2.

Zapojení TUL do společných aktivit zapojených univerzit na mezinárodní úrovni, koordinace
zahraničních cest vrcholného managementu, návštěvy vybraných zahraničních univerzit,
prezentace výukového a VaV potenciálu TUL v zahraničí.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupu č. 2. Proběhlo jednání vedení TUL jako členů konsorcia
řešitelů projektu s China Scholarship Council v září 2018 v Pekingu. Dále se realizovalo několik jednání s
agenturami o možném zastoupení konsorcia řešitelů projektu v Číně. Následně byla realizována návštěva
vybraných zahraničních univerzit (např. Xian Polytechnical University, Xian a Zhejiang Sci-Tech University,
Hangzhou). TUL se rovněž zúčastnila konference THE Singapur (srpen 2018) za účelem propagace
výukového a VaV potenciálu TUL a za účelem sdílení dobré praxe v oblasti mezinárodních žebříčků.
3.

Pokračování v osvědčených formách spolupráce mezi TUL, UPa a UHK (především formou
sdílení expozic a společných propagačních materiálů).
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupů č. 2, 3 a 6. Byly realizovány společné prezentace univerzit
konsorcia řešitelů projektu v rámci sdílených expozic a společných propagačních materiálů na veletrzích a
vzdělávacích konferencích, které jsou uvedeny v kontrolovatelném výstupu č. 2.
4.

TUL vytvoří a optimalizuje propagační materiály a online informace ohledně mezinárodní VaV
spolupráce a programů v angličtině.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupů č. 4 a 6. Došlo k optimalizaci tištěných a elektronických
propagačních materiálů. Zahraniční oddělení (dále jen ZHR) TUL dlouhodobě pracuje na on-line image
TUL jako destinace pro studium v angličtině prostřednictvím zlepšování informační hodnoty webových
stránek TUL v anglickém jazyce a prostřednictvím budování kanálů social media (zejména Facebook a
LinkedIn). Na TUL byly rovněž aktualizovány informace na webových portálech (např. portal.studyin.cz,
masterstudies.com). Detailní popis je uveden v kontrolovatelných výstupech č. 4.
5. Udržení a zvyšování kvality ve studijních programech akreditovaných v AJ na TUL.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupů č. 1 a 5 . Byly nastaveny podmínky průběžné diskuze mezi
pracovníky realizující studijní programy v AJ na jednotlivých fakultách a podpůrnými pracovníky rektorátu
poskytujícími zpětnou vazbu s cílem zvýšení kvality výuky. Detailní seznam podpůrných činností je uveden
v kontrolovatelných výstupech č. 5.
6.

Propagace TUL mezi potenciálními uchazeči o studium ze zahraničí a mezi agenturami
zprostředkujícími samoplátce.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupu č. 4 a 6. Během řešení projektu v roce 2018 bylo
realizováno několik aktivit s cílem rozšířit portfolio partnerských agentur, které zprostředkovávají
vyhledávání samoplátců v Nepálu, Indii a Číně. Konkrétní seznam oslovených agentur je uveden v
kontrolovatelném výstupu č. 2.
TUL byla propagována prostřednictvím osobní účastí řešitelů projektu na vzdělávacích a studentských
veletrzích. Studijní programy TUL byly propagovány na portálech spadajících do skupiny Keystone
Academics (např. masterstudies.com, phdstudies.com). Instrumenty nabízené portálem Keystone
Academics byly využity k zefektivnění práce se zahraničními uchazeči o studium.
Budování programu mezinárodních studentských ambasadorů TUL a jejich zapojení do propagace TUL ať
už formou účasti na veletrzích, účasti na propagačních aktivitách TUL nebo Domu zahraniční spolupráce.
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7.

Zvýšení jazykových kompetencí osob zapojených do projektů účastí na jazykových kurzech
doma i v zahraničí.
Cíl projektu byl splněn prostřednictvím výstupu č. 7. Byly uskutečněny dva dvoutýdenní intenzivní
jazykové kurzy vedení TUL na jazykových školách ve Velké Británii a na Maltě.

Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1.

Kvalitní výuka ve studijních programech vyučovaných v AJ na participujících univerzitách,
studijní opory v AJ, přípravné práce na nových akreditacích programů v AJ.
Splněno. Na TUL bylo v roce 2018 nově akreditováno 9 studijních programů v angličtině. Pro
stávající i nové programy akreditované v angličtině byly a jsou vytvářeny studijní materiály jako
podpora pro studenty.

2.

Společná prezentace zúčastněných univerzit na propagačních akcích v zahraničí, prezentace
zúčastněných univerzit na zahraničních univerzitách, návštěvy vrcholných představitelů
participujících univerzit na ambasádách v zahraničí, prezentace na akcích orientovaných na
spolupráci VaV v zahraničí.
Splněno. TUL se společně s UPa a UHK zúčastnila B2B veletrhů EAIE a NAFSA. Společně s UPa se
účastnila B2C veletrhu v Kyjevě a všechny tři univerzity prezentovaly své studijní obory na B2C
veletrhu China Education Expo v říjnu 2018 v Pekingu. TUL byla v Číně zastoupena mimo jiné
svým studentským ambasadorem.
Výčet veletrhů:
- APAIE Singapur (březen 2018)
- Veletrh Kyjev, Ukrajina (duben 2018)
- NAFSA USA a pre-NAFSA workshop Fulbrightovy komise pro české vysoké školy k propagaci
českého vysokého školství v USA a sdílení dobré praxe amerických VŠ (květen 2018)
- EAIE Švýcarsko (září 2018)
- Veletrh China Education Expo 2018 (září 2018)
- Veletrh Taiwan a Filipíny (říjen 2018)
- Veletrh Moskva (listopad 2018)
TUL se rovněž zúčastnila samostatně veletrhu B2B APAIE, konference THE a veletrhů v Tbilisi,
Baku a Petrohradu. V průběhu zahraničních cest do Indie, Nepálu a Číny byly kontaktovány
následující agentury zaměřující se na vyhledávání zahraničních studentů samoplátců:
- Europe Study Center (Indie a Nepál)
- Risen Group, Grok Office (Čína)
- Dongfang Intl. Center for Edu. Exchng (Čína)

3.

Optimalizace dosavadní spolupráce; vytipování alespoň 5 mezinárodních akcí propagačního
charakteru.
Splněno. Řešitelé projektu za TUL, UPa a UHK se několikrát ročně setkávají s cílem optimalizovat
spolupráci v oblasti internacionalizace. O dobré spolupráci svědčí i fakt, že zúčastněné instituce
žádaly o společný navazující CRP projekt pro rok 2018. V průběhu těchto setkání byly vytipovány
vhodné zahraniční akce, konkrétně:
- veletrhy B2B EAIE a NAFSA
- veletrhy B2C v Kyjevě, v Moskvě a v Pekingu.

4.

Aktualizace propagačních materiálů, permanentní aktualizace a vytváření online materiálů na
webových prezentacích univerzit a jejich prezentací na sociálních sítích.
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Splněno. Na TUL byly v oblasti propagace realizovány následující kontrolovatelné výstupy:
- Aktualizace brožury propagující studijní programy v angličtině pro rok 2018 v angličtině.
- Nová příprava tisku Q&A k vízové problematice, nostrifikaci a dalším otázkám v angličtině a
ruštině.
V oblasti online propagace byly vytvořeny následující kontrolovatelné výstupy:
- Aktualizována propagační brožura v angličtině, vytvořen materiál Q&A v ruštině a čínštině.
- Vytvořeno interaktivní propagační video 360.
- Úpravy a aktualizace webových stránek TUL v angličtině.
- Vytvoření nového profilu TUL na Instagramu v ruštině.

Změny
v řešení

5.

Zkvalitňování a rozšiřování studijních materiálů (odborné literatury a studijních opor) pro
studenty v programech v AJ, kontrola kvality vyučovacího procesu ve studijních programech
vyučovaných v AJ.
Splněno. Vedení TUL a součástí průběžně pracuje na zvyšování kvality studijních programů
vyučovaných na TUL. Zahraničním studentům poskytujeme již před příjezdem prostřednictvím
social media poradenství ke studiu a životu v Liberci. Rovněž organizujeme před začátkem
semestru tzv. Orientation Week, který jim umožní lepší orientaci ve studiu a seznámí je s právy a
povinnostmi studenta. V průběhu výuky zahraničních studentů jsou na TUL vykonávány
následující aktivity:
- Ve spolupráci s CPIC nabízí TUL zahraničním studentům kurzy češtiny.
- TUL rovněž nabízí podporu při získávání praxe a zaměstnání po ukončení studia.
- ZHR poskytuje v průběhu studia podporu v oblasti vízové problematiky a problematiky
zdravotního pojištění.
- ZHR provádí sběr a vyhodnocení zpětné vazby ke spokojenosti studentů s pobytem na TUL.
- ZHR poskytuje podporu v přípravě a aktualizaci studijních materiálů.
- ZHR poskytuje zpětnou vazbu vyučujícím v AJ.
- ZHR podporovalo v roce 2018 Fakultu strojní při administraci přijímacích testů on-line v
prostředí Moodlu TUL.
- Právní oddělení TUL nabízí základní poradenství v krizových situacích.

6.

Příprava a realizace 10 prezentací na veletrzích a na zahraničních vzdělávacích a VaV institucí
za účelem podpory studia a spolupráce ve VaV v ČR.
Splněno. TUL se doposud společně s UPa a UHK zúčastnila dvou B2B veletrhů NAFSA a EAIE.
Společně s UPa se zúčastnila B2C veletrhu na Ukrajině, který je zaměřen na setkání s
potenciálními uchazeči o studium z Ukrajiny. Závěrem října se všechny 3 univerzity prezentovaly
na B2C veletrhu v Číně, který je rovněž zaměřen na setkání s potenciálními uchazeči o studium z
Číny. TUL se prezentovala také na veletrhu APAIE, na konferenci THE a na univerzitách ve
Švýcarsku, Číně, Indii, Španělsku, Vietnamu, Francii a USA.

7.

Účast na jazykových kurzech řešitelů projektu účastí na jazykových kurzech doma či v
zahraničí.
Splněno. Dva zástupci nejvyššího vedení TUL se zúčastnili jazykových kurzů angličtiny ve Velké
Británii a na Maltě a zlepšili tak svou znalost jazyka, což bylo dokladováno certifikátem:
- Pror. Mokrý (Gateway School of English, C1, Malta).
- Pror. Suchánek (Cambridge, B2, UK).

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
Z důvodu změny vedení TUL došlo u projektu ke
změně řešitele na Prof. Ing. P. Mokrého, Ph.D. a
1
Změna řešitele a kontaktní osoby
změně kontaktní osoby na PhDr. L. Koutkovou,
Ph.D. (Oznámení o změně řešitele ze dne 26.
března 2018, č. j. TUL-18/9200/014110)
2

Změny do 10%

viz níže
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3

S účinností od 1.2.2018 došlo na TUL ke změně
rektora. Novým rektorem je doc. RNDr.
Miroslav Brzezina, CSc.

Změna rektora
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Přehled o
pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

2015

1782 tis. Kč

Přidělená dotace vyčerpaná v plném rozsahu.

2016

2000 tis. Kč

Přidělená dotace vyčerpaná v plném rozsahu.

2017

1500 tis. Kč

Přidělená dotace vyčerpaná v plném rozsahu.

2018

1500 tis. Kč

Přidělená dotace vyčerpaná v plném rozsahu.

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

Přidělená dotace
na řešení projektu
- ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

0

1500

1500

300

291

50

50

102

111

80

81

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

400

399

2.6

Cestovní náhrady

538

538

2.7

Stipendia

30

30
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3.

Celkem běžné a kapitálové finanční
prostředky

1500

1500

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

2.1

Mzdy včetně pohyblivých složek členů řešitelského týmu.

2.2

Odměny členům řešitelského týmu za práci na projektu nad rámec pracovní
náplně hlavního pracovního poměru.

2.3

Zákonné odvody sociálního a zdravotního pojištění.

2.4

2.5

2.6
2.7

Materiální náklady na propagační materiály nutné pro úspěšnou realizaci
projektu
Náklady na služby činily registrační a členské poplatky na na veletrhy APAIE
Singapur (23 tis. Kč), EAIE Švýcarsko (9 tis. Kč), NAFSA USA (16 tis. Kč), Sumit
THE Singapur (25 tis. Kč). Dále jazykové kurzy vedení TUL (124 tis. Kč),
účastnické poplatky a služby na veletrhy v Taiwanu, Moskvě a Filipínách (89
tis. Kč), náklady na další propagační audiovizuální a reprografické služby (113
tis. Kč)
Cestovní náklady na veletrhy v Kyjevě (13 tis. Kč), APAIE Singapur (51 tis. Kč),
EAIE Švýcarsko (53 tis. Kč), NAFSA USA (68 tis. Kč), CEE Čína (57 tis. Kč), THE
Singapur (56 tis. Kč), studentské veletrhy na Taiwanu, Filipínách, Moskvě,
Indii, Nepálu a Číně (240 tis. Kč).
Stipendia studentům za jejich pomoc s propagací TUL v zahraničí a úspěšné
splnění cílů projektu.
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Částka (v tis. Kč)
291
50
111
81

399

538
30
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Rozvojový projekt na rok 2018
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol

Název projektu:

Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání v severovýchodních Čechách

Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 1. ledna 2015

Do: 31. prosince 2018
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

1500

1500

0

Čerpáno

1500

1500

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Hlavní řešitel

Kontaktní osoba

Mgr. Karel Kouba, Ph.D. do 30. 9. 2018,
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. od 1. 10. 2018

Mgr. Karel Kouba, Ph.D. do 30. 9. 2018,
PhDr. Zdeněk Beran, Ph.D. od 1. 10. 2018

Fakulta/Součást

Rektorát UHK

Rektorát UHK

Adresa/Web:

Rektorát UHK, Rokitanského 62, Hradec Králové
500 03/ www.uhk.cz

Rektorát UHK, Rokitanského 62, Hradec Králové
500 03/ www.uhk.cz

Telefon:

493332520

493332520

E-mail:

zdenek.beran@uhk.cz

zdenek.beran@uhk.cz

Jméno:
Podpis:

Jméno rektora:

prof. Ing. Kamil Kuča, Ph.D.

Podpis:
Datum:
Razítko školy:
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ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
1) Zlepšování podmínek pro realizaci stávajících studijních programů akreditovaných v AJ,
zlepšování služeb zahraničním studentům a uchazečům. Posilování mezinárodního prostředí na
Univerzitě Hradec Králové.
Byl vytvořen aktualizovaný katalog všech kurzů vyučovaných v anglickém jazyce na UHK, který umožňuje
lepší orientaci uchazečů o mobilitu i přijíždějících zahraničních studentů a obecně propagaci anglických
oborů. Zahraničním studentům (výměnným studentům i samoplátcům) byly poskytovány texty přednášek
v anglickém jazyce a příslušné studijní opory. Byla pro ně nakoupena cizojazyčná literatura a zkvalitňována
nabídka předmětů v AJ. Přijíždějící zahraniční studenti jsou na UHK ihned po příjezdu integrováni do
prostředí univerzity: jsou vyzvednuti na letišti a doprovázeni na koleje, je organizován orientační týden před
začátkem semestru, v rámci něhož jsou seznámeni jak s hlavními procesy na univerzitě, tak s českým
kulturním prostředím. V průběhu semestru je pořádána ve spolupráci se studentskou organizací ESN Buddy
System řada teambuildingových a společenských akcí pro zahraniční studenty. Cíl byl splněn.
2) Účast na zahraničních cestách rozšiřujících vědecko-výzkumnou spolupráci se zahraničními
výzkumnými institucemi. Podpora zahraničních delegací, naplňování dosud sjednaných smluv
o spolupráci – MOU – např. formou opakovaných návštěv.
Projekt realizoval několik společných PR aktivit UHK, TUL a UPa zacílených na zvýšení povědomí o těchto
univerzitách, zejména ve vztahu k samoplátcům. V rámci projektu se uskutečnily úspěšné prezentace
delegátů UHK na veletrzích a na VaV institucích. Cíl byl splněn.
3) Pokračování v započatých a osvědčených formách spolupráce mezi jednotlivými univerzitami
(především formou sdílení veletržních expozic, společnými propagačními letáky, bannery,
brožurami, apod.).
Byly navštíveny konference a veletrhy, při kterých bylo jednáno se zástupci zahraničních univerzit o zřízení
a udržení zahraniční spolupráce a se zástupci agentských firem zaměřených na nábor uchazečů. Cíl byl
splněn.
4) Zajištění prezentace anglických oborů na inzertních internetových prezentacích a sociálních
sítích. Příprava a vytvoření nových propagačních materiálů a online informací a videomateriálů propagujících mezinárodní vědecko-výzkumnou aktivitu UHK a programy
v angličtině.
Byly realizovány propagační aktivity za účelem zvýšení počtu samoplátců v anglických oborech. Na
inzertním webu Masterstudies.com (Bachelorstudies.com, Phdstudies.com) byla zadána inzerce 24
anglických oborů vyučovaných na UHK. Byla vytvořena a průběžně aktualizována facebooková prezentace
UHK zaměřená na zahraniční studenty a uchazeče. Proběhla inovace online informací o studiu pro zájemce
ze zahraničí, cílená inzerce studijních oborů pro zahraniční studenty. Byla vytvořena microsite určená
potenciálním zájemcům o studium na UHK v programech akreditovaných v anglickém jazyce. Byly
vytvořeny nové propagační materiály. UHK realizovala natáčení série propagačních videí UHK Guide.
Proběhla cílená propagace na webu. Cíl byl splněn.
5) Udržení a zvyšování kvality studia ve studijních programech akreditovaných v anglickém
jazyce. Zkvalitňování výuky v oborech akreditovaných v anglickém jazyce.
Studentům byly poskytovány texty přednášek v anglickém jazyce a příslušné studijní opory. Nakoupena byla
cizojazyčná literatura. Byla zkvalitňována nabídka předmětů v AJ pro zahraniční studenty. FF a PdF UHK
uspořádaly v letních měsících před začátkem semestru měsíční kurz českého jazyka a kultury pro přijíždějící
zahraniční studenty. Cíl byl splněn.
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6) Zahraniční propagace nabídky VaV na UHK k mezinárodní spolupráci, propagace anglických
oborů na studentských veletrzích a na veletrzích zaměřených na spolupráci s agenturami
specializovanými na nábor zahraničních studentů.
Představitelé UHK se zúčastnili prezentace univerzity směrem k VaV institucím, uchazečům o studium na
UHK i agentským firmám zaměřeným na nábor zahraničních studentů na různých veletrzích a univerzitách,
kde byl prezentován výzkumný i vzdělávací profil UHK a možnosti studia na UHK (zejména v programech
akreditovaných v anglickém jazyce). Cíl byl splněn.
7) Zvýšení jazykových kompetencí managementu UHK účastí na jazykových kurzech.
Byly realizovány dva dvoutýdenní jazykové kurzy pro členy vedení UHK na jazykových školách ve Velké
Británii. Cíl byl splněn.
Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
1) Vytváření studijních materiálů pro zahraniční studenty, zlepšení komunikace a informovanosti
univerzity směrem k zahraničním studenům.
• tvorba aktualizovaného katalogu kurzů vyučovaných v anglickém jazyce na UHK
• texty přednášek v anglickém jazyce
• studijní opory k předmětům vyučovaným v anglickém jazyce
• nákup cizojazyčné literatury
• integrace přijíždějících studentů do prostředí univerzity s pomocí ESN Buddy Systemu
Výstup byl splněn.
2) Příprava a realizace 10 prezentací na veletrzích a na zahraničních vzdělávacích a VaV institucí za
účelem podpory studia a spolupráce ve VaV v ČR.
Univerzity navštívené v rámci projektu:
• Jižní Korea (KRICT - Korean Research Institute of Chemical Technology, KAIST - Korea Advanced Institute
of Science and Technology a UST - University of Science & Technology)
• Čína (Yangtze University a Nanjing Agricultural University)
• Malajsie (National Defence University of Malaysia)
• Kolumbie (Pontificia Javeriana a Universidad del Rosario v Bogotě)
• Bolívie (Universidad Mayor de San Simón v Cochabambě a Universidad Autónoma Gabriel René Moreno
v Santa Cruz de la Sierra)
• Řecko (University of Thessaloniki)
• Polsko (University of Warszaw)
Další zahraniční jednání o VaV spolupráci:
• 23/3 – Budapest Talent Summit of the Visegrad Group (Maďarsko, Budapešť)
• 5-6/4 – EUA Annual Conference (Švýcarsko, Curych)
• 22-24/5 – Study Abroad Capacity-Building Workshop III., Drexel University (Philadelphia, USA)
• 26-27/5 – ustavující konference profesní sítě Black Sea and Eastern Mediterannean Academic Network
(Soluň, Řecko)
• 16-20/7 – International Conference (ICHG) University of Warszaw (Varšava, Polsko).
• 28-30/11 – 3. česko-bavorské vysokoškolské fórum (Mnichov, Německo)
Výstup byl splněn.
3) Vytipování alespoň 5 mezinárodních akcí propagačního charakteru a společná účast na těchto
akcích.
• 25-29/3 – konference APAIE (Singapur)
• 25-31/5 – konference NAFSA (Philadelphia, USA)
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• 11-14/9 – konference EAIE (Ženeva, Švýcarsko)
• 15-16/9 – studentský veletrh FPP EduExpo (Bogota, Kolumbie)
• 20-21/10 – studentský veletrh China Education Expo (Peking, Čína)
• 26-28/3 – EUROASIA Agent Workshop (Turecko, Istanbul)
Výstup byl splněn.
4) Aktualizace propagačních materiálů, permanentní aktualizace a vytváření online materiálů na
webových prezentacích univerzit a na jejich prezentacích na sociálních sítích.
• aktualizovaný katalog kurzů vyučovaných v anglickém jazyce na UHK
• zadána inzerce 24 anglických oborů na Masterstudies.com (Bachelorstudies.com, Phdstudies.com)
• vytvořena microsite určená potenciálním zájemcům o studium na UHK v programech akreditovaných v
anglickém jazyce
• série propagačních videí UHK Guide
• vytvořeny nové propagační materiály UHK
• vytvořena a průběžně aktualizována facebooková prezentace UHK zaměřená na zahraniční studenty a
uchazeče o studium
• cílená inzerce studijních oborů pro zahraniční studenty na webu
Výstup byl splněn.
5) Příprava studijních materiálů (odborné literatury a studijních opor) pro studenty v programech
v AJ, evaluace a kontrola kvality vyučovacího procesu ve studijních programech vyučovaných
v AJ, výuka ČJ pro zahraniční studenty v přípravných kurzech.
• zahraničním studentům byly poskytovány texty přednášek v anglickém jazyce a příslušné studijní opory
• nákup cizojazyčné literatury
•zkvalitňování nabídka předmětů v AJ pro zahraniční studenty
• FF a PdF UHK uspořádaly v letních měsících před začátkem semestru měsíční kurz českého jazyka a kultury
pro přijíždějící zahraniční studenty
Výstup byl splněn.
6) Společná prezentace zúčastněných univerzit na propagačních akcích v zahraničí, prezentace
zúčastněných univerzit na zahraničních univerzitách, návštěvy vrcholných představitelů
participujících univerzit na ambasádách v zahraničí, prezentace na akcích orientovaných na
spolupráci ve VaV v zahraničí.
• 23/3 – Budapest Talent Summit of the Visegrad Group (Maďarsko, Budapešť)
• 25-29/3 – konference APAIE (Singapur)
• 5-6/4 – EUA Annual Conference (Švýcarsko, Curych)
• 22-24/5 – Study Abroad Capacity-Building Workshop III., Drexel University (Philadelphia, USA)
• 25-31/5 – konference NAFSA (Philadelphia, USA)
• 26-27/5 – ustavující konference profesní sítě Black Sea and Eastern Mediterannean Academic Network
(Soluň, Řecko)
• 16-20/7 – International Conference (ICHG) University of Warszaw (Varšava, Polsko)
• 11-14/9 – konference EAIE (Ženeva, Švýcarsko)
• 15-16/9 – studentský veletrh FPP EduExpo (Bogota, Kolumbie)
• 20-21/10 – studentský veletrh China Education Expo (Peking, Čína)
• 26-28/3 – EUROASIA Agent Workshop (Turecko, Istanbul)
Výstup byl splněn.
7) Realizace jazykových kurzů AJ pro členy vedení UHK.
Byly realizovány dva dvoutýdenní jazykové kurzy pro členy vedení UHK na jazykových školách ve Velké
Británii.
Výstup byl splněn.
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Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
Vzhledem k potřebě uzavření DPP vznikla
nutnost přesunu 9 000 Kč z povinných
1
zákonných odvodů (zdravotní a sociální
pojištění) do položky materiál
2
3
4
5

Přehled o
pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

2015

1663 tis. Kč

2016

2000 tis. Kč

2017

1500 tis. Kč

2018

1500 tis. Kč

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem

Přidělená dotace
na řešení projektu ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

0

0

1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

0

0

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

0

0

1.3

Ostatní technické zhodnocení

0

0

1500

1500

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
5

2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

171

171

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

0

0

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

59

50

2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

57

66

2.5

Služby a náklady nevýrobní

513

513

2.6

Cestovní náhrady

700

700

2.7

Stipendia

0

0

1500

1500

Ostatní:

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek): výdaje pokryly mzdy realizačního týmu,
pracovníků zodpovědných za tvorbu a správu propagačních platforem a na organizaci
dvou jazykových a přípravných kurzů pro zahraniční studenty na UHK.

2.3

Zákonné odvody

2.4

2.5

2.6

Částka (v tis. Kč)

171
50

Materiální náklady (včetně drobného majetku): výdaje byly použity na nákup
propagačních předmětů, které byly následně využity pro propagaci a zkvalitňování
mezinárodního prostředí na UHK
Služby a náklady nevýrobní: výdaje byly použity na inzerci a propagaci anglických
studijních programů, na realizaci jazykových kurzů pro vedení UHK, na registrační
poplatky na zahraničních veletrzích (APAIE, NAFSA, FPP EduExpo, China Education
Expo, EUROASIA Agent Workshop), na pronájem vozidla pro delegaci UHK, ubytování
delegace partnerské školy v Hradci Králové a na cestovní pojištění.
Cestovní náhrady: výdaje byly použity na cestovné spojené s účastí na zahraničních
konferencích a veletrzích a na cestovné spojené s jednáním na zahraničních
univerzitách za účelem spolupráce v oblasti mobilit a VaV (cestovné do Jižní Korey,
Číny, Malajsie, Kolumbie, Bolívie, Polska, Maďarska, Švýcarska, USA a Německa),
cestovné služebních cest řešitelského týmu projektu a na cestovné spojené s účastí
vedení UHK na jazykových kurzech ve Velké Británii.
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66

513

700

VYSOKÁ ŠKOLA:

UNIVERZITA PARDUBICE

Rozvojový projekt na rok 2018
Formulář pro závěrečnou zprávu
Program:

Program na podporu vzájemné spolupráce vysokých škol

Tematické zaměření:

Podpora mezinárodní spolupráce vysokých škol

Název projektu:
Podpora internacionalizace a atraktivity vysokoškolského vzdělávání
v severovýchodních Čechách
Období řešení projektu:

Dotace (v tis. Kč)

Od: 1. 1. 2018

Do: 31. 12. 2018
V tom běžné finanční
prostředky:

Celkem:

V tom kapitálové finanční
prostředky:

Požadavek

1 500

1 500

0

Čerpáno

1 500

1 500

0

ZÁKLADNÍ INFORMACE
Řešitel dílčí části:
Jméno:

Kontaktní osoba

Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

Ing. Andrea Koblížková, Ph.D.

Fakulta/Součást

Rektorát

Rektorát

Adresa/Web:

Studentská 95, 532 10 Pardubice /
http:www.upce.cz

Studentská 95, 532 10 Pardubice /
http:www.upce.cz

Telefon:

466 036 776

466 036 776

E-mail:

andrea.koblizkova@upce.cz

andrea.koblizkova@upce.cz

Jméno rektora:

prof. Ing. Jiří Málek, DrSc.

Podpis:

Podpis:
Datum:
Razítko školy:

1

ZPRÁVA O PRŮBĚHU ŘEŠENÍ PROJEKTU
Cíle projektu

Uveďte předem stanovené cíle a u každého z nich uveďte, do jaké míry byl splněn, případně důvod, proč
splněn nebyl.
Cíl 1: Podpora přípravy akreditací nových studijních programů v AJ a neustálé zlepšování podmínek pro realizaci
stávajících studijních programů vyučovaných v AJ.
Splněno. Prostřednictvím výstupu 1.
Na Univerzitě Pardubice (dále jen „UPa“) je k 31. 12. 2018 akreditováno 31 studijních programů v AJ, řada
z nich se dále dělí na studijní obory či specializace. UPa získala v roce 2018 institucionální akreditaci.

Cíl 2: Společné aktivity zapojených univerzit na mezinárodní úrovni, koordinace zahraničních cest
představitelů vrcholného managementu zapojených VŠ, návštěvy vybraných zahraničních univerzit,
prezentace výukového i VaV potenciálu participujících univerzit v zahraničí, podpora zahraničních delegací,
které jsou pro univerzity z hlediska potenciálu spolupráce perspektivní, účast na zahraničních veletrzích
směřujících k internacionalizaci vědy a výuky, naplňování dosud sjednaných smluv o spolupráci – MoU –
např. formou opakovaných návštěv.
Splněno. UPa se společně s Technickou univerzitou v Liberci (dále jen „TUL“) a Univerzitou Hradec Králové
(dále jen „UHK“) zúčastnila 2 B2B veletrhů (NAFSA a EAIE), společně s TUL se zúčastnila B2C veletrhu na
Ukrajině, závěrem října se všechny 3 univerzity prezentovaly na B2C veletrhu v Číně. UPa se prezentovala
na univerzitách v Indii, Španělsku, Portugalsku, Velké Británii, Nizozemí, Vietnamu, Polsku, Řecku, Francii,
USA a JAR. Při řadě zahraničních návštěv došlo i k návštěvě a jednání a ambasádě ČR v dané zemi (např.
Čína, USA, JAR). Prostřednictvím výstupu 2.
Cíl 3: Zorganizování akcí Discover India a „Experience the University of Pardubice“, získání zahraničních
studentů z regionu Fengxian.
Splněno. UPa vyslala v květnu 2018 na akci „Discover India“ do Indie 5 studentů a 3 akademické pracovníky
(10denní cesta). V termínu od 8. 7. do 7. 8. 2018 zorganizovala UPa „Summer School“ (dřívější název
„Experience the University of Pardubice“), které se zúčastnilo 22 účastníků z Číny, Tchaj-wanu, Brazílie,
Itálie a Ukrajiny. Více informací je na webu: https://www.upce.cz/en/summer-school. Součástí návštěvy
B2C veletrhu v Číně byla i návštěva potenciálních a současných partnerských institucí v Číně.
Prostřednictvím výstupu 3.
Cíl 4: Pokračování v započatých a osvědčených formách spolupráce mezi jednotlivými univerzitami
(především formou sdílení veletrzích expozic, společnými propagačními letáky, bannery, brožurami apod.).
Splněno. UPa se společně s TUL a UHK zúčastnila 2 B2B veletrhů (NAFSA a EAIE), společně s TUL se
zúčastnila B2C veletrhu na Ukrajině, závěrem října se všechny 3 univerzity prezentovaly na B2C veletrhu
v Číně. Prostřednictvím výstupu 4.
Cíl 5: Aktualizace stávajících a vytvoření nových propagačních materiálů a on-line informací týkajících se jak
mezinárodní vědecko-výzkumné spolupráce, tak i programů vyučovaných v angličtině.
Splněno. UPa vytvořila novou brožuru v AJ se základními informacemi o UPa, jednotlivých fakultách a
nabídce studijních programů. Dále aktualizovala a optimalizovala brožuru s nabídkou studijních programů
v AJ, jejich stručnou anotací a službami nabízenými zahraničních studentům. Vznikla skládačka s přehledem
studijních programů nabízených v AJ. Tato skládačka vznikla jak v anglické, tak i v čínské verzi. Na UPa
vznikají nové webové stránky v AJ. Byla vydána i publikace „Univerzita Pardubice v akademickém roce
2017/2018. Novinky jsou pravidelně vyvěšovány i na Facebooku UPa a některých fakult. Prostřednictvím
výstupu 5.
Cíl 6: Udržení a zvyšování kvality studia ve studijních programech akreditovaných v anglickém jazyce.
Pokračování ve výuce ČJ pro zájemce – zahraniční studenty.
Splněno. Kontinuálně zvyšujeme kvalitu studijních programů vyučovaných na UPa. Pro zahraniční studenty
organizujeme přípravný týden na počátku semestru, který jim umožní lepší orientaci na UPa, v kampusu,
usnadní jim využívání informačních systémů UPa apod. UPa získala v roce 2018 institucionální akreditaci.
Pravidelně probíhá kurz ČJ pro zahraniční studenty, který zajišťuje Jazykové centrum UPa ve spolupráci
s Centrem mezinárodních mobilit. Prostřednictvím výstupu 6.
Cíl 7: Propagace participujících univerzit mezi potenciálními uchazeči o studium ze zahraniční a mezi
agenturami zprostředkujícími zahraniční samoplátce.
Splněno. UPa se doposud společně s TUL a UHK zúčastnila 2 B2B veletrhů (NAFSA a EAIE), na kterých byla
realizována setkání s agenturami zprostředkujícími zahraniční samoplátce. Společně s TUL se zúčastnila B2C
veletrhu na Ukrajině, který je zaměřen na setkání s potenciálními uchazeči o studium z Ukrajiny. Závěrem
října se všechny 3 univerzity prezentovaly na B2C veletrhu v Číně, který je rovněž zaměřen na setkání
s potenciálními uchazeči o studium z Číny. UPa se prezentovala na univerzitách v Indii, Španělsku,
Portugalsku, Velké Británii, Nizozemí, Vietnamu, Polsku, Řecku, Francii, USA a JAR. Prostřednictvím výstupu
7.
Cíl 8: Zvýšení jazykových kompetencí nejvyššího managementu univerzit. Podpora jazykové výuky
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studentů.
Splněno. Vrcholový management UPa se pravidelně jazykově vzděláváí návštěvou kurzů anglického jazyka.
Ke zlepšování znalosti anglického jazyka dochází i prostřednictvím návštěv v zahraničí – návštěvou veletrhů
a zahraničních univerzit. Probíhá i pravidelná výuka AJ pro studenty na jednotlivých fakultách.
Prostřednictvím výstupu 8.
Plnění
kontrolovatelných
výstupů

Uveďte stanovené kontrolovatelné výstupy projektu a do jaké míry byly splněny, případně důvod, proč
splněny nebyly.
V1: Vytvoření kvalitních akreditačních materiálů pro akreditace studijních programů v AJ. Vytvoření dalších
studijních materiálů pro zahraniční studenty.
Splněno. Na UPa je k 31. 12. 2018 akreditováno 31 studijních programů v AJ, řada z nich se dále dělí na
studijní obory či specializace. K těmto studijním programům byly a jsou vytvářeny studijní materiály.
V2: Společné prezentace zúčastněných univerzit na propagačních akcích v zahraničí, prezentace
zúčastněných univerzit na zahraničních univerzitách, návštěvy vrcholných představitelů participujících
univerzit na ambasádách v zahraničí, prezentace na akcích orientovaných na spolupráci VaV v zahraničí.
Splněno. UPa se společně s Technickou univerzitou v Liberci (dále jen „TUL“) a Univerzitou Hradec Králové
(dále jen „UHK“) zúčastnila 2 B2B veletrhů (NAFSA a EAIE), společně s TUL se zúčastnila B2C veletrhu na
Ukrajině, závěrem října se všechny 3 univerzity prezentovaly na B2C veletrhu v Číně. UPa se prezentovala
na univerzitách v Indii, Španělsku, Portugalsku, Velké Británii, Nizozemí, Vietnamu, Polsku, Řecku, Francii,
USA a JAR. Při řadě zahraničních návštěv došlo i k návštěvě a jednání a ambasádě ČR v dané zemi (např.
Čína, USA, JAR). Všechny cesty byly v rozsahu 1 – 2 týdnů.
V3: Příprava a realizace akcí Discover India a „Experience the University of Pardubice“, získání zahraničních
studentů z regionu Fengxian.
Splněno. UPa vyslala v květnu 2018 na akci „Discover India“ do Indie 5 studentů a 3 akademické pracovníky
(10denní cesta). V termínu od 8. 7. do 7. 8. 2018 zorganizovala UPa „Summer School“ (dřívější název
„Experience the University of Pardubice“), které se zúčastnilo 22 účastníků z Číny, Tchaj-wanu, Brazílie,
Itálie a Ukrajiny. Více informací je na webu: https://www.upce.cz/en/summer-school. Součástí návštěvy
B2C veletrhu v Číně byla i návštěva potenciálních a současných partnerských institucí v Číně.
V4: Vytipování alespoň 5 mezinárodních akcí propagačního charakteru a společná účast na těchto akcích.
Splněno. UPa se společně s TUL a UHK zúčastnila 2 B2B veletrhů (NAFSA a EAIE), společně s TUL se
zúčastnila B2C veletrhu na Ukrajině, závěrem října se všechny 3 univerzity prezentovaly na B2C veletrhu
v Číně.
V5: Aktualizace propagačních materiálů, permanentní aktualizace a vytváření on-line materiálů na
webových prezentacích univerzit a na jejich prezentacích na sociálních sítích.
Splněno. UPa vytvořila novou brožuru v AJ se základními informacemi o UPa, jednotlivých fakultách a
nabídce studijních programů. Dále aktualizovala a optimalizovala brožuru s nabídkou studijních programů
v AJ, jejich stručnou anotací a službami nabízenými zahraničních studentům. Vznikla skládačka s přehledem
studijních programů nabízených v AJ. Tato skládačka vznikla jak v anglické, tak i v čínské verzi. Na UPa
vznikají nové webové stránky v AJ. Byla vydána i publikace „Univerzita Pardubice v akademickém roce
2017/2018. Novinky jsou pravidelně vyvěšovány i na Facebooku UPa a některých fakult.
V6: Zkvalitňování a příprava dalších studijních materiálů (odborné literatury a studijních opor) pro studenty
v programech v AJ, kontrola kvality vyučovacího procesu ve studijních programech vyučovaných v AJ. Výuka
ČJ pro zahraniční studenty v přípravných kurzech.
Splněno. Kontinuálně zvyšujeme kvalitu studijních programů vyučovaných na UPa. Pro zahraniční studenty
organizujeme přípravný týden na počátku semestru, který jim umožní lepší orientaci na UPa, v kampusu,
usnadní jim využívání informačních systémů UPa apod. UPa získala v roce 2018 institucionální akreditaci.
Pravidelně probíhá kurz ČJ pro zahraniční studenty, který zajišťuje Jazykové centrum UPa ve spolupráci
s Centrem mezinárodních mobilit.
V7: Příprava a prezentace 10 prezentací na veletrzích a na zahraničních a VaV institucích za účelem podpory
studia a VaV v ČR.
Splněno. UPa se doposud společně s TUL a UHK zúčastnila 2 B2B veletrhů (NAFSA a EAIE), na kterých byla
realizována setkání s agenturami zprostředkujícími zahraniční samoplátce. Společně s TUL se zúčastnila B2C
veletrhu na Ukrajině, který je zaměřen na setkání s potenciálními uchazeči o studium z Ukrajiny. Závěrem
října se všechny 3 univerzity prezentovaly na B2C veletrhu v Číně, který je rovněž zaměřen na setkání
s potenciálními uchazeči o studium z Číny. UPa se prezentovala na univerzitách v Indii, Španělsku,
Portugalsku, Velké Británii, Nizozemí, Vietnamu, Polsku, Řecku, Francii, USA a JAR.
V8: Zvýšení jazykových kompetencí nejvyššího managementu i studentů.
Splněno. Vrcholový management UPa se pravidelně jazykově vzděláváí návštěvou kurzů anglického jazyka.
Ke zlepšování znalosti anglického jazyka dochází i prostřednictvím návštěv v zahraničí – návštěvou veletrhů
a zahraničních univerzit. Probíhá i pravidelná výuka AJ pro studenty na jednotlivých fakultách.
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Změny
v řešení

Pokud došlo v průběhu řešení ke změnám, uveďte je, vysvětlete příčinu, v případě, že jste žádali o jejich
povolení MŠMT, uveďte č. j. vyřízení této žádosti.
Jednotlivé změny
Zdůvodnění (případně č. j. vyřízení žádosti
č.
(přidejte řádky podle potřeby)
na MŠMT)
Doc. PaedDr. Janu Kubanovou, CSc. nahradila od
1
Změna řešitele dílčí části a kontaktní osoby
1. 2. 2018 na obou pozicích Ing. Andrea
Koblížková, Ph.D., prorektorka pro rozvoj.
S účinností od 1. 2. 2018 došlo ke změně rektora
2
Změna rektora
UPa, novým rektorem je prof. Ing. Jiří Málek,
DrSc.
Z kapitoly 2.4 Materiální náklady a 2.6 Cestovní
náhrady byly převedeny prostředky do kapitoly
2.5 Služby a náklady nevýrobní. Z kapitoly 2.4
3
Přesun mezi kapitolami
5 tis. Kč, z kapitoly 2.6 7 tis. Kč. Vše v rámci
limitu povoleného pro převod.
4
5

Přehled o
pokračujícím
projektu

Pokud se jedná o pokračující projekt, uveďte, od kdy se realizuje a kolik finančních prostředků již bylo
vyčerpáno. V případě, že je plánováno pokračování projektu v dalších letech, uveďte výhled do budoucna.
Rok realizace

Čerpání finančních prostředků
(souhrnný údaj)

Poznámka (případně výhled do budoucna)

Poznámka: V případě, že potřebujete sdělit další doplňující informace, uveďte je v příloze.
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Specifikace čerpání finanční dotace na řešení projektu
(vyplnit za celý projekt)

1. Kapitálové finanční prostředky celkem
1.1

Dlouhodobý nehmotný majetek (SW, licence)

1.2

Samostatné věci movité (stroje, zařízení)

1.3

Ostatní technické zhodnocení

Přidělená dotace
na řešení projektu ukazatel I
(v tis. Kč)

Čerpání dotace
(v tis. Kč)

2. Běžné finanční prostředky celkem
Osobní náklady:
2.1

Mzdy (včetně pohyblivých složek)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr

2.3

Odvody pojistného na veřejné zdravotní pojištění a pojistného
na sociální zabezpečení a příspěvku na státní politiku
zaměstnanosti a příděly do sociálního fondu

313

281

8

50

106

96

8

3

Ostatní:
2.4

Materiální náklady (včetně drobného majetku)

2.5

Služby a náklady nevýrobní

165

177

2.6

Cestovní náhrady

900

893

2.7

Stipendia

0

0

1 500

1 500

běžné a kapitálové finanční
3. Celkem
prostředky

Bližší zdůvodnění čerpání v jednotlivých položkách (přidejte řádky podle potřeby)
Číslo
položky
(viz předchozí tab.)

Název výdaje a jeho zdůvodnění

Částka (v tis. Kč)
313

2.1

Osobní náklady a odměny osobám zajišťujícím realizaci projektu (řešitelskému týmu)

2.2

Odměny dle dohod o pracích konaných mimo pracovní poměr – DPP a DPČ pro
externí spolupracovníky

50

2.3

Zákonné odvody související s položkou 2.1.

96

2.4
2.5
2.6

Materiální náklady související s realizací projektu – nákup propagačních předmětů a
občerstvení pro zahraniční delegace
Služby – registrační a konferenční poplatky související s účastí na B2B a B2C
veletrzích, bankovní poplatky, grafická úprava a tisky propagačních materiálů v AJ a
v čínštině
Cestovní náhrady v souvislosti s návštěvou zahraničních veletrhů a partnerských
institucí v zahraničí
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3
177
893

